listopad 2003

roèník 5, èíslo 5

Váení a milí spoluobèané, bìh
èasu je neúprosný a a chceme èi nechceme, jsme opìt o rok starí. Tuto
skuteènost si uvìdomuji nejvíce právì v tuto pøedvánoèní dobu, kdy sedám, abych napsala pár øádek do posledního zpravodaje. Letoní rok byl opravdu tìký a nároèný
pro nás pro vechny. Zejména pro obyvatele 1. ulice a èásti
obce pøináleející t. j. vude tam, kde byla budována splaková kanalizace a vodovod. Mohu zodpovìdnì prohlásit, e bychom celou výstavbu vèas nedokonèili, pokud by nám nepøálo
poèasí. Náskok, který jsme získali v první etapì, jsme zakrátko ztratili v etapì druhé, kde jsme nebyli spokojeni ani
s kvalitou prací, ani s termíny plnìní. Pøes uvedené tìkosti,
které mnohdy pøerùstaly v konfliktní situace, jsou nasmlouvané práce dokonèeny. Dne 28. 11. 2003 se koná vodoprávní
øízení na pøejímku splakové kanalizace, vodovodu a èistírny
odpadních vod a 2. 12. 2003 se koná kolaudace výstavby ine-

nýrských sítí Za Kampelièkou, vìøíme, e zavrení bude
úspìné.
Dokonèena je také etapa výstavby páteøního vodovodního øadu
od Okálù k farmì Ing. Heømanského s výhledovým napojením
obce Pìèice, kterou provádìla fy Klouèek. Tato etapa byla vybudována v termínu k naprosté spokojenosti obce i obyvatel.
Kromì tìchto uvedených akcí velkého pracovního i finanèního
rozsahu, byla letos jetì provedena generální oprava støechy na budovì Mateøské koly a také 1. èást rekonstrukce bývalé márnice na
Kolumbárium je hotova. V únorovém zpravodaji, pøi hodnocení
hospodaøení obce za rok 2003, Vás budu podrobnìji informovat
o finanèní stránce provedených prací, vèetnì zámìrù obce v roce 2004.
Blíí se Vánoce a Nový rok, proto mi dovolte, abych Vám vem
jetì jednou podìkovala za pochopení i spolupráci. Pøeji Vám jménem svým i jménem vech èlenù zastupitelstva obce klidné a spokojené proití Vánoèních svátkù a do nového roku hodnì zdraví, lásky
a pozitivní energie.
Ing. JANA MYDLILOVÁ, starostka

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Usnesení
z øádného zasedání zastupitelstva obce Semèice,
konaného dne 24. záøí 2003 v zasedací místnosti OÚ v Semèicích.
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO:
A) Bere na vìdomí :
1.
2.
3.
4.
5.

Zprávu o plnìní úkolù uloených OZ na jednání konaném
dne 25. 6. 2003.
Zprávu finanèní komise o hospodaøení obce Semèice
za období leden-srpen 2003.
Dùvodové zprávy pøednesené k jednotlivým bodùm jednání.
Podílové financování páteøního vodovodního øadu v pøedneseném rozsahu.
Zprávu o stavu výstavby technické infrastruktury
- I. a II. etapa.

B) Schvaluje :
1.

Program dneního jednání tak, jak je uveden na pozvánce.

2.

Ovìøovatele zápisu : paní Marii Masákovou a p. Karla
Hùlku.

3.

Navrhovatele usnesení : Ing. Jiøího Èejku a Ing. Aloise
Jirsáka.

4.

Návrh zmìny rozpoètu podle úèelových znakù a poloek,
tak jak byla pøednesena s pøesnou specifikací, která
bude uvedena v zápisu z dneního jednání, z toho pøidìlené dotace:

pol. 4111 UZ 98290 Výdaje na Referendum

6 187,-

pol. 4116 UZ 17032 MF-na opravu støechy M

198 000,-

pol. 4216 UZ 34055 Min. kultury-na støechu márnice

150 000,-

pol. 4216 UZ 29507 MZe-dotace na vodovod. øad

1 410 000,-

pol. 4122 UZ 33245 MMT-Projekt P I a P II.
pol. 4122

SDH-spotø. PHM a odb. pøíprava

29 900,1 800,-

sPøidìlení obecního bytu 1 + 1 v è.p. 136 paní Ilonì
Kubeèkové na dobu urèitou, a to 12 mìsícù.
6.

Prodej èásti obecního pozemku p. è. 3/1 cca 100 m2
manelùm Èerychovým v è. p. 48 na základì geometrického zamìøení.

7.

