SEMÈICKÝ
zpravodaj

únor 2004

roèník 6, èíslo 1

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM
Váení a milí spoluobèané, rok 2003 je za námi a patøil k nejnároènìjím, nejen po stránce finanèní, ale i organizaèní. Vybudováním inenýrských sítí Za Kampelièkou, kanalizace a vodovodu v 1. ulici a v èásti ulice k Mateøské kole, dále èistírny odpadních
vod pro 250 osob a páteøního vodovodního øadu od Okálù k Rafandì byla zvýena hodnota majetku obce cca o 20 mil. Kè.
Podaøilo se nám splnit vechny plánované zámìry i kdy nìkdy s velkými potíemi.
SLÍBILA JSEM VÁM, PRO VAI INFORMACI, NÌKOLIK ZÁKLADNÍCH ÈÍSEL:
Náklady
v tis. Kè

I. etapa výstavby
(Za Kampelièkou)

II. etapa výstavby
(1. ulice + ÈOV)

KANALIZACE SPLAKOVÁ (hlavní øady)

3 150

2 284

VODOVOD (hlavní øady)

1 656

887

PLYN STL (hlavní øady)

251

-

DEOVÁ KANALIZACE

2 219

1 448

ELEKTRICKÉ ROZVODY

882

-

VEØEJNÉ OSVÌTLENÍ, ROZHLAS

393

-

3 587

214

-

2 135

KOMUNIKACE
ÈISTÍRNA ODPAD. VOD
(vèetnì pøístupové komunikace)
PÁTEØNÍ VODOVODNÍ ØAD
(od okálù k Rafandì)

2 019

Údaje jsou uvedeny mimo ostatních nákladù t. j napø. na
projektovou dokumentaci, in. stavební dozor, geometrické plány atd.

me ve výi cca 200 tis. Kè, kromì brigádnické výpomoci hasièù, sokolù a ostatních obèanù, kterou velmi uvítáme.

Podrobnìjí údaje Vám budou poskytnuty na zasedání zastupitelstva, kde bude mimo jiné projednáváno hospodaøení obce
za uplynulé období a rozpoèet na letoní rok. Øádné zasedání
zastupitelstva obce se uskuteèní ve støedu dne 25. února 2004
v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ a dovoluji si Vás tímto
srdeènì pozvat.

n
n
n
n
n
n

Z dalích akcí byla jetì v roce 2003 provedena generální
oprava støechy v Mateøské kole v hodnotì 398 tis. Kè a dokonèena 1. etapa prací na Kolumbáriu v hodnotì 371 tis. Kè.
Pøi této pøíleitosti jetì jednou velmi dìkuji vem, kteøí ve
veøejné sbírce na tuto akci pøispìli. Vìøíme, e stavba, která
je ji v majetku obce, bude v koneèné podobì velmi pìkným a
dùstojným objektem vhodným pro tyto úèely. V letoním roce
bychom rádi Kolumbárium dokonèili (venkovní a vnitøní omítky, okno, podlaha, interiérové vybavení ) a náklady plánuje-

Kromì zmínìného kolumbária plánujeme jetì tyto akce:
Komunikace v 1. ulici (dokonèení úpravy)
Komunikace a chodník k Mateøské kole (koneèná úprava)
Chodník na Rafandì, vèetnì èásteèné úpravy komunikace
Cesta pro pìí od nové zástavby U okálù k Jaricu a na
silnici
Vodovodní pøípojky k Domu slueb a k Poární zbrojnici
Vodovodní pøípojky od páteøního vodovodního øadu
k 7 obecním objektùm

Závìrem bych se jetì chtìla vrátit do roku 2000, kdy jsme
budovali v obci plyn a provádìli kabelizaci vekerých rozvodù
(elektrika, veøejné osvìtlení, rozhlas, telefon). Chci o tom hovoøit proto, e mì ji nìkolik obèanù v této souvislosti oslovilo.
Tak tedy, Obec Semèice dostala na plynofikaci od státu dotaci
ve výi 2,146 mil. Kè, co je 95 % pøislíbené èástky, zbývajících 5 % nám bylo odeèteno za nedodrení plánovaného poètu

