záøí 2003

roèník 5, èíslo 4

Váení a milí spoluobèané, máme za sebou nadmíru horké
a suché léto, která nám sice kvùli výstavbì vyhovovalo, ale zemìdìlcùm i vodohospodáøùm zpùsobilo velké starosti. Jetì e si v této
oblasti nemùe èlovìk porouèet, protoe by se nedohodli ani èlenové rodiny, nato skupiny obyvatel, podnikatelù èi mìst a obcí.
Jak jsem ji zmínila, mìli jsme letos velké tìstí a díky poèasí máme ve výstavbì technické infrastruktury pro 35 rodinných
domkù jistý pøedstih. Pro zabudování technologie je ji pøipravena
i èistírna odpadních vod (ÈOV) pro 250 osob.
Pomalu ale jistì pokraèuje i výstavba vodovodu a splakové kanalizace v 1. ulici a èástech pøináleejících, celkem pro
27 nemovitostí a mateøskou kolu. Vìøím, e celá výstavba vech
tøí etap bude dokonèena v plánovaném termínu t. j. do konce øíjna
2003, vèetnì achet a domovních pøípojek.
Úspìnì probíhá také rekonstrukce bývalé márnice na KOLUMBÁRIUM. Opravené jsou nosné zdi a novì zhotovené ozdobné øímsy, které vyzdil p. Mirek Novotný. Dosti nároèné bylo
i zhotovení nových mansardových krovù na estihranný pùdorys
budovy. Dvojici p. Jiøímu a Josefu Holbovým dalo dost starostí.
Vechno vymìøit a následnì pøesnì udìlat, protoe rozmìry budovy jsou nepravidelné a krov byl zhotovován na zemi s následným
umístìním pomocí jeøábu.
Letos chceme stavbu t. zv. dostat pod støechu a pøítí rok
udìlat vnitøní a venkovní omítky, podlahu a interiér. Na výstavbu
obec obdrela dotaci 150 tis. Kè, která z èásti pokryje plánované
náklady. Velmi dìkuji vem, kteøí pøispìli, èi jetì pøispìjí do veøejné sbírky. Pomohou tak prospìné vìci a bude zachránìna cenná stavba, která by jinak skonèila jako demolice. Bude tím také do
budoucna vyøeen problém kapacity høbitova, který slouí pro Semèice a Pìèice. Málokterá obec má v dnení dobì funkèní høbitov
kolem kostela a ve støedu obce.

V letoním roce se nám podaøilo získat jetì 200 tis. Kè na
generální opravu støechy v Mateøské kole a 1,4 mil. Kè na výstavbu vodovodu v èásti staré zástavby obce (1. ulice a úsek páteøního
øadu od Okálù k farmì Ing. Heømanského a Rafandì). Bez tìchto
penìz bychom ani opravu støechy na M v takovém rozsahu, ani
páteøní øad nemohli realizovat. Na výstavbu zmínìného páteøního
øadu se budou finanènì podílet kromì obce jetì dalí subjekty
- obec Pìèice, Ing. Heømanský, SELEKTA a. s., Øepaøský institut
s. r. o. a JARICO. Tímto bych jim vem chtìla podìkovat za
sounáleitost, pochopení a moudrost. Støecha na M je ji
hotová a oprava byla provedena v t. zv. hodinì dvanácté. Vodovod
v 1. ulici bude realizován spolu se splakovou kanalizací a dìlal by
se i bez získání dotace. Páteøní øad by mìl být dokonèen do konce
øíjna. Jeho výstavba je velmi nutná, protoe souèasné vedení je
z vìtí èásti vedeno po soukromých a tìko dostupných pozemcích a v pøípadì havárie by mohla nastat neøeitelná situace. Tímto
etapovým zpùsobem bude postupnì proveden rozvod hlavních øadù
vodovodu po celé obci. Doufáme, e se nám podaøí souèasnì postupnì vyøeit i splakovou kanalizaci. Vechno vak je otázkou
finanèních prostøedkù.
Váení obèané, jak vidíte, je toho letos zase pomìrnì dost,
co se podaøilo udìlat. Vìøme, e se nám do konce roku podaøí
ve zvládnout a dodìlat jak pracovnì, tak i finanènì, jetì je
toho taky dost. Dìkuji Vám za trpìlivost, toleranci a spolupráci, protoe jinak by se tak nároèné akce nedaly vùbec uskuteènit. Závìrem bych Vás chtìla pozvat na jednání zastupitelstva
obce, které se bude konat ve støedu dne 24. záøí 2003 v 19.00
hod. v zasedací místnosti OÚ. Nae jednání chce navtívit
senátor MUDr. Mitlener, inu proè ne, dalí volby do Senátu Parlamentu ÈR se blíí!?
Ing. JANA MYDLILOVÁ, starostka

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Usnesení
z øádného zasedání zastupitelstva obce Semèice,
konaného dne 25. èervna 2003 v zasedací místnosti OÚ v Semèicích.
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO:
A) Bere na vìdomí:
1.
Zprávu o plnìní úkolù uloených OZ na jednání konaném
dne 23. 4. 2003.
2.
Dùvodové zprávy pøednesené k jednotlivým bodùm jednání.
3.
Zprávu o výsledku provedeného auditu hospodaøení obce
za rok 2002.
B) Schvaluje:
1.
Program jednání tak, jak je uveden na pozvánce.
2.
Ovìøovatele zápisu: paní Ing. Vlad. Hynkovou a pana Fran-

3.
4.
5.
6.
7.

tika Moce.
Navrhovatele usnesení: pana Karla Hùlku a paní Marii
Masákovou.
Zøizovací listinu RADY KOLY, Masarykovy základní koly
Semèice, okr. Ml. Boleslav
Vstup obce Semèice do zakládaného Svazku 9 obcí s názvem
Podholí.
Zakládací listinu a STANOVY Svazku obcí Podholí.
Výstavbu vodovodního øadu od Okálù k Rafandì a uzavøení smlouvy o dílo s firmou Frantiek Klouèek, Stavební

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

a) Zabezpeèit vymìøení obecního pozemku urèeného k prodeji p. Petru Èerychovi, è. p. 48 a stanovit podmínky likvidace zbytkù keøù lísek tak, aby nebylo narueno
vedení plynu, vodovodu a elektriky.
b) Zabezpeèit stavební dozor pøi provádìní opravy støechy
na budovì Mateøské koly.
c) Stanovit výmìru potøebnou pro individuální výstavbu
soukromých garáí zamýlenou k prodeji zájemcùm
o tuto výstavbu (vyèlenìní z p. è. 73/4).

