èerven 2003

roèník 5, èíslo 3

Váení a milí spoluobèané, pomalu nám konèí pìkné jaro
a doufejme, e i léto a podzim k nám budou ohleduplné, abychom
mohli zdárnì dokonèit vechny plánované akce.
Výstavba inenýrských sítí na lokalitì Za Kampelièkou postupuje zatím podle harmonogramu. Dokonèuje se splaková kanalizace, dále se bude dìlat deová kanalizace (pouze z komunikací),
hned potom vodovod. Asi v polovinì èervna zaène výstavba
pøevánì sdruených rozvodných pilíøkù (plyn, elektrika, telefon)
a hned poté plynofikace, výstavba elektrických rozvodù, veø. osvìtlení, rozhlasu a nakonec telefonní rozvody.
Bìhem léta bude zahájena výstavba splakové kanalizace
a vodovodu v 1. ulici a také èistírny odpadních vod pod mateøskou
kolkou.
Vìøím, e nám bude poèasí pøát a podaøí se nám ve v termínu
a kvalitnì dodìlat, to znamená do zaèátku listopadu.
Potìilo mì, e se v první ulici (vèetnì pøináleejících èástí) rozhodlo nakonec vech 27 majitelù nemovitostí, e se pøipojí na splakovou
kanalizaci. Spolu s pøipojením M bude tudí moné zahájit zkuební
provoz èistírny døíve, ne jsme pùvodnì oèekávali. Bìhem prázdnin
uspoøádáme dalí schùzku obyvatel 1. ulice (a pøináleejících), abychom
spoleènì probrali nejasnosti a sdìlili ádané informace.
V nejblií dobì bude zahájena rekonstrukce bývalé márnice
na Kolumbárium tak, jak jsme Vás ji døíve informovali. Hasièi ji
odkopali propadlou podlahu, aby se zjistilo, co je pod ní. Jetì
budou vybourány vnitøní strany výklenkù, kde by mìly být
v budoucnosti pietnì uloeny urny. Døevo na vazbu u máme
uskladnìno, vèetnì starí vhodné dlaby. Ostatní materiál bude dováen podle potøeby, protoe ho nelze na høbitovì volnì ponechat.
Na zhotovení nové støechy jsme získali státní dotaci ve výi
150 tis. Kè. Celkové náklady na výstavbu podle projektu budou
èinit cca 600 tis. Kè, obec uvolnila ze svého rozpoètu 200 tis. Kè.
Z uvedených údajù vyplývá, e nám chybí jetì 250 tis. Kè

k úplnému dokonèení, které plánujeme za rok 2004. Letos bychom
chtìli objekt t. zv. dostat pod støechu.
Vìøíme, e se získáním finanèních prostøedkù nám pomohou
obyvatelé Semèic a ostatních obcí a proto od 1. èervence a do
1. prosince 2003 vyhlauje nae obec veøejnou sbírku. Pro tuto
sbírku je vyèlenìn zvlátní úèet, kde budou prostøedky shromaïovány. Dále zvlátní úèet pro kostel a kolumbárium v Semèicích
zøídila i církev (dìkanství Dobrovice), kde budou shromaïovány
prostøedky vybrané v kostele.
Je vidìt, e nai spoluobèané i pøátelé nejsou lhostejní
a pomáhají, jak se dá. Napø. koncertu v kostele se dne 23. kvìtna
zúèastnilo 240 osob a vybralo se 12 027,- Kè, co je opravdu hodnì. Velmi dìkujeme a mùeme Vám zodpovìdnì slíbit,
e ani koruna takto získaná, nepøijde nazmar. Je to k nevíøe,
ale historie se opakuje, jak nám dokládají písemné prameny, tak
i døíve takováto velkolepá díla vznikala a udrovala se pøevánì
z darù bohatých, ale i chudých lidí.
Myslím si, e je moc dobøe, kdy t. zv. rozvíøíme hladinu
a vzburcujeme veøejné mínìní, aby si koneènì patného stavu kostela nìkdo viml. Je to krásná dominanta Semèic a pokud se nepodaøí
zachránit ji vèas, budou kody vìtí, nebo nevratné. Jetì jednou
Vám vem dìkuji za pomoc a pochopení. Sbírka bude zahájena
v úterý 1. èervence a potrvá 5 mìsícù, jetì budete informováni.
Váení obèané, na závìr bych Vás chtìla poprosit, abyste
se zúèastnili REFERENDA o vstupu ÈR do Evropské unie.
Na kadém hlasu záleí, také na tom Vaem. Mám také øadu výhrad a záporných hodnocení, pøevaují vak ty kladné. Myslete
na své dìti a vnouèata a volte MOUDØE.
Já budu volit ANO a vìøím, e i vìtina semèických obèanù.
Vìøím, e svým výsledkem hlasování dokáeme, e Semèice
vdycky byly a jsou obec pokroková.
Ing. JANA MYDLILOVÁ, starostka