napojených objektù. V dnení dobì máme pøipojeno pøes 70 %
objektù, co znaènì pøevyuje republikový prùmìr, take obec
nemusí nic státu vracet. Dotace od státu èinila cca 30% celkových nákladù vynaloených obcí, vèetnì podílu placenému Dobrovici na zesílení pøivadìèe. Za venkovní domovní pøípojky
v délce 982 m obec zaplatila 896 tis. Kè, tzn. e 1 m této pøípojky stál v prùmìru 912 Kè. Vybudováno bylo 154 plynových
domovních pøípojek, tzn. e 1 domovní pøípojka stála v prùmìru
5 818,- Kè. Z uvedeného vyplývá, e prùmìrnou èástku
cca 5 800,- Kè obdrela v roce 2000 kadá domácnost, která
má vybudovanou domovní pøípojku (tzn. kromì 4 nemovitostí
vichni) od obce jako dotaci èi dar. (Podnikatelé-právnické
osoby - si tyto pøípojky platili sami). Toto rozhodnutí jsme uèinili v zájmu obèanù s cílem dosáhnout úplné plynofikace celé
obce. Vìtina obcí takto nepostupovala a venkovní èást domovní pøípojky, vèetnì pilíøkù (HUP) èi NIK si obèané platili sami

nebo jim byly poskytovány pùjèky atd. U nás si kadý platil pouze pilíøek, pøípadnì i soukromý regulaèní ventil (který jsme zabezpeèili za 1 558,- Kè, co bylo o více ne 1 tis. Kè levnìjí, ne
si ho platili èi platí ostatní, kterým ho zajistila montání firma).
Doufám, e nyní je ji vem vechno jasné. Mrzelo mì, e
nìkteøí obèané brali vstøícný pøístup obce jako samozøejmost a
nepochopili, e venkovní èást plynové domovní pøípojky mìli
zadarmo. Nevadí, tak u to ve svìtì chodí, koda jen, e jsme
obdobnì nemohli postupovat i vloni a nepomohli jsme uhradit
obèanùm v 1. ulici venkovní èást kanalizaèních pøípojek, které
byly draí ne plynové. Vìøím, e i v letoním roce bude nae
spolupráce probíhat tak jako doposud a nestihne nás ádná katastrofa. Pøeji Vám vem abyste byli zdraví, spokojení a radovali se z kadého dne.
ING. JANA MYDLILOVÁ, starostka

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Usnesení
z øádného zasedání zastupitelstva obce Semèice,
konaného dne 26. listopadu 2003 v zasedací místnosti OÚ v Semèicích.
ZASTUPITELSTVO OBCE:
A)
1.
2.
3.
4.
B)
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

uvedena v zápisu z dneního jednání.
Z toho pøidìlené dotace:

Bere na vìdomí:
Zprávu o plnìní úkolù uloených OZ na minulém jednání
OZ konaném dne 24. 9. 2003 a nesplnìných úkolech
za rok 2003.
Informaci o realizaci investièních akcí v roce 2003.
Zprávu o revizi hospodaøení v Masarykovì základní
kole v Semèicích.
Dùvodové zprávy pøednesené k ostatním bodùm jednání
podle programu.

pol. 4122

SDH-oprava zásah. automobilu,
èerpadla a hasících pøístrojù

pol. 4122
UZ 30149

navýení fin. prostøedkù na úhradu
pøímých výdajù za mìsíc listopad
(Od KÚ pro Mas. zákl. kolu)

9.

Schvaluje:
Program dneního jednání tak, jak je uveden na pozvánce.
Ovìøovatele zápisu : pana Frantika Moce a Ing. Èejku
Navrhovatele usnesení : Ing. Hynkovou a Marii Masákovou
Uzavøení kupní smlouvy mezi Obcí Semèice a Støedoèeskou plynárenskou a. s. na prodej STL plynovodu,
a to na základì budoucí smlouvy è. 28/13/34/02/102
za èástku 2 miliony Kè (IPE 90 v délce 1245,8 m).
Uzavøení darovací smlouvy mezi obcí Semèice a Støedoèeskou plynárenskou a. s. na zbývající èást STL plynovodu, podle výe uvedené budoucí smlouvy v hodnotì
4 271 tis. Kè (IPE 63 v délce 877,6 m, IPE 50 v délce
2055,6 m a 161 STL plyn. pøípojek v délce 1099,2 m).
Schválení kupní a darovací smlouvy (podle bodu 4 a 5)
je podmínìno souhlasem Státního fondu ivotního
prostøedí umoòující pøevod vlastnictví distribuèní
soustavy STL plynovodu (vybudovaného obcí Semèice
v r. 2000) v døívìjím termínu ne ukládá smlouva
è. 08269921.
Podpis smlouvy o zøízení vìcného bøemene mezi
Èeským Telecomem a. s. a Obcí Semèice na základì
dohody o budoucí smlouvì uzavøené dne 4. 3. 2003 pro
vedení veøejné telekomunikaèní sítì na pozemcích na
lokalitì Za Kampelièkou par. è. 360/10, 360/51 a 360/55.
Ostatní parcely uvedené ve smlouvì budoucí byly prodány
budoucím stavebníkùm.
Návrh zmìny rozpoètu podle úèelových znakù a poloek,
tak jak byla pøednesena, s pøesnou specifikací, která bude

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

C)