Bezúplatný pøevod 4 dýchacích pøístrojù Saturn z Hasièské
zásahové jednotky Støedoèeského kraje na Jednotku
sboru dobrovolných hasièù - JPO3 - Semèice s tím, e
bude obec kadých 5 let hradit náklady s provádìním
revizí tìchto pøístrojù v èástce 1 900,- Kè / 1 pøístroj.

c) Ve spolupráci s JUDr. Purlovou zabezpeèit smluvní
formu podílového spolufinancování páteøního vodovodního øadu s následujícími subjekty a výí pøíspìvku:
Obec Pìèice (204 tis. Kè), Selekta a. s. (136 tis. Kè),
Ing. Josef Heømanský, Zemìdìlská výroba (136 tis. Kè),
Øepaøský institut s. r. o. (70 tis. Kè), Jarico s. r. o.
(20 tis. Kè).

C) Ukládá :
Starostce Ing. J. Mydlilové:
a) Provést kontrolu plnìní usnesení OZ za r. 2003
a o nesplnìných úkolech informovat na pøítím zasedání OZ.

d) Zabezpeèit podpis nájemní smlouvy s paní Ilonou
Kubeèkovou na byt 1+1 v è. p. 136 na dobu urèitou
v trvání 12 mìsícù.

b) Zabezpeèit geometrické zamìøení oddìlení èásti pozemku
p. è. 3/1 za úèelem prodeje manelùm Èerychovým, è. p. 48.

V Semèicích dne 24. 9. 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)
V roce 1915 byl upraven styk obyvatelstva s vojíny. Balíky
mohly býti zasílány a do váhy 5 kg. Dopisnice, tak zvané Feldposty, dopisy a vzorkové zásilky byly zasílány vojínùm nefrankované. Na potovních úøadech vyvìena byla èísla polních
pot, kterými zásilky byly pøijímány.
V roce 1916 dáván ji cukr na cukøenky. Ku zavaøování
ovoce dáván na zvlá podanou ádost pøídavek.
26. listopadu zemøel císaø Frantiek Josef I. v Schönbrunu.
Na trùn nastoupil Karel V.
Ponìvad byla nouze o drobné peníze, bylo v roce 1917 povoleno trhání papírových dvoukorunových bankovek na pùlky
a ètvrtky. Ku konci roku byly vydány nové dvacetihaléøe a dvouhaléøe elezòáky a trhání bankovek ji nebylo dovoleno.
Stále se konaly pøehlídky domobrancù a dalí a dalí roèníky byly posílány na frontu.

do vlasti prodìlal pøes Sibiø do Vladivostoku. Odtamtud lodí
(4 000 muù) pøes Honkong Suezským prùplavem do Terstu
a vlakem domù.
tìpán Sládek (1872) è. p. 38. Ji 2. srpna 1914 byl nucen
jíti jako kováø se selskými povozy do Polska a k Ruské Ravì.
Odtud ujídìl zpìt a 14. øíjna byl zase doma. V r. 1915 rukoval
k vozatajstvu do Trutnova a jel s dílnou do Srbska. Projel Bìlehradem a dostal se a do Kragujevce. Zde onemocnìl a r. 1916
se dostal domù.
Josef Hùlka (1880) è. p. 60 poslán na ruskou frontu, potom
na italskou a rumunskou. Na italské frontì byl ranìn do ruky. Po
návratu domù byl stále churav a v r. 1928 zemøel.
Josef Prokop (1891) è. p. 86 poslán na frontu ruskou, odtud
na italskou, zde byl r. 1916 u Rovereta-Osiaga ranìn. Domù se
vrátil r. 1918 jako invalida.

Frantiek Novotný (1895) è. p. 6 narukoval v roce 1915 do
Liberce. Pøidìlen k 57. Polskému pluku. Po cvièení v Pøerovì
pøidìlen k 11. markumpanii. Nachladl, byl v nemocnici a se
14. marbatalionem poslán na italskou frontu do útoku. V roce
1917 spadl se skály a zranil se. V Milovicích pøekolen na kulomet a znovu na italskou frontu. Do konce války po nemocnicích.

Václav Vondrlík (1881) è. p. 88. V srpnu 1914 byl poslán na
ruské bojitì. Proel celou Haliè od Krakova ku Ravì Ruské,
o vánocích byl u Gorlice. Zde byl 1915 ranìn, v nemocnici
v Tìínì a zpìt na Rus, tu byl na øece Vislovce ranìn do levé ruky,
Rusy zajat a zavezen do nemocnice do Moskvy, pak Tuly a do
zajateckého tábora v saratovské gubernii. Zde vznikly epidemické nemoci, které zle mezi zajatci øádily. Z 19 tisíc zajatcù, zùstalo
8 tisíc. Pobyl tu do r. 1917, byl uznán invalidou a poslán do Moskvy, odtud do Kazanì a koneènì do Petrohradu, odkud pøes védsko a Nìmecko dostal se do Èech. Domù pøiel 27. ledna 1918.