èinnost, Kosmonosy s tím, e do smlouvy bude doplnìna
odkládací podmínka pro pøípad, e by obec na zmínìnou
akci neobdrela pøislíbenou dotaci od MZe.
Opravu støechy na objektu Mateøské koly a uzavøení smlouvy
o dílo s firmou Topaz-Tomá Zejval z Bezna.
Uzavøení smlouvy o dílo s firmou K. Uhlíø, s. r. o. z Èelákovic na výstavbu sdruených rozvodných skøínìk (EL + PLYN
+ TEL.) na lokalitì Za Kampelièkou.
Uzavøení smlouvy o dílo s firmou K. Uhlíø, s. r. o. z Èelákovic na výstavbu veøejného osvìtlení na lokalitì Za Kampelièkou.
Prodej 1 Akcie STE a. s., která je dosud ve vlastnictví Obce
Semèice, spoleènosti ÈEZ, a. s. se sídlem v Praze 4, Duhová
2/1444, IÈO 45274649, za nabídkovou cenu 2 033,- Kè/1 ks.
Zámìr prodeje èásti obecního pozemku p. è. 3/1 panu Petru
Èerychovi è. p. 48 za podmínky, e bude respektováno rozhodnutí stavební komise, která urèí:
a) hranice pozemku a koneènou výmìru
b) podmínky likvidace paøezù a zbytkù keøù lísek .
Zámìr prodeje èásti obecního pozemku p. è. 73/4 pro 4 parcely za úèelem výstavby øadových garáí s upøednostnìním
zájemcù v tomto poøadí:
I) Obyvatelé domu è. p. 72
II) Obyvatelé domu è. p. 70
III) Obyvatelé domu è. p. 130
Odmìnu ve výi 3 000,- Kè hospodáøce Obce Semèice paní
Hanì Staré v souvislosti s kladným výsledkem auditu hospodaøení obce za r. 2002.

2.

Pøedsedovi kontrolního výboru Ing. Al. Jirsákovi, CSc:
Provést kontrolu hospodaøení v Masarykovì základní kole
z titulu zøizovatele za 1. pol. 2003 v souladu se schváleným Kontrolním øádem obce.
3.

C) Ukládá:
1.
Pøedsedovi stavební komise Ing. Fr. turmovi:

Starostce Ing. Janì Mydlilové:
a) Zabezpeèit vekeré podklady a náleitosti pro získání
dotace ze státního rozpoètu na výstavbu páteøního
vodovodního øadu od Okálù k Rafandì prostøednictvím
Ministerstva zemìdìlství ÈR, jako vyhlaovatele grantu.
b) Stanovit a projednat podíl finanèní spoluúèasti na
výstavbì páteøního vodovodního øadu s obcí Pìèice,
firmou Ing. Josef Heømanský, Zemìdìlská výroba,
Øepaøským institutem s.r.o a firmou SELEKTA a. s.
c) Zabezpeèit vekeré podklady a náleitosti pro získání
dotace ze státního rozpoètu na opravu støechy na budovì
Mateøské koly prostøednictvím Ministerstva pro místní
rozvoj z Programu obnovy venkova.
d) Ve spolupráci s JUDr. Purlovou zajistit vymáhání
nedoplatkù na nájemném v domì è. p. 130/6.
V Semèicích dne 25. 6. 2003
Zapsala Stará

ZE SEMÈICKÝCH KRONIK

(Z místních kronik a jiných pramenù sestavila Jarmila Èvanèarová, kronikáøka obce)
Strastiplné osudy semèických obèanù v I. svìtové
válce - pokraèování (kronika È. Hoøejí)

Roku 1916 byl u Brodu a r. 1917 dán na frontu rumunskou do
Bukoviny. 15. èervna 1918 byl na italské frontì zajat a tam vstoupil do legií. Domù se vrátil v polovinì záøí 1919.
Václav Øezáè è.p. 9, nar. 1893 byl r. 1915 pøi pøehlídce odveden a po výcviku, který odbyl v Tyrolích, poslán na rumunskou
frontu. Tam se rozstonal a kdy se mu udìlalo lépe, poslán domù.
Na cestì zpáteèní se ve Vídni rozstonal znova a 23. února 1918
zemøel a byl ve Vídni pochován.
Václav Rejmon è. p. 45, nar. 1891 se dostal na ruskou frontu.
Tam byl zranìn nejprve do pravé ruky a potom do pravé nohy. Po
zahojení ran poslán na tøímìsíèní dovolenou. Byv znovu povolán
k vojsku byl poslán do Tyrol a r. 1916 opìt na ruskou frontu. Tam
byl ranìn sedmnácti ranami do bøicha a sedmnácti ranami do hlavy. Pøes toto ve se vystonal a r. 1917 jako nervovì chorý poslán
domù. Nemoc jeho jevila se jetì po dlouhou dobu jako tøesavka.
K vojsku více poslán nebyl.
Frantiek Bahník è. p. 23, nar. 1890 narukoval r. 1917. Byl
vycvièen v Tulnu. Odtud poslán na ruskou frontu a zde byl ranìn
na obì ruce. Byl dán do nemocnice v Koèovì ve Slezsku a po pøevratu se vrátil domù.
Václav Rohacký è. p. 7, nar. 1900 narukoval v únoru 1918, na
italské frontì mu omrzly nohy a byl proputìn domù.
tìpán Bort è. p. 1, nar. 1889 byl povolán k vojsku r. 1916.
Bojoval na ruské frontì a tam byl ranìn. Po vyhojení znovu poslán
na bojitì rumunské a odtud byl v r. 1917 proputìn domù.
Josef Svoboda è. p. 19, nar. 1884 povolán k vojsku v r. 1916
a poslán do Vattensu v Tyrolích. Po výcviku pøidìlen dopravnímu