2

19 341 Kè
50 500 Kè

Návrh nové Obecnì závazné vyhláky è. 1/2003 O pøíspìvku na èásteènou úhradu neinvestièních nákladù
M a kolní druiny MZ.
Zmìnu obecnì závazné vyhláky è. 2/1996 ve znìní
pozdìjích úprav O pravidlech pøevodu obecních bytù
do soukromého vlastnictví obèanù s platností od 26. 11. 2003
takto:
Ve druhém øádku è. II. se procento èástky zjitìné znaleckým posudkem mìní na 50 %.
Obecnì závaznou vyhláku è. 2/2003, kterou se mìní
a doplòuje vyhláka è. 3/1996 o poplatku ze psù.
Prodlouení platnosti nájemní smlouvy na obecní byty
v è. 10/2 a 10/3 na dalí 3 roky t. j. do 30. 1. 2007.
Uití znaku obce do emise zápalkových nálepek firmy
ZÁPALKA z Plznì.
Zámìr prodeje pozemku p. è. 2/3 o výmìøe 325 m2 t. j.
ostatní plocha - bývalý kálek v areálu Ing. Heømanského.
Prodej obecního bytu è. 136/11 paní Ilonì Kubeèkové,
souèasné nájemnici.
Uzavøení smlouvy mezi obcí Semèice a spoleèností
Vodovody a kanalizace a. s., Mladá Boleslav o provozování vodovodu na novì vybudované lokalitì U Okálù.
Uzavøení smlouvy mezi obcí Semèice a spoleèností
Vodovody a kanalizace, a. s. Mladá Boleslav o provozování kanalizace a ÈOV na novì vybudované lokalitì
U Okálù.
Ukládá:
Starostce Ing. J. Mydlilové:
a) Uzavøít kupní smlouvu na prodej obecního bytu è. 136/11

budoucí smlouvy, která bude uzavøena mezi obcí
a budoucími majiteli garáí u è. p. 72. Tento pøedloit
k projednání na pøítí zasedání OZ.
e) Ve spolupráci s Ing. Hynkovou, pøedsedou finanèního
výboru, zpracovat první verzi návrhu rozpoètu na
r. 2004.

s pí Kubeèkovou, a to do 31. 12. 2003 .
b) Zadat zpracování projektu vèetnì polokového rozpoètu
na výstavbu 4 garáí na parcele è. 73/4 u domu è. p. 72.
Koncept návrhu pøedloit ke konzultaci OZ, stavební
komisi a budoucím majitelùm garáí.
c) Ve spolupráci s Ing. turmou, pøedsedou stavební
komise, poádat o stavební povolení na výstavbu
4 garáí na parcele è. 73/4 u domu è. p. 72.
d) Ve spolupráci s JUDr. Purlovou zpracovat návrh

V Semèicích dne 26. 11. 2003
Zapsala Stará

Usnesení
z mimoøádného zasedání zastupitelstva obce Semèice,
konaného dne 1. prosince 2003 v zasedací místnosti OÚ v Semèicích.
ZASTUPITELSTVO OBCE:
A)
1.
2.
3.
4.

B)
1.
2.

Bere na vìdomí:
Informaci starostky Ing. Jany Mydlilové o jednání s firmou
Pikaz.
Dùvodovou zprávu starostky Ing. Jany Mydlilové k návrhu smlouvy s firmou Pikaz.
Rozbor návrhu smlouvy s firmou Pikaz pøednesený
JUDr. Ludmilou Purlovou.
Stanoviska Ing. Vladimíry Hynkové, Ing. Aloise Jirsáka,
Ing. Frantika turmy, Ing. Jiøího Èejky, Karla Hùlky
a Marie Masákové k projednávaným bodùm 2 a 3 programu.

3.
4.
5.
C)
1.
2.

Schvaluje:
Program jednání tak, jak byl navren.
Ovìøovatele zápisu: paní Marii Masákovou a pana Karla
Hùlku

Navrhovatele usnesení: Ing. Aloise Jirsáka a Jiøího Èejku
Ukonèit jednání s firmou Pikaz na zajitìní a financování
technické infrastruktury a bytové zóny v k.ú. Semèice
Za Kampelièkou II.
Odloení zámìru na odprodej p.è. 338/71 a 360/12 v k.ú.
Semèice.
Ukládá:
Starostce Ing. J. Mydlilové:
Informovat neprodlenì firmu Pikaz o usnesení zastupitelstva k bodu è. 2 programu jednání.
Zajistit odvolání (staení) informace o zámìru prodeje
p.è. 338/71 a 360/12 ze vech médií, kde byl uveøejnìn.
V Semèicích dne 1.12. 2003
Zapsala Stará

Usnesení
z mimoøádného zasedání zastupitelstva obce Semèice,
konaného dne 7. ledna 2004 v zasedací místnosti OÚ v Semèicích.
ZASTUPITELSTVO OBCE:
A)
1.