Josef Èvanèara (1892) è. p. 2 narukoval 1914 a pøidìlen
k sanitní slubì polní nemocnice. Pak r. 1916 k pluku do Bohuovic u Terezína a na ruskou frontu. V èervnu byl zajat. Pracoval
nìjaký èas u sedláka u Odìsy a pak vstoupil do legií. Domù se
vrátil v roce 1920 jako ruský legionáø tìkého dìlostøelectva. Cestu

Zajímavosti z popisu obce v roce 1938
jmìní zastává patronátní komisaø Václav Stehlík a patronátní úèetní
Zdenìk Tomáek ze semenáøské stanice. Kostelníkem je Frantiek Bahník è. p. 23 a hrobníka zastává po svém otci Jaroslav
Øezáè è. p. 9. Odmìòováni jsou dìkanstvím a mají té v uívání
kousek pole, kterých má v pachtu semèická zádu asi 6 ha.

Kostel
Semèický kostel patøí pod generálního vikáøe ve Strenicích
a biskupství Litomìøice. Patronát nad kostely v Semèicích, Dobrovici, Týnci, erèicích, Sýèinì a Mcelích a správu záduního
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které mìly znaèku JUS (Josef Ulman Semèice), jsou pouity na
nejeden dùm v Semèicích a okolí.

Høbitov
Na høbitovì se pohøbívají obèané ze Semèic a Pìèic, jsou-li
øímskokatolického vyznání. Pøísluníci jiných církví jen výjimkou, protoe dobrovický dìkan Msgre Jan Sládeèek je starý
jezuita, který jiné vìøící nazývá ovcemi praivými. Evangelíci
pohøbívají na svém høbitovì v sousedních Úhercích. Sebevrazi
vykazováni jsou do rohu ke kostnici.

Voda
Oproti sousedním obcím mají Semèice dostatek spodní pitné vody.
V obci není vodovod a témìø kadý dùm má svoji studnu, která je
hluboká podle poloení ve vsi. V hoøení èásti 15 m a v dolní docela
mìlké studny, nìkde voda vyvìrá na povrch. Obèané èerpají vodu
pomocí ruèních pump, vìtinou døevìných a jen málo jich má jiné
zaøízení.

Velkostatek
Velkostatek semenáøské stanice obdìlává svých asi 140 ha
koòskými a volskými potahy, jen na hlubokou orbu pouívá
parních oraèek. Budovy statku vìtinou pocházejí z doby kníecí. Panská kùlna, stodola se dvìma mlaty je za obcí pøi
polní cestì na Ovèárny. Na vybraných polích je provádìno
lechtìní, na zbytku se pìstuje krmení. Ve dvoøe chovají dobytek jen hovìzí a provádìjí výdojné hospodáøství - kupují
vysokobøezí krávy, ty po otelení vydojí a prodají na jatky. Statek zamìstnává skupiny dìlníkù ze Slovenska, které bída donutila hledat si práci tady. Jsou zpravidla najímáni na polní
práce, zaèínají na Josefa a konèí na tìpána, kdy se vracejí
domù. Bydlí v ratejnì ve veliké svìtnici s kamny uprostøed,
kde spoleènì vaøí. Kolem hlavní svìtnice jsou malé místnosti
na obývání. Zemìdìltí dìlníci ve dvorech jsou nejnuznìjí
vrstva obyvatel.

Cesty
Krom hlavních komunikací jsou v Semèicích polní cesty
pouívané hlavnì zemìdìlci a lesem. Jedna z cest vede smìrem jihovýchodním ke dvoru Ovèárny. nyní je vyztuována
tìtem a do Slivky a ke Královu. Na tuto se napojují hlinìné
cesty k rybníku Hladomìø, pìèické baantnici, do Jiøí, do Slivky, Pod humna, do Kaliat a prùbìná cesta erèice Pìèice
vede z Rybníèek k Dubu. Druhá velká polní cesta vede na kopec Hol, ze vsi prudkým stoupáním podle lesa a dále
k Sedláèkovu lesu. Na náhorní rovinì nad lesem se s ní køiuje Boleslavská cesta vedoucí ze erèic pøes les a pole do obce
Holé Vrchy. Od hájovny cesta do Kabelky a k Nové Telibi.
Pod lesem odboèuje polní cesta Pod doubky a do Raòkova.
Tøetí cesta vede z obce na severozápad hlubokým úvozem na
Vain a k Boleslavské cestì a dále k Sedláèkovu lesu. Jetì
jedna tzv. Chodenská cesta odboèuje od silnice k erèicùm za
obcí a poblíe lesa jde do erèic.