OZNÁMENÍ
o dobì a místì konání referenda o pøistoupení Èeské republiky k Evropské unii
Starosta obce Semèice podle § 21 zákona è. 114/2003 Sb., o provádìní referenda o pøistoupení
Èeské republiky k Evropské unii a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o provádìní referenda)
o z n a m u j e:
1. Hlasování v referendu o pøistoupení Èeské republiky k Evropské unii se uskuteèní

dne 13. èervna 2003 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 14. èervna 2003 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem, kde se oprávnìní obèané mohou seznámit s textem smlouvy o pøistoupení Èeské republiky k Evropské unii je matrièní
úøad v Dobrovici, Palackého nám. 28
3. Místem konání referenda
v okrsku je místnost pro hlasování na Obecním úøadì v Semèicích è. p. 10 pro oprávnìné obèany s adresou místa trvalého
pobytu v Semèicích.
4. Oprávnìnému obèanovi bude umonìno hlasování poté, kdy prokáe svou totonost a státní obèanství Èeské republiky
(platným obèanským prùkazem, cestovním, diplomatickým nebo sluebním pasem Èeské republiky anebo cestovním prùkazem).
5. Hlasovací lístek bude oprávnìnému obèanovi pøedán v místnosti pro hlasování.
Oprávnìný obèan hlasuje tak, e na hlasovacím lístku v pøísluném rámeèku oznaèí køíkem svoji odpovìï na poloenou
otázku.

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Usnesení
z øádného zasedání zastupitelstva obce Semèice, konaného dne 23. dubna 2003
v zasedací místnosti OÚ v Semèicích.
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO:
10. Zmìnu doporuèených regulativù výstavby na lokalitì
Za Kampelièkou v následujícím rozsahu platném pro
parcely N 1 - N 8 Urbanistické studie:
a) Nahradit pevnou stavební èáru èárou limitní.
b) Netrvat na kolmém smìru hlavního høebene støechy
k prostoru návsi.
c) Ostatní prostorové regulativy zachovat v platnosti.

A) Bere na vìdomí:
1. Zprávu o plnìní úkolù uloených OZ na jednání konaném dne 26. 2. 2003.
2. Dùvodové zprávy pøednesené k jednotlivým bodùm
jednání.
3 . Výsledky ankety k èetnosti svozù komunálního odpadu
v letním období.
4 . Informaci o zakládaném svazku obcí Kraje Bedøicha
Smetany, Zakládací smlouvì a STANOVÁCH tohoto
svazku.

11. Umístìní reklamního poutaèe firmy Stavební a hutní
materiál z Øepova - KLZ Zedník na stojany bývalých
spolkových skøínìk, a to na období 3 let se sepsanou
dohodou o úhradì pronájmu.

B) Schvaluje:
1. Program jednání tak, jak je uveden na pozvánce.
2. Ovìøovatele zápisu: paní Marii Masákovou a pana
Karla Hùlku.
3. Navrhovatele usnesení: paní Ing. Vlad. Hynkovou
a pana Frantika Moce.
4. Zøízení zástavního práva na Dùm slueb, è. p. 41 se
st. p. 46 a uzavøení smlouvy o zøízení zástavního práva
k této nemovitosti è. N 188-005-03 za úèelem zajitìní
pohledávky obce u Èeské spoøitelny a. s.
5. Pøijetí úvìru na výstavbu inenýrských sítí na lokalitì
Za Kampelièkou a podpis úvìrové smlouvy
è. 188-023-03 s Èeskou spoøitelnou a. s.
6. Darovací smlouvu è. 74/03 o bezúplatném pøevodu
objektu bývalé márnice vèetnì pozemku st. p. è. 272
z majetku Øímskokatolické farnosti, Dìkanství
Dobrovice do majetku obce Semèice.
7. Uzavøení smlouvy se Støedoèeskou energetickou a. s.
è. 203 0023 5422 o úhradì 80 % podílu na oprávnìných
nákladech spojených s pøipojením lokality Za Kampelièkou na distribuèní sí ve výi 881 962,- Kè.
8. Uzavøení smlouvy o dílo è. 178/03 s firmou LUBO
na údrbu obce a veøejné zelenì.
9. Rozpoètovou zmìnu:

12. Vyhláení a konání veøejné sbírky na výstavbu Kolumbária.
C) Neschvaluje:
1. Zmìnu èetnosti svozù komunálního odpadu v obci s tím,
e cyklus zùstane stejný jako loòského roku:
v zimním období: 1. 10. - 30. 4. - týdenní (úterý)
v letním období: 1. 5. - 30. 9. - ètrnáctidenní (úterý,
sudý týden).
2. Výstavbu 2 krytých garáových stání u domu è. p. 72,
p. è. 73/4 a v této souvislosti ruí usnesení OZ ze dne
26. 2. 2003, bod B 11.
D) Ukládá:
Ing. A. Jirsákovi, Csc, pøedsedovi kontrolního výboru:
1) Provést inventarizaci obecních objektù a pozemkù,
které jsou v uívání soukromých osob, pøípadnì firem
za úèelem následného sepsání nájemních smluv èi
jejich aktualizace.
2) Vypracovat návrh na lokalizované místo pro stánkový
prodej v obci.
Ing. Frant. turmovi, pøedsedovi stavební komise:
1) Zpracovat návrh zadání pro následné vypracování
projektu na výstavbu garáí na p. è. 73/4 tak, aby byl
v souladu s architekturou budovy è. p. 72 a plynule

paragraf poloka
Pøíjmy
Výdaje

0000
6399

1122
5362

Daò z pøíjmu práv. osob za obce 2 050 650 Kè
Platby daní a poplatkù
2 050 650 Kè
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navazoval na objekt stávající obecní garáe.
Ing. Janì Mydlilové , starostce a Karlu Hùlkovi, místostarostovi:
1) Zpracovat èasový harmonogram výstavby in. sítí
na lokalitì Za Kampelièkou, ÈOV vèetnì výstavby
splakové kanalizace a vodovodu v 1. ulici v souladu
s podepsanou smlouvou s firmou H-INTES a poadavky
ÈS a. s.
2) Zabezpeèit podpisy zbývajících kupních smluv na
stavební pozemky nejpozdìji do 30. 6. 2003, tak jak je
uvedeno ve smlouvách o uzavøení budoucí smlouvy
kupní, aby nejpozdìji do konce èervence byla usku-

teènìna úhrada zbývající èásti finanèních prostøedkù.
3) Zorganizovat odbornou i brigádnickou výpomoc hasièù,
sokolù, øemeslníkù, firem, obèanù a ostatních pøi
výstavbì Kolumbária.
4) Oslovit obèany a podnikatele Semèic i okolních obcí
a zveøejnit vyhláení veøejné sbírky na získání finanèních
prostøedkù na výstavbu Kolumbária v Semèickém
zpravodaji a v denním tisku. Zabezpeèit vekeré
formality s povolením této sbírky Krajským úøadem.
V Semèicích dne 23. 4. 2003
Zapsala: Stará

ZE SEMÈICKÝCH KRONIK
(Z místních kronik a jiných pramenù sestavila Jarmila Èvanèarová, kronikáøka obce)
Strastiplné osudy semèických obèanù v I. svìtové k 2. pluku myslivcù, který leel v Uhrách. Odtud v mìsíci srpnu
poslán na jiní bojitì, kde byl r. 1917 asi zabit a pohøben.
válce - pokraèování (kronika È. Hoøejí)

Poslední lístek od nìho 9. kvìtna 1917.
Bohumil Drbohlav (1882) è. p. 30 povolán k vojsku r. 1914
a poslán na ruskou frontu a dostal se do ruského zajetí. V prosinci
ji byl u èeské druiny v Tarnovì, ale protoe nechtìl pøísahat
vìrnost caru, byl dopraven do simbirské gubernie, nato do
gubernie jiranské. Pak byl dán na práci do oblasti donské. Pracoval v polích. Zde onemocnìl a na sv. Václava expedován
domù. Cestou opìt onemocnìl a byl proto zadren v Caricynì
a pak v Saratovì. Domù dostal se, po velikých svízelích, kterých mu bylo od bolevikù snáeti, teprve 13. dubna 1919.
Frantiek Svaèina (1879) è. p. 35 byl poslán na ruskou frontu r. 1914, byl ranìn do ruky a pìtkrát operován. Domù se vrátil
r. 1917.
(pokraèování pøítì)