Poèátkem listopadu 1914 obdrela obec zdejí návtìvu
100 Polákù, kteøí byli z míst, kde litice války se uhostila, vykázáni.
Byli z okolí Krakova. Ubytováni byli v hostincích u Heømanskù
a Misíkù a nìkolik také ve dvoøe. Tìmto vystìhovalcùm bylo vypláceno stravné 70 hal. dennì. Celé dny nic jiného nedìlali, ne
leeli a hráli karty.
V roce 1915 byly provádìny prohlídky zásob obilí a mouky.
Naøízeno bylo 240 g mouky dennì na dospìlou osobu. Zjitìné
pøebytky se musely odvést okresní aprovizaèní komisi.
V kvìtnu a èervnu byla provedena sbírka kovù. V rodinách byly
to hlavnì mosazné hmodíøe.
Od srpna byl chléb a mouka vydávány jen na chlebenky. Pro
osobu bylo poèítáno 1 kg 96 dkg chleba, nebo 1 kg 40 dkg mouky
na týden. Rolníci si mohli namleti v povoleném limitu, ale samozøejmì se mlelo na slepo. Hned po ních bylo vechno obilí rekvírováno, doma si mohl kadý nechat jen pro svou obivu
a setí. Prodávat se nesmìlo. Rekvírované obilí se nahromadilo ve
skladitích a protoe nemohlo být øádnì opatrováno, velké mnoství se zkazilo. Následkem stále trvající války a nedohledného jejího konce, zdraily se vekeré ivotní potøeby.
A naplòovaly se dalí osudy.
Frantiek Sládek (starosta) è. p. 5, nar. 1886. Hned po vyhláení mobilizace narukoval a dán na ruskou frontu ke Komárnu.
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oddìlení v Pardubicích, odkud dováel potraviny na ruskou frontu. R. 1917 poslán do Tyrol na italskou frontu a zde byl ranìn. Dán

do nemocnice a pak do Milovic, odkud po pøevratu poslán domù.
Trpìl revmatismem a velice patnì chodil. (pokraèování pøítì).

Zajímavosti z minulosti Semèice
Kruté mrazy.
Poèátkem mìsíce února 1929 nastaly neobyèejnì kruté mrazy,
provázené snìhovými vánicemi. áci z pøikolených obcí Pìèic
a Ctimìøic jinak se témìø nemohli do koly odváiti pro veliké závìje snìhové, ne dovozem sanìmi. Z Pìèic dováel áky pan Frantiek Kopøiva, ze Ctimìøic pan Václav Svárovský. Tyto mrazy, nikdy nebývalé, stále se stupòovaly, take ministerstvo kolství
od 18. února vyuèování na vech kolách zastavilo, nejprve na týden, pak a do konce února. Tìmito mrazy veliké mnoství ovocných stromù zaniklo. Tak zvlátì pìkná tøeòová alej u silnice
do Ctimìøic velmi utrpìla. Po této katastrofì uhynulo v Semèicích
214 jabloní, 105 hruní, 504 tøení, 689 vestek, 11 sliv, 10 merunìk a 29 vlaských oøechù.

Ne nae obec odevzdala, opsali semèiètí mladí mui nejdùleitìjí zápisy. Byli to: Stanislav Mates, Otakar Zíta a Frantiek Starý.
V zemském archivu byly knihy èeskými úøedníky opatrovány, jejich vydání Nìmcùm oddalováno, a byly tyto knihy roku 1946 do
Semèic vráceny bez nejmeního pokození.
Zakladatel semenárny Václav Barto
16. záøí 1862 spatøil svìtlo svìta v Sekerkových Louèkách
u Turnova Václav Barto. Po ukonèení reálky studoval v Praze potravináøskou chemii na Vysokém uèení technickém. Poté, jak bylo
tehdy obvyklé, absolvoval nìkolikaletou technickou praxi
v cukrovarech Èech, Moravy i jiního Ruska. Roku 1895 nastoupil do funkce vrchního chemika v rafinérii v Dobrovici a zároveò
pøevzal vedení novì zaloené stanice pro lechtìní a pìstování øepy
v Cetnì. Tato práce jej natolik zaujala, e se roku 1910 vzdal místa
v cukrovaru a vìnoval se pouze lechtitelství. Následujícího roku
pøenesl výzkumnou stanici do Semèic.
Václav Barto má rozhodující zásluhy nejen na vzniku
a postupném rozíøení semenárny a na nejvìtí podnik svého druhu v republice, pøedevím ale na dosaených lechtitelských a vìdeckých úspìích, je mìly ohlas nejen v Èeskoslovensku, ale
i daleko za hranicemi naí zemì. Na Bartoovu práci navázal úspìnì v roce 1932 Václav Stehlík.
Václav Barto se vìnoval také publikaèní èinnosti. Výrazem
ocenìní dosaených výsledkù i íøe vìdomostí bylo zvolení
V. Bartoe za èlena Èeské akademie zemìdìlské a jmenování pøedsedou Spoleènosti pro pìstování øepového semene, jejím byl spoluzakladatelem.
I po té, co odeel na odpoèinek a odstìhoval se do Podìbrad,
pobýval v Semèicích. Zemøel 1. bøezna 1947, doil se poehnaného
vìku 85 let.
(PhDr. L. Bene: Ovlivnili ivot naeho regionu., kráceno).

Bouøe
Dne 3. èervna 1913 stihla obec hrozná bouøe spojená
s krupobitím a prùtrí mraèen. Voda potùèku bìhem pùl hodiny
vystoupila ze bøehu a zaplavila vechny cesty v obci, a na malý
kousek asi 50 m dlouhý, mezi kolou a hostincem. Kdy pak voda,
je zadrena byla ploty podél silnice do Dobrovice vedoucí, tyto
povalila, a tak si cestu uvolnila, promìnìn byl nepatrný potùèek
v dravou øeku, její proudy vnikly do mnohých stavení a odnesly
s sebou mnoho mení drùbee. Krávy, konì a mení ètvernoci
museli býti z chlévù vyvádìni.
tìstí bylo, e bouøe pøila ve dne. Kdyby se tak bylo stalo
v noci, tu by byl jistì pøiel nazmar i mnohý ivot lidský.
Sucho a neúroda
Rok 1934 byl vùbec neobyèejnì suchý. Neprelo a na nepatrné pøeháòky témìø po celý ètvrt roku. Teprve po 20. èervenci, kdy
byly nì v proudu, zaèaly obèas vìtí detì. Proto také byla velká
neúroda. Zvlátì byl velký nedostatek píce pro dobytek, take mení
rolníci museli mnoho dobytka lacino prodávati.

Zmìny v semenárnì
Dnem 1. ledna 1933 nastaly pronikavé zmìny v úøednictvu
zdejí semenáøské stanice. Toho dne odeel dosavadní øeditel podniku Václav Barto do výsluby a odstìhoval se do Podìbrad. Do
vily, uprázdnìné odchodem øeditele Bartoe, nastìhoval se v létì
diplomovaný agronom Václav Stehlík, dosavadní inspektor semenáøské stanice, který od 1. ledna 1933 jmenován øeditelem.
Dr. Václav Tymich z obilnáøského oddìlení stanièního jmenován
místoøeditelem. Inspektorem jmenován byl p. Heøman Cron, který
se také ze svého dosavadního bytu v è. p. 69 (hlavní budova semenárny) pøestìhoval do vily po novém øediteli p. V. Stehlíkovi.