Cihelna
Za obcí na severozápad trèí oputìné dvì pece bývalé cihelny Josefa turmy è. p. 22 s nìkolika døevìnými kolnami. Cihly,

Z naeho kraje
Grusùv rod v naem kraji
(Vlastivìdný sb. z r. 1934)

exulanti pro víru odeli z Èech a jako Grusové se sem vrátili
a zde zaloili nový rod.

Grusové jsou v Dobrovici, Pìèicích, Libichovì, Kobylnicích, erèicích, Charvátcích a na Louèeni i jinde roztroueni.
Vichni pocházejí z èísla 22 v Pìèicích, v nìm nyní (v r. 1934)
hospodaøí Frantiek Grus.
Po tøicetileté válce zùstalo v Pìèicích pouze devìt èísel
èásteènì obydlených. V è. 22 zùstala jen sluka, ostatní pomøeli morem nebo jinak. Kdy byl v Dobrovici gericht,
tenkráte vrchnostenský soud, pøiel jeden voják Bavorák
k soudu a ádal, aby se smìl nìkde pøienit. Bylo mu øeèeno, aby el do èísla 22 do Pìèic, tam e je sluka a s tou aby
se oenil. Tak se stalo. Od tìch dob je v naem kraji Grusùv
rod.
Nìjaký pøedek toho vojáka byl øíským kancléøem
v Nìmecku, a protoe v Nìmecku nemohl se jmenovat svým
pùvodním èeským jménem Jeøáb, byl Èech, dal si jméno latinské Grus. Mylnì se má za to, e Grusové pocházejí
z nìmeckého rodu, protoe slovo Grus je nìmecké a znamená
pozdrav.
Zpráva pochází z archivu mìsta Dobrovice. Dìdeèek pana
Grusa narodil se v r. 1804 a zemøel 88letý r. 1892. Ten o pùvodu rodu Grusù vyprávìl.
R. 1713 je jmenován v Pìèicích chalupník Jan Grus na chalupì s 11 strychy polí. V popise vsi a katastru z r. 1786 jest
zapsáno è. 21 Jiøíku Grusovi, è. 22 vdovì Grusové, è. 28 Václavu Grusovi.
Tradice zachovaná v rodì Grusovì je správná potud, e latinské Grus znamená skuteènì jeøába, ptáka, jinak zvaného zorav nebo zerav. Mùeme vysloviti domnìnku, e Jeøábové jako

Co to byla Flusárna
(Pamìti mìsta Dobrovice a semèická kronika)
V popisu pozemkù katastru obce erèice je uvedena Flusárna nìkde v blízkosti rybníka Kamence a louka, ji flusaø
uíval. Ale co to bylo?
Flusárna jako samota náleela k obci. zde se dála výroba
drasla èi salajky z popela rostlin kdy døíví nemìlo odbytu,
a oklestí bylo bez ceny. Èinným zde byl flusaø, jeho práce záleela v pálení popela, jeho vyluhování a odpaøování. Flusárna
byla zaloena Karlem Egonem z Fürstenberka. flusárna byla také
v Pìèicích, v kronice je zmiòován semèický tìpaø Èíek, který
se z dvorské Ratejny do pìèické Flusárny pøestìhoval. Ale
to byl u patrnì pouze dochovaný název z minulosti.
Kaèerovna
e je v ledeském katastru mnoho rybníkù je známo. Na pøelomu devatenáctého a dvacátého století to byl rybník Karlovecký, Cihelní, Oborní, Ledecký. Na návsi bývaly ètyøi rybníèky
Nádrka, Mlíèník, Sádka a Návesní v nich kdysi, jak z názvù
patrno, rybáø provádìl své øemeslo. Ke vsi patøí samota Kaèírna.
Pùvodnì byla to bouda, zøízená pro hlídaèe kachen, je se zde
v rybníce u velikém poètu chovaly. Pozdìji na tém místì postavena hájovna, kde se dosud na Kaèírnì neb v Kaèerovnì øíká.
Chov kachen tam ji ovem dávno zanikl.
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PODNIKATELÉ A IVNOSTÍCI SE PØEDSTAVUJÍ
a stavebních povolení, jak pro právnické subjekty, tak obèany.
Na to navazují ji zmínìné stavební dozory nad provádìním
staveb, konzultaèní a poradenská èinnost vèetnì vytyèení staveb, nivelaèní práce.
Kdy se ohlédnu o 10-15 let zpátky, tak si uvìdomuji, e
vznikla celá øada staveb, na kterých jsem se podílel, zmìnil se
i ráz obce, ve které bydlím. Staèí si prohlédnout fotografie, je
zachycují tento trend a vývoj èi kus historie pro nastupující
generaci. K mým koníèkùm patøí teï také fotografování, zájem
o spoleèenské dìní, sport a historii.
Ing. Frantiek turma