Dne 26. èervence 1914 ohlaovaly vyvìené vyhláky, e
nastala èásteèná mobilizace vojínù do 42 let. Do 24 hodin mìli
se vojíni, jich se povolání týkalo, dostaviti ke svým plukùm.
Rozèilení, náøek a strach byly nepopsatelny a louèení
s odcházejícími bylo velmi tklivé a výjevy pøi tom se odehrávající byly srdce rvoucí.
Povolaní branci odeli. Doma zùstaly jejich eny, dítky, rodièe, mnohde bez skývy chleba, vdy to bylo pøede nìmi.
Zároveò s vyhlákou mobilizaèní vyzváni i majitelé koní,
aby se dostavili i s vozy ku pøehlídce do Mladé Boleslavi. Konì
i vozy, uznaní za zpùsobilé, byli tam ihned ponecháni. Ze
Semèic ponechán tam byl jeden kùò p. J. Èvanèary a jeden kùò
p. V. Dvoøáka. S povozy nucen jeti v civilu kováø p. tìpán Sládek.
Kdy se v Uhrách a Halièi soustøeïovalo vojsko a poèaly se
rozvíjeti dìje váleèné, opoutìli cikáni tamní krajiny a stìhovali
se k nám. V krajinì zdejí mìli leení v lesích mezi Jabkenicemi a Ledcemi a u nás na Holi. Následkem nìkolika smìlých
krádeí v okolí a obavy pøed poáry, stanovena v obci zdejí
zesílená noèní hlídka.
V mìsíci záøí a øíjnu pøicházely první zprávy z bojitì, pøijídìli první ranìní vojáci. Byly zøizovány lazarety a áci ve
kolách vyrábìli cupaninu. A byli první padlí.

Cestovní pasy v XVII. století
Vrchnosti se rády zbavovaly lidí nepohodlných a zloèinných,
zvlátì kdy právem poddanským pøíslueli jinam. V tom pøípadì èteme dosti èasto, jak byl delikvent odsouzen, aby byl
z gruntù milostivé vrchnosti vymrskán. Pod trestem hrdla pak
mu byl zakázán návrat. Po exekuci byl mu dán list zajímavého
rázu. Aspoò se tak stalo v Dobrovici roku 1680. Èteme o tom
v staré knize zápisù:
Komukoliv pas tento k pøeètení se dostane do rukou, má
vìdìti, e ukazatel toho pasu z mìsta Dobrovice dne 12. øíjna
1680 skrz mistra popravního jest metlami vymrskán a dle vejpovìdi od slavného tribunálu Apellati (apelaèního) království
èeského prázden býti má. Vedle èeho se bude ètoucí vìdìti,
èím spraviti a takového a zloèinného kùdce zemského jako
elmu od mìst i od vesnic pryè odbýti, vak po pøeètení jemu neoznámiti a tak aby se o nìm jeho zlá povìst tím dáleji rozhlásila.
Pøedstavme si, jak cestoval s takovým pasem (pøedpokládajíc ovem, e èísti neumìl) zlodìj Jiøík Schaller, který byl r. 1734
vypovìzen ze vech zemí císaøských!
Podivným tím pasem byl opatøen r. 1680 id Vít Berle
z Prahy, který se v erèicích krádeí dopustil.

Frantiek Podhajský (1886) è. p. 37 narukoval hned po
mobilizaci a pøidìlen byl na frontu srbskou, kde dle sdìlení
vojínù 6. øíjna 1914 padl. Kde pochován neznámo, a proto prohláen za nezvìstného. Josef Podhajský (1892) pøinesl si z vojny
zárodky zákeøné nemoci a té 29. dubna 1924 doma podlehl.
Jaroslav Nastoupil (1893) narukoval roku 1916. Byl nejprve
na ruské frontì u Zloèova a Tarnopole. Nato byl pøeloen na
frontu italskou. Byl u Gorice, Udinne, Vasalu, Trevisu a zúèastnil se pøechodu pøes Piavu. Po pøevratu zúèastnil se osvobozovacích bojù na Slovensku a teprve 20. srpna 1920 se vrátil domù.
Josef Hanu è. p. 53 narukoval k vojsku 27. èervence 1914
ku 12. praporu polních myslivcù. Byl poslán na ruské bojitì,
kde asi padl. Poslední zpráva od nìho dola ze dne 20. srpna
1914 a od té doby jest nezvìstný.
Frantiek Rejmon (1898) è. p. 59 narukoval roku 1916