Vloupání
V noci ze tøetího na ètvrtého února 1935 vloupali se cikáni do
výmìnku v domku p. Václava Krále v záhumní ulici a postøelili
pak v erèicích dvacetiletého mladíka Bíma, jedoucího na kole.
Cikáni tito byli po nìkolika dnech èetníky v lesích u Seletic chyceni.
Les na Holi
Od 15. dubna 1936 nastala zmìna v osobì hajného na Holi.
Les na Holi obdrel toti jako odstupné lesní rada p. Fencl, který
býval pøedstaveným lesního úøadu v Jablkynicích a ten ustanovil
svým hajným p. Klacka ml. z Pìèic.

Kasino
Roku 1913 byla dostavìna stanièní budova è. p. 70. Z èásti
severní mìla slouit jako kasino pro zdejí úøednictvo a jako místnost, kde by mohly býti konány schùze. Ponìvad ale rok na to
vypukla svìtová válka a jeto vedoucí síla stanice nebyla pøítelem
spolkových schùzí, nestalo se kasino støediskem úøednictva a jedinì mimoøádné schùze se zde konaly. Provedeno zde bylo také asi
pìt zábavních programových veèírkù. Roku 1926 byla tato místnost pøestavìna na byty.

První obyvatelé v Kampelièce
V novì vybudované Kampelièce v r. 1938, byly kromì spoøitelního spolku, obecní byty. Prvními nájemníky byli: semèický uèitel
Josef Knespl, který a dosud docházel z Úhercù, do bytu
v I. poschodí se nastìhoval. Do podkroví nastìhoval se zdejí holiè Jaroslav Dufek, také z Úhercù, holírnu provozoval ve staré kole. Do bytu v pøízemí nastìhoval se uèitel Josef Zahrádka, který
odtud docházel uèit do erèic. Dosud bydlel v podkrovní svìtnici
ve zdejí kole.

Èíslování domù z roku 1780
První polohou, kde geometøi zapoèali s èíslováním domù na
venkovì, byl místní plac, nebo té náves-námìstí. Od prvního domu
na návsi zapoèalo èíslování, bez ohledu na to, kdy byl dùm postaven. Tak pokraèovali geometøi a se opìt vrátili na pùvodní místo,

Odevzdání a vrácení pamìtní knihy
V dobì druhé svìtové války byly na pøíkaz okupantù vechny
pamìtní knihy obecní odevzdány do Zemského archivu v Praze.
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odkud zapoèali. Tak usedlost, nesoucí èíslo èíslo 1, nemusí býti
vdy nejstarí, nebo prvním stavením v kadé vesnici byl panský
dvùr.

Dragouni
Od støedy dne 29. èervence 1936 ubytoval se v Semèicích po
jednotlivých domech oddíl dragounù. 1. eskadrona 9. dragounského
pluku z Vysokého Mýta. Bylo mezi nimi dosti Maïarù. Mìli celkem
104 konì. V pátek, dne 7. srpna 1936 pøibylo do Semèic dalích 40
dragounù záloníkù. Ve ètvrtek 20. srpna pøibyl dalí oddíl dragounù v èele s podplukovníkem Svatonìm, legionáøem z Dobrovice, a
to v 10 hodin v noci, take v pátek 21. srpna dìlaly Semèice dojem
posádkového místa. Avak veèer v 8 hodin, za era, vecko vojsko
se poèalo øaditi a odtáhlo smìrem na Louèeò a Podìbrady.
Po ruchu, trvajícím víc ne tøi týdny, nastalo najednou
v Semèicích zas obvyklé prázdno a ticho.

Chata
Koncem února 1938 na návrí za domem p. Petra Moce u silnice k Úhercùm, poèal stavitel Ferkl z Dobrovice sváeti stavební
materiál, aby zde vystavìl pro letní pobyt dra. Kopfsteina, syna
známého primáøe mladoboleslavské nemocnice a vagra inspektora semenáøské stanice p. H. Crona, výstavnou chatu. Dle starých
fotografií býval hostem Kopfsteinových operní pìvec Jaroslav
Gleich.

Èerná kronika v minulosti Semèic
Tragédie za semenárnou
Místo za semenáøským skladitìm pøi trati stalo se koncem èervence roku 1928 jevitìm tragedie dvou mladých lidí. Èasnì ráno
lidé, spìchající od Pìèic k Semèicùm, spatøili po pravé stranì silnice na mezi za pøíkopem leeti bezvládné tìlo 20tileté sluebné
Milady Z. z Pìèic a vedle ní sedìti vojína M. z Dobrovice
s vystøelenýma oèima. Vojín M. asi týden pøed èinem uprchnul od
svého pluku. Zùstal na ivì a ije osleplý v Dobrovici.

slueb). Místo pro nì vymìøil p. Fr. Èíek (panský tìpaø) a zasadili uèitelé Èenìk Hoøejí a Frantiek Tichý se kolními dìtmi.
Na poèátku 20. století byly zøejmì vysázeny dalí lípy, ale záznam o tom nemáme.
V roce 1929 byly tak velké mrazy, e vìtina ji vzrostlých stromù zmrzla. Zùstaly pouze dvì lípy pøed chudobincem (pastuinou),
pìt stromù (lip) pøed kostelem, tøi pøed Krejèíkovými.
V roce 1933 byla vysázena øada akátù podle obecní silnice od
obecní váhy kolem Mysikových k Rychetským, pøed Krejèíkovými a kolem staré koly a Jonáových.
V tomto roce vysázeny hlohové stromky pøed pomníkem padlých a za ním dvì smuteèní vrby, které byly pro pøíliný vzrùst v
roce 1951 vykáceny. Stejná vrba (nebo dvì?) byla v té dobì ve
kole pøed tìlocviènou, kdy byla vykácena, nevíme.
Dále v roce 1933 vysázeno 6 vehlových lip na poèest 60.
narozenin tohoto státníka, pøed starou kolou. Sázel dorost republikánské strany.
V roce 1887 na obecním prùhonu pod Holí vysázeny za starosty F. Krejèíka tøenì.
V roce 1888 vysázeli rolníci Fr. Heømanský a Fr. Krejèík tøenì
na svých pozemcích kolem novì postavené silnice na Ctimìøice.
Za války byly vysazovány dalí tøeòové sady Na vaínách.
Za nejstarí semèický strom je povaován dnes ji suchý dub
u bývalé hájovny na Holi.
Pøedchùdcem dneního dubového lesa na Holi byl rozsáhlý tøeòový sad a pastviny pro ovce. To bylo jetì pøed rokem 1879.
Vechny stromy ve kole byly zøejmì vysázeny hned po dostavìní koly, protoe ve 30. letech byly ji vzrostlé.
Pøed kostelem byly jetì ètyøi vzácné morue, údajnì jediné na
okrese, ale také zahynuly, nevíme kdy.
A co my? Váíme se stromù? Urèitì ano!