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAØE
Byl jsem poádán, abych Vás, ètenáøe Semèického zpravodaje, informoval o své osobì a èinnosti praktického lékaøe ve
zdravotním støedisku.
Narodil jsem se stejnì jako rodièe na Moravì, od útlého
vìku jsem ale il v Praze, kde jsem absolvoval i Hygienickou
fakultu University Karlovy. Místo svého pùsobení jsem si vybral v okrese Mladá Boleslav, kde jsem dostal pøíslib uvolnìní do praktického lékaøství. Po sloení atestace z veobecného
lékaøství jsem pracoval na boleslavské poliklinice. Od roku
1990 pracuji na obvodním støedisku Semèice, kde také od roku
1991 i s rodinou bydlím.
Od roku 1993 jsem privatizoval èinnost a díky pochopení
obecního úøadu jsem získal do pronájmu stávající prostory ve
zdravotním støedisku. Zamìstnávám jednu zdravotní sestru.
Kromì Semèic ordinujeme na poboèkách v Ledcích a Jabkenicích. V mé ordinaci je mono natoèit EKG, nebo se léèit
magnetoterapií.
Pokud bych mohl nìco pøát sobì i klientùm pojioven, pak
by to bylo více pochopení vech okolností, za kterých je poskytována zdravotní péèe.
MUDr. Leo klubal

HRADEC + BRÙCHOVÁ - PRODEJ PALIV SEMÈICE
je sdruení, které vzniklo v øíjnu roku 1992 po likvidaci státního podniku Uhelné sklady. V prvním roce jsme mìli provozovnu pouze v pronájmu, posléze v rámci malé privatizace nám
byl umonìn odprodej.
Náplò práce zùstala stejná. Zásobování pevnými palivy.
Uhlí odebíráme ze dvou lokalit: z úpravny uhlí Komoøany
a z Dolù Bílina. Palivo dodáváme v rámci okresu Mladá Boleslav, i kdy kadým rokem je objem prodaných tun nií. Vude
kolem nás probíhá plynofikace. Ale pøesto zùstáváme dál a jsme
ochotni vyhovìt vem, co vyuívají naich slueb.

PROJEKTOVÁ ÈINNOST VE VÝSTAVBÌ A PRÁCE
SOUVISEJÍCÍ S JEJÍ REALIZACÍ

RENKO

Dovolte mi, abych Vás seznámil s èinností, kterou jsem provádìl nebo poskytuji. Místní obèané jistì vìdí, e bydlím v domì
è. p. 22 ve støedu obce Semèice, v místì, kde se narodil divadelník p. Pavel vanda ze Semèic.
Po ukonèení studia na ÈVÚT Praha, fakulta stavební a základní vojenské slubì jsem byl zamìstnán jako stavební technik na
støedisku realizace staveb na Osevì Bezno. V r. 1992 jsem si zaloil ivnost se zamìøením na provádìní pozemních staveb, po té
jsem pøevánì pracoval pro stavební firmu Frim Mladá Boleslav
i pro dalí subjekty èi obèany jako osoba samostatnì výdìleènì
èinná. Od této doby zastávám funkci pøedsedy stavební komise pøi
OÚ Semèice.
Od roku 1998 jsem èlenem Èeské komory autorizovaných
inenýrù a technikù èinných ve výstavbì. Rozíøil jsem ivnost
o projektování pozemních staveb a úplnì se osamostatnil.
V souèasnosti tedy nabízím sluby v projektování staveb, jejich
provádìní a technické stavební dozory. Projektová èinnost zahrnuje studie, dokumentaci k územnímu a stavebnímu øízení,
vèetnì provádìcích projektù, zajitìní územních rozhodnutí