Bere na vìdomí :
Pøednesené dùvodové zprávy

B)
1.

Schvaluje :
Doplnìní programu o dva body a sice:
a) Projednání prodeje obecního pozemku p. è. 2/3
b) Projednání výe zálohy finanèního pøíspìvku pro
Masarykovu Z na 1. ètvrtletí 2004
Ovìøovatele zápisu : pana Frantika Moce a Ing. V. Hynkovou
Navrhovatele usnesení : p. Karla Hùlku a Marii Masákovou
Návrh zmìny rozpoètu podle úèelových znakù a poloek,
tak jak byla pøednesena, s pøesnou specifikací, která bude
uvedena v zápisu z jednání:
a) Metodické úpravy bez vlivu na výi rozpoètu v pøíjmové i výdajové èásti
b) Zapracování zmìn pøijatých dotací jako zvýení zdrojù
(t. j. pøíjmù a souèasnì i výdajù):

2.
3.
4.

pøíjmy pol. 4112

Neinv. dotace na áky
ze stát. rozp.

5.

6.

C)
1.
2.
3.

Neinv. pøij. dotace
od obcí na áky

Ukládá:
Starostce Ing. J. Mydlilové:
Zapracovat nejpozdìji do 20. 1. 2004 schválené rozpoètové zmìny za r. 2003.
Uzavøít kupní smlouvu na prodej obecního pozemku
v k. ú. Semèice p. è. 2/3 s Ing. Heømanským.
Projednat se starosty obcí dojídìjících ákù výi roèního
finanèního pøíspìvku na l áka v souvislosti s pøípravou
rozpoètu na r. 2004.
V Semèicích dne 7. 1. 2004
Zapsala Stará

+ 600 Kè

pol. 4122 Fin. prostø. na úhradu pøímých
UZ 33149 výdajù na na prosinec
+ 543 700 Kè
pro Mas. zákl. kolu
pol. 4121

Prodej obecního pozemku v k. ú. Semèice p. è. 2/3
o výmìøe 325 m2 , vedeného jako ostatní plocha (bývalý
kálek) za cenu 25,- Kè/ m2 zájemci Ing. Josefu Heømanskému v jeho areálu se zmínìný pozemek nachází.
Poskytnutí zálohy pro Masarykovu zákl. kolu Semèice
na plánovaný finanèní pøíspìvek na r. 2004 za 1. ètvrtletí
ve výi 250 tis. Kè s datem pøevodu 8. 1. 2004.

+ 26 500 Kè
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METEOROLOGICKÉ ÚDAJE za r. 2003 zaznamenané v Semèicích
Rok 2003 s prùmìrnou teplotou 9,8 °C byl pátý nejteplejí za
sledované období od roku 1914. Za nejteplejím rokem 2000 zùstal
o 0,8 °C. Padesátiletá prùmìrná teplota je 8,7 °C. Poslední desetiletí teplota stoupá. Prùmìr z let 1993-2002 9,3 °C to potvrzuje.
Kromì února a øíjna byly vechny mìsíce nadprùmìrné.

V KVÌTNU bylo velmi teplo. Dne 6. 5. byl zaznamenán
kvìtnový rekord 31,2 °C. Spadlo více sráek a slunce svítilo
o 50 hodin více.
ÈERVEN byl velmi teplý. Bylo dosaeno nejvyího prùmìru za sledované období 20,6 °C. Dosud nejteplejí èerven
byl v roce 1917 ( 20,2 °C), bylo i nejvíce sluníèka 326 hodin
a byl pøekonán èerven 1950 - 309 hodin. Veèer 23. 6. se pøehnala silná bouøka s vìtrem, který dosahoval v nárazech síly vichøice. Pokodil nìkolik støech.
ÈERVENEC byl o 1,4 °C teplejí, sráek bylo o 14 mm ménì,
sluníèka o 21 hodin více. Nejteplejím dnem v roce byl 21. èervenec s denním prùmìrem 27,1 °C, kdy vystoupila teplota na 35,4 °C,
následovala bouøka s prùtrí mraèen a silným vìtrem. Vyvrácené
nebo polámané stromy byly v Kolomutech, Sukoradech, Ledcích, Domousnicích. Semèicím se vìtrový vír vyhnul.
SRPEN byl s prùmìrnou teplotou 21,8 °C nejteplejí - a dosud to byl srpen 1992 (21,7 °C). Prvních ètrnáct dnù denní maximum pøesahovalo 30 °C. Nejvyí teplota byla namìøena 13. 8.
(37 °C). Zatím srpnový rekord byl z 1. 8. 1994 (36,7 °C), bylo
velmi sluneèno, o 7 hodin sluneèního svitu více ne v srpnu 1944.
Sráek spadlo ménì ne polovina normálu, ke konci mìsíce
u chybìlo 100 mm vody. Dne 31. 8. pøila bouøka s kroupami
a s detìm, kody zaznamenány nebyly.
ZÁØÍ bylo srákovì i teplotnì normální, sluníèka o 20 hodin více.
ØÍJEN byl s prùmìrnou teplotou 6,1 °C druhý nejstudenìjí
za posledních 50 let , první 1974
(5,6 °C) a ètvrtý za sledované období. Sráek spadlo o 13 mm
ménì. Sluneèní svit byl normální.
LISTOPAD byl výraznì teplý (5,8 °C), sluneèný, ale suchý.
Spadlo jen 22 % normálních sráek a s 9 mm byl nejsuím
mìsícem v roce (nejsuím bývá únor).
PROSINEC byl srákovì normální, velmi teplý. Od roku
1914 tøetí nejteplejí 1934 ( 4,8 °C), 1974 ( 3,8 °C), 2003 (3,6
°C). Sluníèka bylo také hodnì. Nejvíce od roku 1972. Nejstudenìjím dnem s prùmìrnou teplotou - 8,2 °C a s minimem 11,5 °C, u zemì - 14,2 °C, byl tìdrý den. První sníh se objevil
6. 12. Snìhová vánice trvala deset minut a v nárazech vítr dosahoval síly vichøice.