Dopravní netìstí
Dne 18. bøezna 1931 mìl pohøeb posluchaè obchodní koly
v Mladé Boleslavi, nevlastní syn zdejího obchodníka p. Mojíe,
17tiletý Jan Hruka. Zemøel v okresní nemocnici následkem úrazu, který utrpìl ve støedu, dne 11. bøezna 1931 pøi jízdì ze koly
domù autobusem.
Koøínkùv autobus, øízený Koøínkových tchánem Havlasem pøi
pøedjídìní konkurenèního autobusu Krausova, smekl se na náledí
na silnici u Bezdìèína, narazil na telegrafní tyè a rozbil se. Ani
druhý tìce zranìný, dìlník Picek z Dobrovice, nezùstal bez trvalé
památky na netìstí, má oslabený zrak a sluch.
O semèických stromech
O sázení stromù v Semèicích jsme se u v minulých Zpravodajích zmiòovali, ale protoe jsou na toto téma dotazy naich ètenáøù, shrneme si to, co víme. Kdo ví víc ne my, a poví.
První dvì lípy u køíku pod kostelem byly vysázeny roku 1879
na poèest støíbrné svatby císaøe Frantika Josefa a císaøovny Sisi.
Dalí dvì lípy na tomto místì byly vysázeny u pøíleitosti svatby korunního prince Rudolfa a belgické princezny Stefanie roku
1881.
Na jaøe roku 1891 vysázeny katany pøed starou kolou (Dùm

ZPRÁVY ZE Z

ZE SEMÈICKÉ KOLY K 1. ZÁØÍ

vou uèebnu. Kromì povinné výuky informatiky zavedeme krouky pro áky od 4. tøídy.
Mgr. Miloslava Slánská, øed. koly

Masarykova základní kola Semèice zahájila slavnostnì kolní
rok 2003/2004 dne 1. záøí 2003.
Pedagogický sbor základní koly se ji nìkolik let vyznaèuje
stabilitou, proti loòskému roku nedolo ke zmìnám ani
v pedagogickém sboru ani mezi správními zamìstnanci.
Rovnì v mateøské kole se nic nezmìnilo.
Ø
Ø
Ø
Ø

Ve kole je opìt runo

Je pondìlí 1. záøí 1.den v 1. tøídì!
Komu se povede získat hned tøi jednièky najednou? Povedlo
se to novým áèkùm  prvòáèkùm, kteøí nastoupili do
Z v Semèicích. By je do koly vítalo ráno chladné poèasí (po
parném létì velmi nezvyklé), na tváøích dìtí se neobjevil ani jeden
mráèek. Vak taky nebyl dùvod. Prvòáèky èekala tøída v  novém
kabátì. U na konci kolního roku v èervnu byly ve tøídì opraveny parkety a tøída byla vymalována. Celý týden pøed zahájením
nového kolního roku se snaila tøídní uèitelka Mirka Fuksová tøí-

K 1.9. 2003 máme ve kolských zaøízeních:
v Z 194 áky, z toho na 1. stupni 103, na 2. stupni 91.
v M je zapsáno 31 dítì
ve kolní jídelnì Z je pøihláeno ke stravování 162 ákù
ve kolní druinì Z jsou dvì oddìlení po 25 ácích.
V letoním kolním roce chceme maximálnì vyuít poèítaèo-
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du pro dìti vylepit a vyzdobit tak, aby nezklamala jejich oèekávání.
Zøejmì se jí to povedlo, nebo chování dìtí hned a pøed rodièovskou
veøejností bylo zdravì sebevìdomé. Pryè jsou doby, kdy jetì prvòáèek bázlivì hledal pomoc u maminky, èi dokonce pustil slzièku.
Dìti pøivítala paní øeditelka Mgr. Miloslava Slánská s paní starostkou paní Ing. Janou Mydlilovou. Dalí pøání s kytièkou pøinesli èerství devááci. A e kola není jen uèení  muèení , dokázali
taneèkem a písnièkou druháèci.
Pak si dìti chvíli povídaly se svou tøídní uèitelkou, hned dosta-

ly úkol a za to ve nejen první jednièku, ale i spoustu dárkù a nové
uèebnice.
Celá slavnost byla dokumentována fotoaparáty a kamerami rodièù  do rodinných alb a videí.
Popøejme spoleènì dìtem hodnì krásných chvil proitých ve
kolních lavicích.
Mgr. Miroslava Fuksová, tø. uèitelka 1. tøídy

ZPRÁVY ZE SPORTU
Z èinnosti TJ SOKOL Semèice
V sobotu 5. 7. 2003 probìhl ve sportovním areálu TJ SOKOLa
Semèice ji 20. roèník Memoriálu Bohumila Sládka ve volejbale muù.
Ve sportovním areálu se tentokrát utkalo 12 drustev Støedoèeského, Ústeckého a Libereckého kraje. Poprvé se zúèastnilo drustvo z Podboøan, jeho 3 èlenové hrají volejbal v nìmeckém Mnichovì. Týmy byly rozlosovány do tøí skupin. Do semifinálových
bojù postoupili vdy 2 nejlepí a ti sehrály souboj o úèast ve finálové skupinì K. O. systémem.
Vzhledem k tomu, e zde pravidelnì hrají hráèi minimálnì krajského pøeboru - byl k vidìní opravdu kvalitní volejbal a to u od
základních skupin. Finálové boje byly velice vyrovnané a urputné.
Po divácky a samozøejmì i sportovnì krásných zápasech se na
1. místo opìt probojovalo drustvo POJIZEØÍ (hráèi VK Benátky
nad Jizerou a Ml. Boleslavi), druzí skonèili odvìcí rivalové
a loòtí vítìzové Dlasky Mlasky (hráèi z Prahy) a tøetí místo
obsadil ji zmínìný tým Mnichova.
Letoní jubilejní roèník nám trochu pokazilo chladné a chvílemi detivé poèasí, ale kvalita úèastníkù i odehraných zápasù pøekonala jistì nìkolik roèníkù zpìt. Trochu nás mrzí, e letos nepøilo tolik divákù jako v minulých letech, u i proto, e drustvo
Semèic zde hrálo patrnì naposledy.
Velice pìkný turnaj jsme ukonèili posezením i tancem s country
skupinou Bodlák - z Nové Telibi. Hudba se vem líbila a proto
jsme se dohodli jetì na jednom termínu na závìr prázdnin na sobotu 30. 8. 2003, také tento veèer se vydaøil.