Øepná stanice (Památní kniha obec Semèice, È. Hoøejí)
Ji od roku 1893 byla pøi cukrovaru v Dobrovici øepná sta3

nice pro zulechtìní øepného semene. Stanice ta, nejsouc vedena odbornì, ivoøila. Teprve, kdy ujal se vedení stanice té nynìjí øeditel stanice, tehdy vrchní chemik cukrovaru v Dobrovici
p. Václav Barto, nastával obrat, ovem pomalý, nebo se stále
nedostávalo penìz.
Skuteèný obrat nastal teprve r. 1902, kdy získána podpora
v osobì syna øeditele cukrovaru p. J. Fischka. Patrných výsledkù docílila ale stanice teprve r. 1905 a kdy v r. 1909 podnikla
královská zemská èeská hospodáøská akademie v Táboøe a rok
na to i Spolek pro prùmysl cukrovarnický porovnávací pokusy s rùznými druhy øepového semene a semeno dobrovické si
uhájilo primát, byla budoucnost stanice zajitìna.
Kdy pak r. 1911 následkem velkého sucha octly se cukrovary ve velkých nesnázích s opatøováním semene, zaloena
r. 1912 v Praze Spoleènost pro pìstování øepného semene a ta
uzavøela vzájemnou smlouvu se stanicí øepaøskou o odebírání
semene vypìstovaného jednak cukrovary, jednak Spoleèností
semenáøskou. Tím poloeny první základy ku vybudování stanice øepné.
Tohoto roku pøeloena stanice do Semèic a poèato zde se
stavbami. K tomu, e stanice do Semèic pøeloena vynikajícím
vlivem pøispìli pp. Václav Barto, øeditel Semenárny a Oskar

Moser, vrchní správce v Pìèicích. Dùvody, je tyto pány nutily,
aby se pro Semèice rozhodli, byly:
1. Semèická obec leela uprostøed panství dobrovického.
2. Bonita pùd jest zde velice rozmanitá. Pøíklady:
a) pùda písèitá jest na Holi a na Písku,
b) jílovité pùdy jsou po Holí,
c) hlinité pùdy jsou ve stanici a za Rohackovými,
d) humusovité pùdy nalézají se pod dráhou a ve Slivce.
3. Poloha. Semèice leí pod kopcem, chránìny jsouce proti
vìtrùm severním.
4. Blízkost vody pro pokusné zahrádky na vech místech.
5. Pole vude odvodnìná.
6. Skladitì mohlo se postaviti u samé dráhy.
Se stavbou poèato r. 1912 a dokonèena v èervnu r. 1913.
Plány zhotovil a stavbu provedl p. Líman, architekt ve Staré
Boleslavi. Celkový náklad èinil asi 1 milion K.
První úøedníci stanièní:
a) správce stanice p. Václav Barto
b) adjunkti pp. V. Jelínek, V. Stehlík a úèetní F. Kube.
První zøízenci stanièní:
pp. Josef Hybler, Josef Herajn, Otakar Zíta, Frantiek Hrubý a Frantiek Heømanský.

Návtìva T. G. Masaryka v Semèicích
ce velké mnoství lidí i ze vzdálených obcí. Dítky koly zdejí
i kol vùkolních utvoøily palír, kterým p. president el ze stanice øepné do stanice obilní a tak kadé dítko spatøilo na vlastní
oèi toho, o kterém doma i ve kole tolik krásného slyelo.

Dne 11. bøezna 1924 navtívil semenáøskou stanici
v Semèicích president republiky p. T. G. Masaryk.
Ponìvad pøijel jako osoba soukromá, bylo ku jeho pøání
od úøedního vítání uputìno. Pøesto ale selo se ten den u stani-

Z naeho kraje
(Ze spisù vyòatých v roce 1932 z kostelní bánì dobrovické)
bem se zapomnìla. Provdali ji, dokud byl jetì èas, za Pavla Bártu,
jen nic netuil. Ani vlastní matka Annina nevìdìla pøi svatbì
o høíchu dceøinì. Mu se vak brzy k své hrùze dovìdìl o poklesku
své eny, o následcích, a v srdci obou mladých lidí vznikala nenávist k nepatrnému tvoru, jen svou existencí zhubil jejich tìstí.
A kdy se tìká hodinka pøiblíila - v chaloupce tma - svìtla
nebylo - mu nikam neel, ani pro matku - zavradili novorozenì. Ona ho krtila, dala mi do rukou, jetì se v nìm ilky hejbaly - já jsem ho také krtil, z ruky mi vypadlo, tím se dorazilo.
Zabalil jsem dítì do fìrtochu, vypravuje pøed soudem Pavel
Bárta, zastrèil pod kùe - do pátku jsem to tam nechal, pak jem
jej zanesl do lesa. Pøi tom nic nerozprávìli, ani po tom.
Matce nezùstala vìc utajena, vzbouøila ves, pøili konelé
a rychtáø a v lese dítì nali. To se stalo roku 1682 a po bolestných výsleích, Anna byla v muèírnì nucena vypovídat, konèí
soud rozsudkem:  aby Anna Bártová meèem na hrdle
trestána, do hrobu vloena, kùlem skrze srdce probita a zahrabána. On pak Pavel aby s meèem jednu hodinu na pranýøi pøedstaven, skrze mistra popravního z mìsta vymrskán a z království
èeského na vìènost vypovìzen byl .