Sráek spadlo 433 mm, co jsou tøi ètvrtiny normálu (570 mm).
Byl to nejsuí rok za posledních 10 let. Ve srovnání za období od
roku 1909 u jedenáctý. 1911 - 355 mm, 1943 - 361 mm,
1959 - 369 mm, 1973 - 409 mm, 1951 - 410 mm, 1972 - 417 mm,
1990 - 420 mm, 1953 - 421 mm, 1983 - 422 mm, 1947 - 425 mm.
Za posledních 10 let je prùmìr 630 mm.
Nejvíce jsme si uili sluníèka. Poprvé se v záznamech objevil
rok s poètem hodin nad dva tisíce hodin(2051 hodin). Rekordy
padaly v únoru, v èervnu, v srpnu. Kromì ledna, který byl normální, vechny ostatní mìsíce byly teplotnì nadnormální.
e bylo léto velmi teplé se dá urèit i podle poètu tropických
dnù, ve kterých dosáhne rtu teplomìru tøiceti stupòù. Letos jich
bylo 33 (kvìten - l, èerven - 7, èervenec - 7, srpen - 18).
V nejteplejím roce 2000 jich bylo 18 (kvìten - 1, èerven - 8,
èervenec - 9) a v roce 2002 celkem 11 (èerven - 4, èervenec - 7).
Poèátkem LEDNA leela pìticentimetrová vrstva snìhu.
2. 1. spadlo 16 mm vody. Zemì byla zmrzlá do hloubky 16 cm,
na polích se vytvoøila jezera. Rozvodnìná øíèka Mrlina zaplavila vesnice u Nymburka. Zbytek mìsíce byl bez snìhu, teplotnì
normální i kdy 7. 1. byl zaznamenán nejstudenìjí den v roce,
s prùmìrnou teplotou -9,6 °C.
ÚNOR byl studený. Dne 13. 2. byla namìøena nejnií teplota v roce -16,6 °C a u zemì -18 °C. Od 2.2. do 24. 2. se vrstva
snìhu pohybovala od 8-2 cm. Zemì byla promrzlá do hloubky
a 46 cm (21.2. - 23.2.)
Jetì 11. BØEZNA byla zem zmrzlá v hloubce 33 cm. Teprve po deti v následujícím dnu povolila. Zbytek mìsíce byl suchý a sluneèný.
DUBEN byl teplotnì normální, slunný a suchý. Jetì 6.4.
a 10.4. napadly dva cm snìhu.

METEOROLOGICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2003 - SEMÈICE
Mìsíc

Prùm. teplota °C
2003

Prùm.teplota °C
(1951-2000)

Sráky mm
2003

Sráky mm
50letý prùmìr

Leden
Únor
Bøezen
Duben
Kvìten
Èerven
Èervenec
Srpen
Záøí
Øíjen
Listopad
Prosinec

-1,4
-3,2
4,6
8,9
16,5
20,6
19,9
21,8
14,9
6,1
5,8
3,6

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

36,2
12,2
11,9
26,1
91,6
35,3
64,9
35,4
41,4
26,2
8,7
43,0

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

40,2
119,4
144,3
210,4
266,1
325,9
241,3
297,9
172,3
113,9
60,8
58,3

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

Prùm. hodnoty

9,8

8,7

432,9

569,9

2050,8

1603,5

Nejvyí namìøená teplota 13. 8.
Nejnií namìøená teplota 13. 2.
Nejvíce sráek za 24 hodin 25. 5.