o naem areálu. Pøes celé léto byly nae kurty v pravidelném pronájmu a tìí nás zájem sportovní veøejnosti z celého okolí.
V prùbìhu kvìtna a èervna zde probìhly 3 turnaje Cukrovaru Dobrovice a nìkolik dalích akcí - hlavnì odborových svazù KODA
Auto a. s. Jako ji tradiènì, tak i letos zde TJ SOKOL Mnichovo
Hraditì uspoøádal soustøedìní pro své svìøence.
V srpnu se pravidelnì koná Pùlnoèní nohejbalový turnaj amatérských dvojic. Letos to byl ji 23. roèník. Zúèastnilo se celkem
46 hráèù. Nejmladím byl ani ne 14tiletý Ondøej Hynek a nejstarím 53letý Ludìk Hùlka - oba ze Semèic. 23 soutìních dvojic
bylo rozlosováno do 3 skupin, z kadé postoupily 2 dvojice do ètvrtfinálových skupin. Semifinálové zápasy pak urèily, kdo se utká
o stupnì vítìzù.
V zápase o 3. místo vyhrál ná Pepèa Brynych spolu s Davidem
Wazirim s dvojicí Marek Dvoøák + Lubo Procházka. Finálový
zápas, který se hrál ve 2 hodiny ráno, pøinesl nejen krásný nohejbal, ale i radost domácím fanoukùm. Jako ji v posledních letech
tradiènì, tak i letos zvítìzila èistì semèická, a letos velice mladá
dvojice Libor Dlask + Pepèa Jiránek, kdy porazili velice kvalitní soupeøe, a sice Michala Makovce + Jiøího Dvoøáka.
Atmosféra byla velice pøíjemná a ani poèasí nás letos nezlobilo.
Je konec léta a u se zase hraje. Ve ètvrtek 21. 8. 2003 sehrála
nohejbalová drustva A i B svá utkání v domácím prostøedí. B
porazilo Kolomuty 5:4 a drustvo A jednoznaènì zvítìzilo nad
Bradlecem 8:1. Doufejme - a drme palce - aby to tak pokraèovalo
i dál.
Ing. Vladimíra Hynková

Letní sezóna bývá sportovnì mrtvá, ale to se nedá øíci

Z èinnosti sboru dobrovolných hasièù
mých skupin a jednotlivých hostù bylo velmi pìkné, zvlátì
ohòostroj po pùlnoci, kterým zakonèovali celý program, zaèínající
v 11 hodin dopoledne. Mohl by Vám to potvrdit i nejmladí èlen
zájezdu Mía Medek, pokud by u umìl mluvit.
Do hasièárny nám byl zabudován multifunkèní modul GSM
(KANGO ) v rámci integrovaného záchranného systému. Z jeho
vyuívání mùe mít prospìch nejen SDH, ale i obec a dalí organizace.

Ohlédnutí za prázdninami.
Tak u je to tady. Zaèala nám kola, prázdniny a dovolené jsou
minulostí, tak bychom mohli zrekapitulovat nai èinnost za uplynulé období.
V èervnu jsme se zúèastnili okresní soutìe drustev poárního útoku v Dnebohu, kde se nai mui umístili na 6. místì z 12-ti
úèastníkù. Potom pro nás nastaly prázdniny, ale ne tak docela, protoe jsme se vìnovali nutné údrbì areálu, jako je seèení trávy,
údrba vozového parku, hasièského náèiní atd.
Podíleli jsme se na rekonstrukci kolumbária, kdy jsme vybourali a oèistili cihly, které potom pouili èlenové zednické party
p. Mirka Novotného na znovupostavení kolumbária .
Dále jsme v sobotu 23. srpna navtívili Hotice u Volynì
(roditì Zd.Troky), kde se konal 6. roèník hudebního festivalu 
Stodola M.Tuèného. Poèasí bylo pøímo nádherné, vystoupení zná-

n

Co nás èeká:
13.záøí okrsková soutì PD v Chudíøi.

n Tradièní vinobraní 4 .øíjna od 20.oo hodin v hospodì  U Plíkù , na které Vás srdeènì zveme.
Za SDH Semèice
Klimo Karel st.
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Pamatováèek
Prodejna LUBO:
otevøeno: pondìlí - pátek:
sobota:
nedìle:
Telefon: 326 388 538

l

Prodejna RENKO:
otevøeno: pondìlí - pátek:
sobota:
Telefon: 326 388 178

l

Zubní ordinace MUDr. Václav Derfler:
Ordinaèní hodiny: Pondìlí:
Úterý:
Støeda:
Èachovice
Ètvrtek: 8,00-11,00 dìti
Pátek:
Èachovice
Telefon: 326 388 115, 326 307 737

l

6,45 - 16,00
7,30 - 10,30
15,00 - 17,00

7,30 - 12,00 12,30 - 16,00
8,00 - 11,00

Prodejna paliv: Brùchová Jar.:
otevøeno: pondìlí - pátek:
Telefon: 326 388 119

l

Jarico - VELKOOBCHOD s obalovým materiálem:
otevøeno: pondìlí - pátek:
7,00 - 15,00
Telefon: 326 388 184

l

Obchod SELEKTA:
otevøeno: pondìlí - pátek:
Telefon: 326 388 330

7,00 - 15,00

Pota Semèice:
otevøeno: pondìlí, úterý:
støeda:
ètvrtek, pátek:
Telefon: 326 388 191

8,00 - 11,00 14,00 - 16,00
8,00 - 11,00 14,00 - 17,00
8,00 - 11,00 14,00 - 16,00

l

l

l

l

Pohostinství Plíkovi:
pondìlí:
ZAVØENO
úterý, støeda, ètvrtek: 11,30 - 13,00
pátek:
11,30 - 13,00
sobota:
nedìle:
ZAVØENO
Obèerstvení koupalitì:
otevøeno: pondìlí - ètvrtek:
TJ Sokol pátek, sobota:
nedìle:

17,00-21,00
17,00-23,00
17,00-23,00

l

Obecní knihovna:
otevøeno: ètvrtek:

l

Obecní úøad:
Provozní hodiny:
Pondìlí - úøední den:

13,00-19,00
15,00-20,00
13,00-20,00

7,30 - 14,30

16,00 - 18,00

hospodáøka:
7.00 - 19.00
starostka:
8,00 - 19,00
zástupce starostky: 16.00 - 18.00

Úterý:

hospodáøka:
starostka:

7.00 - 16.00
8.00 - 16.00

Støeda - úøední den:

hospodáøka:
7.00 - 17.00
starostka:
8.00 - 18.00
zástupce starostky: 16.00 - 18.00

Ètvrtek:

hospodáøka:
starostka:

7.00 - 13.00
8.00 - 16.00

Pátek:

hospodáøka:
7.00 - 12.30
starostka:
8,00 - 13.30
Telefon: 326 388 130, starostka mobil: 606 612 924, fax: 326
388 286
e-mail: ou.semcice@quick.cz, oficiální stránky: htp:// web.quick.cz/
obecsemcice

16,00 - 21,00
16,00 - 22,30
16,00 - 21,00

Kadeønictví a kosmetika, Miloslava Henyová: Relaxace,
masáe, barvení øas, líèení, depilace, barvová typologie,
uhlièité koupele
otevøeno: pondìlí:
ZAVØENO
úterý, støeda:
7,00 - 15,00
ètvrtek, pátek:
12,00 - 20,00
sobota:
7,00 - 15,00
Telefon: 326 388 194, domù: 326 398 475, mobil: 721 219 630

l

OSTATNÍ MÍSTNÍ PODNIKATELÉ, IVNOSTNÍCI A ØEMESLNÍCI:
l
l
l
l

Kadeønictví a kosmetika, Jana Hornerová:
otevøeno: sudý týden:
pondìlí - pátek: 13,00 - 20,00
lichý týden:
úterý - sobota: 7,00 - 15,30
Jinak individuelnì na objednávku, telefon: 326 388 167

l

Ordinace MUDr. klubal Leo:
Odbìry Dopoledne
Odpoledne
Ordinaèní hodiny:
Pondìlí:
6,30-8,00 8,00-12,00
Úterý:
9,00-12,00
13,00-16,00
Støeda:
7,30-12,00 13,00 Jabkenice - 1. a 3. st.
13,00 Ledce - 2. a 4. st.
Ètvrtek:
6,30-8,00 8,00-12,00
Pátek:
7,30-12,00
Telefon se záznamníkem: 326 388 121
Lékaøská sluba první pomoci
- pro dospìlé, tel. 326 326 444
- pro dìti do 19 let, tel: 326 742 717

l

l

l
l

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Plánovaná dovolená: l) 26. 9. 2003
2) 22. 12. 2003 - 31. 12. 2003 a 2. 1. 2004.
Prvním prac. dnem je 5. 1. 2004.

l
l
l
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Øepaøský institut, s. r. o., tel.: 326 388 180, 326 388 212, fax:
326 388 125
Syngenta, a. s.: tel.: 326 388 181, 326 388 182
Selekta a. s., tel.: 326 388 330, 326 388 102
Ing. Heømanský, Csc, Zemìdìlská výroba: 326 388 183
Advokátní kanceláø, JUDr. Purlová, tel.: 326 388 211,
326 388 198
Moravcová Iva, masáe, tel.: 326 388 107
Truhláøství a tesaøství, Holba Jiøí a Holba Josef, tel.: 326 388 287,
602 880 104
Klempíøství, Staník Petr, tel.: 326 388 207, 776 335 833
Zámeènictví, Motrycz Tomá, tel.: 326 388 206, 602 652 786
Autodoprava, Moc Frantiek, tel.: 326 388 288, 723 509 876
Autodoprava, Brùcha Ladislav, tel.: 728 125 486
Autodoprava, Dufek Radim, tel.: 326 388 201
Autoopravna, Malík Miroslav, tel. 326 388 380, 607 252 839
Zednické práce, Prokop Petr, tel. 326 388 160
Zednické práce, Petr Ladislav, tel. 326 388 233
Zednické práce, Moravec Miroslav, tel. 326 388 107
Zednické práce, Novotný Miroslav, tel. 326 388 338
Obkladaèské práce, Moc Ale, tel. 326 388 288
Projekèní práce, Ing. turma Frantiek, tel.: 326 388 607,
723 684 405
Malíø pokojù a natìraè, Rejmon Vl., tel.: 326 388 247
Malíø pokojù a natìraè, Veleba Jan, tel.: 326 388 235
Zahradnické práce, Dlask Libor, tel.: 326 388 146, 606 123 386
Prodej Propan-Butan, Kubeèková Jitka, tel.: 326 388 271

MALYRA

KOMPLEXNÍ DOMÁCÍ PÉÈE A REHABILITACE
Bc. Kamila Sedláková

støedisko Semèice 90

n
n
n

n
n
n

pracovitì KOMLPEXNÍ DOMÁCÍ PÉÈE
poskytuje odbornou oetøovatelskou péèi ve vlastním sociálním prostøedí klientù v okruhu do 15 km od provozovny, na doporuèení
lékaøù plnì hrazenou zdravotními pojiovnami
k zavedení péèe je rozhodujícím kriteriem zdravotní stav nikoli vìk
kontaktní a informaèní tel. 326 773 849, 606 751 134
pracovitì REHABILITACE
poskytuje odborné rehabilitaèní procedury se zamìøením zejména na manuální techniky, na doporuèení lékaøe hrazené zdravotními
pojiovnami (v ambulanci i ve vlastním soc. prostøedí klientù)
poskytuje odborné konzultace a diagnosticko-terapeutické sluby lékaøe specialisty v oboru biomechaniky a myoskeletární
medicíny (hrazené ze zdrav. pojitìní pouze pojitìncùm Zamìstnanecké pojiovny KODA)
masáe a dalí techniky akupresura, baòkování, moxa, relaxaèní a reflexní masáe, tyto procedury nejsou hrazeny ze zdravotního
pojitìní

PEVNÁ PROVOZNÍ DOBA:

Pondìlí 13,00  16,00
Ètvrtek 9,30  16,00
Objednání je moné nejlépe telefonicky v uvedené provozní dobì nebo ponecháním vzkazu na tel. 326 388 112 ( po pøevzetí
vzkazu Vás zavoláme), pøípadné dalí informace získáte na tel. 606 751 134.