Hradec + Brùchová

Název prodejny RENKO vzniklo, jak asi vìtina obèanù ví,
spojením pøíjmení Renner - Koálová. To u se musím vrátit
na samý zaèátek. V Semèicích jsem zaèala prodávat pod Jednotou Mn. Hraditì v roce 1988, kdy po delí dobì byla prodejna
zprovoznìna na tom samém místì, co je dnes. Sortiment byl
textil a drogerie. V roce 1991 pøevzal prodejnu do pronájmu
mùj bratr Petr Renner s manelkou.
V roce 1996, tedy rok na to, co bratr zemøel jsem prodejnu
pøevzala. Na jeho památku jsem zanechala pùvodní název. Sortiment je nyní textil, drogerie, hraèky, papírnictví, cukrovinky a
drobné pøedmìty. Vím, e pokadé nemám ve, co zákazník
poaduje. Pøesto doufám, e mnì budou zákazníci navtìvovat
v tak hojném poètu jako doposud. Dìkuji vem a jetì mi dovolte popøát Vám mnoho zdraví, tìstí a spokojenosti ve sváteèních dnech a do Nového roku 2004 mnoho úspìchù.
Ilona Koálová
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INFORMACE ZE KOLNÍ JÍDELNY

a celkovì zmodernizována. Nyní máme vude novou dlabu
a vodu i odpady tam, kde je potøebujeme. U dva roky máme
zavedený plyn, zatím na ohøev vody. Ve výdejnì máme nové
nerezové zaøízení vèetnì vyhøívacího výdejního pultu. Mùeme øíci, e nyní splòujeme zásadní hygienické poadavky
na provoz jídelny.
Od ledna 2003 fungujeme spoleènì s kuchyní mateøské koly jako jedna provozní jednotka.

kolní jídelna pøí základní kole v Semèicích slouí malým
i velkým strávníkùm u od roku 1963. Od té doby prola nìkolika rekonstrukcemi. Moná si pamatujete na dobu, kdy se vaøilo na sporáku na uhlí a vyuívala se i kamna vytápìjící jídelnu.
To u dneska není pravda.
V prosinci 1999 byla kuchynì rozíøena o dalí prostory
4

....a nastala obìtavá práce. Pøedevím pana kolníka Meszároe,
který se nejvíce zaslouil o to, aby bylo sestaveno celé zaøízení
budoucí knihovny. Natìstí má ikovné pomocníky - áky 8. a 9.
tøídy.
A bude knihovna hotová, dáme Vám vìdìt, abyste vidìli,
jak jsme u nás ve kole ikovní.
Mgr. Kubínová

Malých strávníkù máme ve kolièce 27, v základní kole je
na obìdy pøihláeno 165 dìtí. Monosti stravovat se ve kolní
jídelnì vyuívá 25 zamìstnancù mateøské a základní koly.
Do jídelníèku zaøazujeme jak klasická jídla èeské kuchynì, tak jídla splòující nároky na zdravou výivu dìtí celozrnné peèivo, mléko a mléèné výrobky, lutìniny, ryby,
hodnì zeleniny a ovoce. Dìtem zajiujeme i pitný reim
bìhem vyuèování.
V posledních letech celkovì dìtí ubývá, ale prùmìrný poèet uvaøených obìdù je v naí kuchyni celkem sluný, vzhledem
k celkovému poètu dìtí ve kole. Jak je vidìt, rodièe si uvìdomují, e jejich dìti se lépe, zdravìji a levnìji nají ve kolní jídelnì, ne kdy si kupují rùzné mlsy a drahé nápoje.
Libue Záveská

SVÌT KOLEM NÁS
Od zaèátku kolního roku se my áci 5. tøídy úèastníme pøírodopisnì-vlastivìdné soutìe SVÌT KOLEM NÁS, kterou
nám nabídla paní uèitelka Králová. Tuto soutì poøádá CEV
ZVONEÈEK VRANÉ NAD VLTAVOU.
Soutì mìla zatím 3 kola a v kadé bylo 7 úkolù. Nejvíce se
nám líbí praktické úkoly napø. ze ètvrtky papíru A4 sestav pomocí nùek, lepidla a seívaèky co nejvyí stavbu, která bude
sama stát bez opory.
Z úkolù pøírodovìdných zjiujeme nìkteré vlastnosti a chování rùzných ivoèichù a z vlastivìdných se zamìøujeme na naí
obec a její okolí.
Soutì je velmi zajímavá i kdy nìkdy èasovì nároèná.
áci 5. tøídy

ÁKOVSKÁ KNIHOVNA
Na zaèátku letoního kolního roku jsme se rozhodli vybudovat ákovskou knihovnu. Získali jsme toti mnoho knih ze zavøené knihovny v Pìèicích a témìø 300 od manelù Kyloukových.
Díky pochopení vedení koly byla místnost jedné bývalé uèebny
vymalována, koupil se nový koberec, dovezeny vyøazené skøíòky

Do nového roku Vám vem pøejeme pevné zdraví, domácí pohodu,
splnìní tìch nejvìtích pøání a alespoò jednoho blízkého èlovìka, pro
kterého Vám stojí za to ít.
Dìti, uèitelé, zamìstnanci i vedení
Masarykovy základní koly, (Z, M, jídelny, D)