DOBROVICKÁ KASÁRNA A PITÁL
V roce 1750-51 byla v Dobrovici vystavìna kasárna, kde byla
ubytována jedna setnina a druhá k velkému obtíení sousedù
rozloena po domech. I vojenská nemocnice tu byla v r. 1757.
Doèítáme se od Ponìického, e pitál byl v zámku. Nìmeckých vojákù nejprv pomøelo 600 a na poli za zámkem proti východu pohøbeni jsou.
Roku 1758 a 79 a do 20. února byli v nemocnici ubytováni
Chorvati a Varadínové. Ti, kteøí byli katolíky, mìli dva duchovní
jazyka svého, starovìrci a obøezanci mìli svýho popa. Umøelo jich v Dobrovici 1300 a jsou pochováni za dvorem po obou
stranách dnení silnice kosoøické. Od tìch se pozdravujících
Chorvatù sem tam po vesnicích rozlosovaných mnoho zdejích
farníkù se nakazilo a taky víc ne 300 umøelo, take musil být
dobrovický pitál narychlo z tak vlhkýho místa do benediktinskýho klátera sázavskýho pøestìhován. Tìchto událostí byl
dìkan Ponìický oèitým svìdkem.
ROZSUDEK APELAÈNÍHO SOUDU V DOBROVICI
Anna slouila u Bìlohlávkových a s mladým sedlákem Jaku-

Z èinnosti TJ SOKOL Semèice
Uplynulo kus èasu od konce zimy a u se rozjela sezóna na
koupaliti naplno. Zaèalo to Rejem èarodìjnic kde se vechny
dìti, ale i dospìlí vyøádili do sytosti. Hned druhý den byl v jednu
hodinu odstartován turistický pochod na prvního máje, kterého
se zúèastnilo celkem 118 pøíznivcù. Trasa pochodu vedla pøes

Baantnici na fotbalové høitì do Pìèic. Kde jsme mìli tamním
Sokolem pøipraven bohatý program pro dìti, ale i pro Ty starí
a ve nakonec vyvrcholilo fotbalovým zápasem proti pìèickému A mustvu, který jsme vyhráli 1:0.
Pak také zaèala i sportovní sezóna, kde se nejlépe vede
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nohejbalovému A drustvu, které zatím vechna utkání vyhrálo. Dále na tom je takøka stejnì B a C drustvo, kterým se u tak úspìnì nevede, ale jetì není konec jarní èásti
a mohou promluvit do bojù v soutìi jetì v podzimní èásti
sezóny. Neopomeòme také nohejbalové actvo, které zatím
sbírá zkuenosti na krajských turnajích.Volejbalové drustvo
si zatím vede také dobøe, ale o tom Vás bude informovat pan
Syrový.
V sobotu 31. kvìtna se od 15,00 hod. konal v areálu koupalitì tradièní dìtský den s bohatým programem. Svou zruènost si vyzkouelo mnoho dìtí a odnáeli si sladké výhry.
l

areálu koná tradièní dìtská diskotéka na ukonèení kolního
roku.
l

l
l

Tradièní volejbalový turnaj Memoriál Bohumila Sládka,
který se bude konat 5. èervence od 8.00 hodin, bude to
jubilejní 20. roèník.
Pùlnoèní turnaj v nohejbale amatérských dvojic, který
se bude konat 15. srpna od 15,30 hodin.
Turnaj dvojic dorostu, který se bude konat 31. srpna od 9.00
hodin.

Na vechny akce Vás vechny srdeènì zve TJ Sokol Semèice!!!!
Za výbor Sokola Jan Klimo a Vlaïka Hynková

Dalí naplánované akce TJ SOKOL:
V pátek dne 27. èervna 2003 v 18.00 hod. se ve sportovním

Z èinnosti dobrovolných hasièù
OHLÉDNUTÍ ZA JAREM.

pøíjezd (v Semèicích jetì rozhlas svolával nae èleny, a u jsme
vyjídìli), jsme byli pochváleni koordinátorem akce z okresu.
Po májových oslavách  tj. tradièní stavìní májky, úèasti
na prvomájovém pochodu, jsme uklízeli areál hasièárny, svépomocí jsme si v garái zabudovali umyvadlo, pøívod vody.
Pro zapomìtlivé : termíny výborových schùzí  vdy 1.úterý v mìsíci od 19.30 hod.