Informace obecního úøadu
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Do konce srpna byl termín úhrady 2. èásti místního poplatku
za odpady. Ten kdo vymìøenou èástku dosud neuhradil, musí
poèítat s tím, e mu bude pøipoèteno penále, ve výi 30 %,
týká se to pouze 6 domácností.
Obec Semèice prodá vyøazenou zachovalou kuchyòskou
linku a nìkolik jednotlivých dílù. Zájemci se mohou pøihlásit
na OÚ. Cena bude symbolická, stanovena na základì dohody.
Veøejná sbírka na rekonstrukci márnice úspìnì probíhá
a k dnenímu dni bylo vybráno 17 700,- Kè. Trvání sbírky je
povoleno do 30. listopadu 2003, take zbývá jetì hodnì èasu.
Vem, kteøí ji pøispìli velmi dìkujeme a mùeme zodpovìdnì
slíbit, e vekeré prostøedky budou vyuity hospodárnì a pouze
k danému úèelu. Místa pro uloení uren s popelem zemøelých
budou urèena pouze pro semèické a pìèické obèany.
Neustále upozoròujeme na to, e betonové uloitì umístìné
u vchodu na høbitov je urèeno pouze pro odpad ze høbitova.
Pøesto tam nìkteøí obèané odkládají i domovní odpad èi padaná
jablka v pytlích i PET lahve v takách. Na PET lahve máme
kontejnery u obchodu, na domovní odpad jsou popelnice nebo
pytle a padaná jablka patøí do kompostu, tak jako vekerý
biologický rozloitelný odpad. Pokud se posypou vápnem,
èi døevìným popelem zlikvidují se zárodky plísní i hniloby.
Spolu s listím a trávou èi zbytky se rozloí v kvalitní kompost, lepí ne hnùj.
Pøestoe si nìkteøí obèané vyzvednou celoroèní známku, tak
ji na popelnici nenalepí (mají v ní napø. zrní), kam asi dávají
odpad? Není koda mít známku skoro za tisíc Kè v kredenci
a odpad pokoutnì rozváet?
Upozoròujeme obèany, e má nae obec koneènì internetové
stránky, a sice zásluhou p. Karla Koèího, který je poøídil
a také pravidelnì aktualizuje.
Najdete je pod oznaèením web.quick.cz/obecsemcice

u
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-

Podìkování si zaslouí:
Sbor dobrovolných hasièù, jeho èlenové na bouracích
a vyklízecích pracích pøi rekonstrukci márnice na KOLUMBÁRIUM odpracovali v èervenci více ne 50 hod. bez nároku
na odmìnu.
Zdenìk Nováèek, Dominik a Peter Pivkovi, áci Masarykovy
Z, kteøí dobrovolnì natøeli celou autobusovou èekárnu
u Mysíkù.
Pan Karel Koèí, který vìnoval a vìnuje mnoho hodin osobního
èasu na vytvoøení a aktualizaci internetových stránek obce
Semèice.
Pan Jiøí a Josef Holbovi, kteøí vìnovali obci sponzorský dar
ve výi 14 tisíc Kè slevou z ceny prací na tvorbì krovu Kolumbária.
Paní Janì Hornerové, která vìnovala obci èást obloení v atnì
kadeønictví, které bylo jejím vlastnictvím.
Vichni obyvatelé, kteøí udrují v èistotì okolí svého domu
a zahrady, i kdy je to t. zv. za plotem. Vìøte, e je vidìt
rozdíl, pokud se to nedìlá, protoe obec je schopna finanènì
zabezpeèit pouze vìtí obecní plochy (parèíky, høitì, høbitov
atd.).
POZOR! Upozoròujeme obèany, e ve dnech 29. záøí
- 3. øíjna (po - pá) bude moné od 7,30 - 14,30 hod. odloit
nebezpeèný odpad v areálu Prodejny paliv (pí Brùchová, p.
Hradec). Mono odloit pouze tyto druhy odpadu: záøivky, akumulátory, olej motorový a pøevodový, plechovky od
barev a zbytky barev, lednice, mrazáky a televizory.

Evidenèní èíslo: MK ÈR E 10412; Poèet výtiskù: 200; Cena: Zdarma; Vydává: Redakèní rada OÚ Semèice;
Tisk: Zdenìk Gola, Bìlská 151, Mladá Boleslav;
Grafická úprava: Monika Nováèková, Mladá Boleslav
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Obec Semèice

Obecní úøad

294 46 Semèice 10

IÈO: 00238597, è.ú.: 0483214379/0800, tel. 326388130, fax: 326388286, E-mail: ou.semèice@quick.cz

VÝZVA
vem obèanùm Semèic a okolních obcí, podnikatelùm, ivnostníkùm a vem pøátelùm
èi pøíznivcùm naí obce.
Dovolujeme si touto formou informovat vechny výe zmínìné, e dne 1. èervence 2003 zahájila
Obec Semèice veøejnou sbírku, na podporu celkové rekonstrukce KOLUMBÁRIA na místním høbitovì. Sbírka byla povolena KÚ v Praze pod è. j. 3858/2003. Torzo budovy ze které bude budováno
KOLUMBÁRIUM, t. j. pietní místo pro uloení uren s popelem naich zemøelých, pochází zøejmì z doby
výstavby prvního døevìného kostela v Semèicích. Na staré dochovalé fotografii støechy, (která je ji 30
let propadlá) jsou patrné známky gotického slohu. V kadém pøípadì se jedná o nejstarí stavbu
v Semèicích. Vzhledem k pískovcovému kameni pouitému k výstavbì slouil zøejmì tento objekt, podle
dochovaných pramenù, jako márnice, pozdìji kostnice, a naposled jako místo pro ukládání monstrancí
a potøeb na t. zv. procesí.
Obec Semèice má v úmyslu uvést tuto budovu do pùvodní krásy a zahájit tím osvìtu pro nutnou
záchranu nejen této budovy, ale i kostela, který opravu také velmi potøebuje.
Obracíme se proto na irokou veøejnost s prosbou, aby nám se záchranou pomohla, protoe pouze
z obecních prostøedkù je to úkol pøesahující nae monosti.
Budeme vdìèni za jakýkoliv finanèní pøíspìvek, který mùete sloit po celých 5 mìsícù trvání sbírky
v kanceláøi Obecního úøadu v Semèicích nebo na zvlátní úèet zaloený u Èeské spoøitelny a. s.
v Ml. Boleslavi è. 35-0483214379/0800. Právnickým osobám, ivnostníkùm i osobám samostatnì výdìleènì èinným bude vystaven doklad o úhradì, aby ho mohli uplatnit pøi daòovém pøiznání.
Vem, kteøí nám pomohou pøi záchranì této vzácné památky zapsané v seznamu památkovì chránìných objektù pod è. 1724/2 velmi dìkujeme.

Jménem zastupitelstva Obce Semèice

Ing. Jana Mydlilová
starostka