+ 37 °C (stejná jako dosud nejvyí z 31. 7. 1994)
- 16,6 °C (stejný den u zemì - 18,0 °C)
34,8 mm
4

Sluneèní svit hod. Sluneèní svit hod.
2003
50letý prùmìr

Zpracovala: Blaena Dunovská

ZE SEMÈICKÝCH KRONIK
(Z místních kronik vybrala Jarmila Èvanèarová, kronikáøka obce)

Strastiplné osudy semèických obèanù v I. svìtové válce - pokraèování
V roce 1917 byl nedostatek úplnì veho, i papíru. Noviny
vycházely buï ve zmeneném formátu, neb o ménì listech.
Kvetlo t. zv. keasování. Následkem sucha byl nedostatek
krmiva pro dobytek. Nedostatkem eleznièních vagónù a malé
tìby v dolech byl nedostatek paliva. Vyuèování ve kolách proto
bylo poèátkem roku 1918 a od 9 hodin a vánoèní prázdniny
prodloueny a do 13. ledna.
V bøeznu 1918 nebyla sùl a ta, která byla, byla tak zneèitìna, e vypadala jako popel.
V létì vypukla panìlská chøipka. V Semèicích hodnì lidí
onemocnìlo, ale nikdo nezemøel.
V srpnu nebylo ji mustva schopného k odvodu. Bìhem
mìsíce øíjna se ji veøejnì psalo v novinách o rozpadu øíe rakousko-uherské a zøízení samostatného èeskoslovenského státu, co se také dne 28. øíjna 1918 stalo skutkem.

Jan Èapek (1888) è. p. 32 padl také hned v roce 1914.
Jan Poslt (1881) è. p. 3 nastoupil k technickému oddílu. Zdroval se povìtinì v Polsku a Ruském Polsku, kde stavìl mosty,
zákopy a nemocnice. Po válce se vrátil domù.
Frantiek Volf (1876) è. p. 26 pøidìlen k 36. pluku do Liberce,
odtud pøeloen do Debrecína a pak do Terezína k zásobovacímu
pluku, kde se stal pekaøem. S 20. divizí polní pekárny jel do
pole ku Gorlici. Pobyl v nemocnici ve týrském Hradci. Dále
byl v Terstu a na Piavì.
Jaroslav Mojí (1896) è. p. 32 byl na ruské frontì ranìn a zajat.
Po uzdravení byl zavezen do Iima v sobolské gubernii, pak na
Krym, kde byl zamìstnán v lázních. Po pøevratu se vrátil domù.
Josef Vítek (1875) è. p. 33 narukoval r. 1914 na ruskou frontu,
tam byl r. 1916 zajat a byl nucen pracovat v dolech. Domù se
vrátil r. 1918.
Alois Bene (1885) è. p. 64 se dostal k elezniènímu pluku
u Vídnì. Dva a pùl roku byl v Albánii, kde onemocnìl malárií.
V nemocnici v Tyrolích a nakonec u celní cenzury na bavorských hranicích.
Frantiek Syrový (1891) è. p. 83 na italském bojiti, poté pøeveden na rumunskou frontu proti Rusùm. Cestu z Rumunska do
Ruska vykonat musel pìky. Tam se stal oetøovatelem nemocných a vedlo se mu dobøe. Po sedmi mìsících, kdy byl uzavøen
Brest-Litevský mír, vrátil se domù na dovolenou a opìt na frontu italskou do ukonèení války.
Václav Dusil (1889) è. p. 46 poslán na ruskou frontu
k dìlostøelectvu. Zde onemocnìl, dán do nemocnice v Lucku
a r. 1917 jako neschopný poslán domù.

Václav Syrový (1893) è.p. 36, byl poslán na ruské bojitì a tam
zajat. Byl v zajateckém táboøe v Jaronsku, v Kazani, Parechoji
a na práce v oblasti donských kozákù. V r. 1918 byla v této oblasti revoluce a on utekl do tábora v Carycinì, kdy revoluce
vypukla i tady, utekl v r. 1918 domù.
Frantiek Moc (1884) è. p. 94. K vojsku nastoupil hned po
vyhláení mobilizace r. 1914 a dán na bojitì ruské, kde byl
Rusy zajat. V Rusku pobyl a do roku 1918, kdy se vrátil domù.
Po estitýdenním odpoèinku byl volán zase a poslán na bojitì
italské. Zde byl 10. listopadu 1918 zajat a vrátil se domù teprve
15. srpna 1919.
tìpán Vin (1885) è. p. 11 padl ji v roce 1914.