ZPRÁVY ZE SPORTU

Z èinnosti TJ SOKOL Semèice

jsme zapùjèili dva nae hráèe  Duana Moce a Fandu Grebenì
 dorosteneckému drustvu SOKOL Plazy, se kterým vyhráli
krajskou soutì a postoupili do dorostenecké ligy.
SOKOL Plazy posílili i dva nai nejlepí hráèi Honza Klimo a Duan Moc i v A drustvu.
V rozhodujícím zápase v kvalifikaci do II. Ligy vak neastnì prohráli o skóre a místo nich postupuje SOKOL Modøice. Tak snad pøítí rok. Tím pádem je budeme moci vidìt v naem
sportovním areálu, nebo budou bojovat s naím A v krajském
pøeboru.
A co sportovní areál?
Myslím, e vìtina z Vás u asi tuí, co bude následovat. Ji
nìkolik let nás tlaèil problém s nedodìlanou terasou, co byl
i jeden z hlavních dùvodù, který rozhodl o tom, e jsme
v loòském roce nerealizovali pøístavbu klubovny. Letos jsme se
k tomu koneènì odhodlali a dokonèovací práce na terase byly
zahájeny èásteèným zastøeením.
Chceme touto cestou podìkovat firmì KVANT s. r. o.,
z Mladé Boleslavi, za odbornì a vèas provedenou kvalitní práci. Obci Semèice, a zejména pøedsedovi stavební komise Ing.
Frantikovi turmovi za podporu pøi øeení administrativních
problémù spojených s celou stavbou.

A máme zimu.
Podzim v naem sportovním areálu byl ve znamení brigád,
budování a zakonèení sportovní sezóny. Vechny výe jmenované aktivity byly myslím víc ne úspìné.
Jsme sportovní organizace, tak zaèneme sportem. Rok 2003
nám pøinesl - mimo ukonèení èinnosti volejbalového oddílu 
hlavnì velkou radost. Nae A drustvo v nohejbale muù 
ve sloení : Luká Kuèera, Mirek Kuèera, Fanda Grebeò, Mirek
Bajtalon, Karel Klimo, Tomá Reinbergr, Milan Hrádek a Milan Busch  vybojovalo postup do krajské soutìe. Vem samozøejmì velice dìkujeme za reprezentaci i odvedené sportovní
výkony. Pro pøítí rok jim pøejeme sportovní úspìchy a urèitì je
vichni rádi pøijdeme na domácí zápasy povzbudit.
Drustvo B nedosáhlo na pozice, které by více odpovídaly
jejich sportovní úrovni. Hrají tu toti vìtinou vysokokoláci a pro nì
ètvrteèní termín, zvlátì pak ve zkoukovém období, je prostì nevyhovující.
Z ákù je zatím nejvìtím úspìchem postup ze základních
skupin na nìkolika krajských turnajích. Dorost  pro malý poèet adeptù nebyl v letoním roce do soutìe pøihláen. Proto
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A samozøejmì VEM, kteøí nám o víkendu 2.a.3.listopadu
pøili pomoci. Nebudu je zde vechny vypisovat protoe se tam
vystøídalo (vèetnì dìtí, které vekerá prkna a trámy pøedem natøely), více ne 40 lidí. Kadý pomohl podle svých moností.
Nìkdo zkuenostmi, radou nebo fyzickou prací, které bylo hodnì
zapotøebí. Pøi této brigádì zase jiní pøipravili zásobu døeva na

topení na zimní mìsíce. Jetì jednou vem dìkujeme vìøíme, e
budou ochotni pomoci i pøi dalích pracích.
Doufáme, e zastøeení terasy se Vám vem bude líbit stejnì
jako nám, a e nám vem zpøíjemní posezení a u pøi sledování
sportovních utkání nebo jen pøi zábavì.
Ing. Vladimíra Hynková

Z èinnosti sboru dobrovolných hasièù
Podzim
V nedìli dne 5. øíjna zasahovala nae jednotka v poètu
10 muù pøi poáru rodinného domku v Úhercích . Vem, kteøí
se akce obìtavì zúèastnili patøí podìkování i ocenìní za rychlý
a úèinný zásah.
V naem okénku ohlédnutí za uspoøádanými akcemi nejprve zhodnotíme úèast na okrskové soutìi PD v Chudíøi dne
13. záøí, kde jsme se umístili na 7. místì. Trochu nám dìlalo
potíe zdolání pøekáky ve tafetì, ale zvládli jsme ji, i kdy u
to ani rozhodèí neèekali.
Tradièní Vinobraní navtívilo dost zájemcù o zábavu,
ale ani tato návtìva nepokryla náklady na hudbu a poplatky
autorskému svazu. V to nepoèítaje poplatky za pronájem sálu,
které si odpracujeme pouze za úklid, za co rodinì Plíkovým tímto chceme podìkovat. Doufáme, e i pro pøítì se
sejdeme, a ti co nebyli se k nám pøipojí.
Zájezd na hory do chaty v Pøíchovicích u Tanvaldu ve dnech
16. a 19. øíjna nebyl sice velký co do úèasti, ale zato poèasí
v tìchto dnech nám pøálo. Zvládli jsme velký výlet v okolí (teda