V mìsíci dubnu a kvìtnu jsme se vìnovali nahláeným akcím, tj. Tajnému výletu  kdy jsme dojeli za krásného poèasí
do Dìtìnic .Po prohlídce velmi pìknì zrenovovaného zámku,
jsme se obèerstvili ve sklepích místního pivovaru, kde se podávalo jídlo bez pøíborù a tak se jedlo rukama jako v 17.století,
vèetnì obsluhy v dobových krojích. Je jenom koda,e úèast byla
tak malá (8 dospìlých+3 dìti), protoe výlet nebyl nároèný ani
délkou ujetých km ani poèasím.
Kdy u jsem u poèasí musím se zmínit o poèasí pøi èitìní
koupalitì.V pátek jetì o pùl tøetí snìilo, aby nám pak v sobotu
a nedìli ukázalo vlídnou, proslunìnou tváø. Pøesto, e to v pátek
vypadalo na odvolání, se na této akci zúèastnilo dosud nejvíce
èlenù, vèetnì dìtí .
Pøi sbìru eleza 25. dubna nás vyruilo námìtové cvièení
v Úhercích, avak obojí jsme zvládli na jednièku. Za okamitý

Co nás èeká . Nacvièování poárního útoku vech drustev
na následujících akcích:
n
n
n

7. èervna
14. èervna
12. èervence

Oslava 120 let SDH v Úhercích
Pohár Fr. Kapara v Bojeticích
Setkání Týncù na Týnci
Za SDH Semèice
Klimo Karel st.

ZPRÁVY ZE Z
Z kantorského deníku

LOUÈENÍ

l
l

Nastává 27. èervna 2003 pro dvì naprosto odliné skupiny dìtí. Pro ty malé-ze kolièky znamená velký zlom. Konèí
jejich nevinné dìtské hry a radovánky . Pro kluky a dìvèata z deváté tøídy se mìní etapa jejich spoleèného ivota. Paní
uèitelky se naposledy rozlouèí se svými oblíbenými i ne moc
oblíbenými áky a
zazvoní zvonec a deváté tøídy je konec.
Nás, osmou tøídu, èekají poslední prázdniny na této kole.
Brzy se ocitneme v kùi deváákù a pocítíme smutek louèení.
A jako oni i my napíeme na jeden z posledních øádkù v seitì
A teï mi dochází 
Marie Køíová, 8. tø.
l
l

l

l

l
l
l

A teï mi dochází, e: (z pera ákù 9. tøíd)
jsem se mohl lépe uèit a dávat vìtí pozor, abych si odsud
odnesl trochu víc, ne si odnáím
opustím vechny své spoluáky, kteøí se stali za tìch
krásných devìt let mými velmi dobrými kamarády

l
l
l
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tato kola byla docela hezká, èas v ním ale moc rychle utekl
se vemi svými spoluáky a kamarády se u nikdy nemùeme
spoleènì vidìt
odejdu a pøijdu tím o nìkteré ze svých dobrých pøátel
a s mnohými se nebudu moci stýkat tak èasto, jak bych chtìl.
Zbývá mi jenom doufat, e i dál budu potkávat tak skvìlé
lidi a mít s nimi tak dobré vztahy
bude se mi moc stýskat po uèitelském sboru, který se moc
snail nám do tìch hlav nìco nacpat, ale myslím si, e se
mu to trochu nepovedlo
do teï jsme si uívali dìtství, od 1. 9. nám zaène samostatnìjí ivot plný neznáma
na støední kole to nebude ádná legrace
nae kola je nudná, nedá se v ní dìlat to, co bych chtìl
já- binec
nikdy jsme se nechovali tak, jak jsme vypadali
uèitelky, kdy nás mordovaly, a se uèíme, dobøe vìdìly
proè
moc mi budou chybìt ty èasy, kdy jsme jako malí provádìli
ty nejvìtí blbiny, hned jsme se smáli, hned breèeli

Tentokrát to byli z:

9. tø. Jana Peoutová
8. tø. Lenka Èernovská
7. tø. Lucka Jiøíèková
6. tø. Josef Kylouek
Ve ètvrtek 24. 4. 2003 ráno jsme nastoupili i s naí paní uèitelkou Jiøinou Rakuanovou do autobusu, který jel pøímo do
Golèova Jeníkova. Po pøíjezdu jsme se pøihlásili a ubytovali ve
kolních tøídách. V 8.00 hod. probìhlo v sokolovnì slavnostní
zahájení, po kterém následovaly praktické úkoly. Poté jsme se
odebrali zpìt do tøíd a vypracovali soutìní protokol. Po obìdì
jsme se zúèastnili odborné exkurze v Lipnici nad Sázavou, kde
jsme strávili celé odpoledne. Hráli jsme terénní hru zamìøenou
na pamì. Pak se nás ujal prùvodce hradu Lipnice. Prohlídka
byla zajímavá, nebo jsme vyslechli spoustu místních povìstí.
Dokonce jsme si vyrobili peèe, která nám zùstala na památku.
Nakonec jsme shlédli ukázku renesanèních tancù. Po návratu
do Golèova Jeníkova byly týmové úkoly. Veèerka nastala ve
22.00 hod., ale nikdo stejnì nespal. Dalí den byly vyhláeny
aktuální výsledky, po kterých následovaly roèníkové úkoly. Ná
pobyt byl v sokolovnì slavnostnì ukonèen. Po ukonèení tohoto
VII. roèníku jsme odjeli autobusem do Mladé Boleslavi, kadý
domù, a pak . hurá.
Pøítí rok se soutìe opìt (u zkuenìjí) rádi zúèastníme.
Kdo pøejde po mostì minulosti s hrdostí a pokorou,
najde na jeho konci moudrost.
J. Peoutová, 9. tø.

a èasto mìli nahnáno
u jsem nìco dokázal-ukonèit základní a dostat se na støední
kolu a za to bych chtìl podìkovat vem uèitelkám
l u se ivota tolik nebojím
l

V letoním roce opoutí brány naí koly 19 ákù z 9. roèníku. Zkouky a pohovory na dalí stupnì kol skládali v termínech
14. 4. 2003 a 15. 5. 2003. V tìchto chvílích u mají doma rozhodnutí o svém budoucím pùsobiti. 9 ákù bylo pøijato na maturitní obory støedních odborných kol a uèili. 10 ákù bylo
pøijato na 3 leté uèební obory.
Stejnì jako kadoroènì se áci naí koly bìhem celého kolního roku úèastnili rùzných matematických soutìí.
Byla to: matematická olympiáda, mezinárodní soutì - Klokan, Pythagoriáda a dopisová soutì.
Dále pak nìkolik ákù naí koly bádalo nad problémy matematiky na táboøe mladých matematikù v Borovici.
Vichni soutìící si vedli velmi dobøe a získali rùzné úspìchy.
HISTORIÁDA
Jako kadým rokem jsme se i letos vydali na dvoudenní
dìjepisnou soutì badatelských týmù zvanou Historiáda. Soutì se konala v Golèovì Jeníkovì. Nae kola byla reprezentována vdy jedním ákem z kadé tøídy druhého stupnì.

Zprávièky z druiny
Poèasí nám pøálo a naplánovaný Dìtský den v druinì se vydaøil. Bylo to odpoledne plné soutìí, za které dìti dostaly sladké
odmìny a nakonec i malou cenu pro radost. Dìkuji vem, kteøí nám pøispívají sbìrem papíru, a proto jsou nae akce nejen
nápadité, ale i sladké.
E. Meszároová

Pøíjemné prázdniny, osvìující dny volna a nashledanou v novém kolním roce vem
dospìlým i dìtem pøeje
pedagogický sbor Masyrykovy základní koly Semèice

Okénko kulturní komise
Koncert v kostele svatého Prokopa se vydaøil díky vem úèinkujícím, kterým jetì jednou dìkuji. Bylo to milé pohlazení po
dui. Dìkuji Vám vem, kteøí jste na ná koncert pøili v tak
hojném poètu 243 osob. Dìkuji Vám za finanèní dary, které celkem èinily 12 027 Kè. Máme první èástku na zvlátní úèet zaloený pouze na opravu kostela.
Dále dìkuji vem, kteøí se podíleli na organizaci koncertu
a úklidu kostela. Zvlátì paní Hanì Brynychové, p. Vladimíru

Rejmonovi, paní Vìøe Staré a Stanislavu Starému. Dìkuji paní
Ilonì Koálové ved. obch. RENKO, která vìnovala vem úèinkujícím dìtem dárkové balíèky. Dìkuji manelùm Mièíkovým
za poskytnutí el. proudu bez náhrady.
Ná první koncert v kostele sv. Prokopa v Semèicích skonèil. Byla to akce pro dobrou vìc. Druhý koncert pøipravíme na
prosinec a vìøíme, e bude úspìný jako ten první.
Za kulturní komisi Marie Masáková
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