Zajímavosti z minulosti Semèic
obrazù. V kvìtnu 1923 byl zakoupen malý ruèní biograf a roku
1924 zapoèato s biografickými pøedstaveními, k èemu zakoupen nový biografický stroj s elektrickým pohonem. V roce 1926
u hrál biograf kadou nedìli vyjma masopustu.

STAVEBNÍ MÍSTA
Ve schùzi dne 27. kvìtna 1924 konané, usnesl se obecní
výbor ádati za pøídìl 8 ha polí ode dvora. Do pøídìlu dostalo se pole za Rohackovými, jeho díl, sousedící se zahradami, byl z volné ruky jako stavební místa ji prodán, 1 m2 asi
za 1,25 Kè. Zbývající díl, jdoucí od druhé øady novì postavených domkù, ku svodnici vedoucí od silnice dolù ke kùlnì,
asi ve výmìøe 2,5 ha, koupila obec pro stavbu nových domkù.

Z TOPOGRAFIE SEMÈIC
Pod Vainem, kde se dnes øíká U vrbièek, byl pùvodnì název U suírny. Byla tam zøejmì obecní nebo panská suárna
ovoce, ale záznam o tom není.
Pod Holí, mezi bývalým høitìm a novou silnicí, bývalo mrchovitì. Stará silnice na Hol vedla vlevo podle høitì a lesa.
V místì, kde jsou topoly naproti rodinným domùm, býval obecní prùhon, který byl zavezen skrývkou zeminy z komunikací,
kdy se budovala farma v edesátých letech. Døíve se v obecním
prùhonu pásaly husy a kozy, dnes je tam pole.
Od lesní panelové cesty smìrem na Kladìruby, byla tøeòová alej. Stromy byly vykáceny za agronoma Josefa Fraòka
v edesátých letech.

POVODEÒ
Druhá polovina kvìtna 1926 a první dny èervna pøinesly veliké bouøe, lijáky i prùtre mraèen. Následek toho byla veliká
povodeò. Dne 5. èervna protrhl se rybník Hladomìø a následkem toho byla obec pìèická zaplavena. Krajina od erèic pøes
Pìèice ke Kosoøicùm byla jediné jezero. I potok zdejí se rozvodnil a pozemky pode vsí byly vechny pod vodou.
OSVÌTOVÁ ÈINNOST V SOKOLE
V roce 1922 uspoøádala sokolská jednota nìkolik pøednáek, které byly pøevánì rázu cestopisného. Napomáhal novì
zakoupený skioptikon (za 3000 Kè) ku promítání svìtelných
5

Z naeho kraje
opis, který tvoøil podklad pøi sestavování tereziánského katastru
a podle nìho byla sestavena berní rulla dobrovického panství.
Nikde nenacházím zápisy o stavu naí obce s poznámkami,
e grunt vyhoøel, byl zboøen, nebo e zùstalo po stavení pusté
místo, jak se to stávalo u mnoha obcí, které védové a Sasové
znièili. Z toho lze pøedpokládat, e nae obec byla uetøena váleèných událostí.

BERNÍ RULLE
(Z archivních pramenù V. Sajtl, J. Král)
Nejstarí knihou u nás vìnující se pøehledu hospodáøství
v Èechách celostátního významu - jest berní rulle - sestavená
a napsaná roku 1654 na rozkaz èeského snìmu.
Kdy skonèila tøicetiletá válka uzavøením vestfálského míru
- bylo nutno zjistit kody, které válka zpùsobila drancováním
celých vesnic. Po bitvì na Bílé Hoøe se èeský snìm snail, aby
co nejdøíve byly nahrazeny kody, zpùsobené válkou. K zjitìní
stavu hospodáøských usedlostí schopných ihned hospodaøiti,
vydal snìm rozkaz k sestavení knihy, je by ukázala pravý stav
zemì o poètu dobrých a znièených budov, o poètu dobytka, kolik polí se osívá na zimu, kolik na léto. Celá zem byla rozdìlena
na kraje, v nich na panství církevní, svìtská a mìstská. Nedostatkem pracovních sil, zpùsobený strádáním obyvatel epidemiemi, hladem, nedovoloval osetí vech ploch, take dvì tøetiny
pozemkù zùstala ladem, kdy zmizela polovice obyvatelstva
a z tøísettisíc usedlostí byla schopna dalí polní práce jen jedna
tøetina. Tak zaniklo mnoho vsí, které ji nikdy nebyly obnoveny. Èeské nae památky historické ceny nacházíme nyní ve védsku, Belgii a Prusku, kam jako váleèná koøist byly odvezeny.
Ji název knihy berní rulla dokazuje, e se jednalo té
o vypsání nových daní b e r n í , tak nutných k vznosu hospodáøského ivota.
Rulle rozdìluje poddané na sedláky, chalupníky a zahradníky, udává poèet polí, poèet lad, stav potahù, volù, koní, krav,
jalovic, ovcí, koz.
Berní rulle v originále je uloena v Ústøedním státním archivu
v Praze na Hradèanech, ale nezachovala se v pùvodním stavu,
napø. berní rulle boleslavského kraje zmizela. Zachoval se jen