a na Labskou boudu, co je skoro 25 km), který se vem,
i kdy trochu unaveným úèastníkùm velmi líbil.
Ve 43. týdnu jsme uspoøádali Skopové hody .
V sobotu 8. 11. jsme provedli brigádu v hasièském areálu,
kdy jsme hasièskou techniku pøipravili na zimní období, dále
jsme vyspravili plot, vývìsku, shrabali listí, zabezpeèili vlez na
pùdu a zbavili jsme se pøebyteèných vìcí, které se nashromádily bìhem roku jak v garái, tak dílnì.
n
n
n

Co nás èeká:
27. prosince v klubovnì ipkový turnaj
10. ledna 2004 v klubovnì Valná hromada
17. ledna 2004 v hospodì U Plíkù - Hasièský ples.

Tyto akce upøesníme na èlenské schùzi 2. prosince 2003
sod 18.00 hodin v klubovnì, kam bych tímto chtìl co nejsrdeènìji vechny èleny pozvat.
Za SDH Semèice
Karel Klimo

INFORMACE OBECNÍHO ÚØADU

l

POZOR! Støedoèeská energetická a. s. oznamuje, e z provozních dùvodù bude v Semèicích pøeruena dodávka elektrické energie a sice v tìchto termínech:
08. prosince 2003 (pondìlí) od 8.00 - 11.00 hod.
18. prosince 2003 (ètvrtek) od 12.00 - 14.00 hod.

l

Místní poplatek za odpadové hospodáøství v obci bude
vybírán v roce 2004 ve stejné výi jako doposud, t. j. 360,- Kè
za l osobu, èi nemovitost trvale neobydlenou. Do konce
ledna budou popelnice vyváeny bez vylepení celoroèních
známek, t. zn., e bìhem této doby je potøeba uhradit alespoò
1. polovinu poplatku (druhou do konce srpna) a vyzvednout
si samolepící známku, nebo pytle. Pytle je moné vkládat do
popelnice, která pak nemusí být vylepena známkou.

l

Papír je moné odkládat kdykoliv v Masarykovì základní
kole (manelé Meszároovi).
Pouité monoèlánky - v prodejnì RENKO.
elezný rot min. 1x do roka odváejí místní hasièi.
Sklo a PET lahve je moné odkládat do kontejnerù u prodejny potravin.
Díky tomu, e vìtina obèanù odpady zodpovìdnì tøídí, vrací
se èást vydaných finanèních prostøedkù obci (cca 12 tis. roènì),
a sice na základì zapojení v systému EKOKOM.

Velkoobjemový odpad je vyváen 3x do roka (jaro, léto,
podzim), naposledy byl kontejner pøistaven u kostela
od 28. 11. - 1. 12. 2003.
Nebezpeèný odpad je odváen 2x do roka (na jaøe a na
podzim). Termíny jsou vdy vèas oznámeny.

l

Od pøítího roku bude zvýen místní poplatek ze psù a sice na:
100,- Kè / rok / psa
150,- Kè / rok / za kadého dalího psa, splatnost do 31. 3.
2004

l

Ve ètvrtek dne 4. prosince 2003 se od 16,00 hod. koná
Adventní veèer, který pro dùchodce pøipravila kulturní
komise obce. S vánoèním programem vystoupí dìti z Mateøské
koly a k poslechu zahraje pan Leo Brodský. Pøijïte
si posedìt, pobesedovat si a spoleènì si zavzpomínat.
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Kulturní komise obce Semèice
Vás zve na

VÁNOÈNÍ KONCERT
V KOSTELE SV. PROKOPA
ve ètvrtek 18. 12. 2003 od 16.00 hod.
vstupné dobrovolné

vybraná finanèní èástka
bude vìnována na opravu kostela v Semèicích
vvv
Tìíme se na Vai hojnou úèast.
Program koncertu:
n

Sbor dìtí a uèitelek Masarykovy základní koly ze Semèic,
pod vedením Mgr. Vyhnánkové

n

Sbor dìtí a uèitelek Základní umìlecké koly z Mladé
Boleslavi, pod vedením uèitelky Tondrové

n

Leo Brodský, kostelní varhany