OTROCI
(Dìjiny obcí okresu Mladoboleslavského, K. Sellner)
V podhradí na Podolci bylo v jedenáctém století kníecí hospodáøství znaènì rozsáhlé s mnohou èeledí. Byli tu èeledínové, topièi
a pomyjci, kteøí o krby, ohnitì a zásoby k nim se starali, oráèi,
kobylníci v polích kobylích, kravaøi, ovèáci a svinaøi, zahradníci,
tìpaøi, vinaøi, chmelaøi, vèelaøi a rybáøi a rybníkáøi èili vodníci,
kteøí hráze rybníkù stavìli a opravovali, bylo tu
i dosti sluek, dìvek a pøástevnic, z nich mnohé byly nevolnice,
koupené od cizích kupcù na triti. Platívalo se 600 denárù ano i 3
høivny støíbra za zdravou, silnou nevolnici. ivého zboí zbývalo
na triti mnoho, muù, en i dìtí. Byli to lidé zbavení svobody pro
nìjaké provinìní se proti starým øádùm, nebo pytláci dopadení
v kníecích lesích nebo lidé zajatí v bojích. Nejvíce bylo pleníkù a
plenic, kteøí do zajetí upadli pøi plenìní cizích krajù. Obchod s otroky
se dlouho udrel a jetì v 11. století pøebytek otrokù odvádìn byl
na trh do uher. Biskup a kníecí úøedníci dostávali jako podíl
z váleèné koøisti jistý poèet otrokù. Z tìch byli nejprve vybráni mui
znalí nìjakého øemesla a ti místìni byli v dílnách na Podolci. Jiní
byli dle schopností dáni k polnímu hospodáøství, k chovu dobytka,
nebo byli vøazeni mezi èeleï. Vichni otroci byli na krátko ostøíháni a nesmìli nositi vousù, proto jmenováni jsou holata (holota).
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STRUKTURA OBYVATEL PODLE VÌKU, POHLAVÍ A OSTATNÍCH UKAZATELÙ: Poèet obyvatel celkem (trvale ijících): 494
1. Dospìlí nad 18 let (vèetnì)

3. Struktura obyvatel podle stavu

stáøí v letech

celkem

z toho
mui

z toho
eny

stav

celkem

z toho
mui

z toho
eny

18 - 27
28 - 37
38 - 47
48 - 57
58 - 67
68 - 77
78 - 87
nad 87 let

84
81
68
70
47
27
21
1

37
41
37
35
20
17
7
0

47
40
31
35
27
10
14
1

enatý/vdaná
vdovec/vdova
svobodný/ná
rozvedený/ná

237
31
201
25

119
6
114
8

118
25
87
17

celkem

494

247

247

celkem

399

194

205

v v v

4. Pøírùstek a úbytek obyvatel (za poslední 3 roky)
1997

v v v

2. Mláde a dìti
stáøí v letech

celkem

z toho
chlapci

z toho
dívky

0-2
3-5
6-8
9 - 11
12 - 14
15 - 17

12
13
12
15
17
26

7
6
10
6
11
12

5
7
2
9
6
14

celkem

95

52

43

6

1998 1999

2000

2001 2002

2003

Novì narození celkem
z toho: - chlapci
- dívky

4
3
1

2
2
0

1
0
1

2
2
0

3
2
1

7
5
2

5
2
3

Zemøelí celkem
z toho: - mui
- eny

4
3
1

3
2
1

2
0
2

4
1
3

6
2
4

3
2
1

5
3
2

Pøírùstek/ Úbytek
novì pøihláených

16

14

11

14

14

18

13

odhláených osob

17

8

4

4

3

10

7

5. Zamìstnanost:
n Poèet ekonomicky aktivních obyvatel celkem:
z toho: muù
en
n

Poèet dùchodcù:
z toho pracujících

99
4

n

Poèet studující mládee celkem:
z toho: na støední kole: (vèetnì oborù s maturitou)
z toho: chlapci
10
dívky
6

36
16

na vysoké kole:
z toho: chlapci
dívky

11
4
7

n

Poèet mladých v uèebních oborech celkem:
z toho: chlapci
dívky

n

Poèet nezamìstnaných:

6. Podnikatelské aktivity v obci:
n Právnické subjekty v obci celkem:
z toho: do 5 zamìstnancù
6 - 10 zamìstnancù

261
138
123

6
3
0

11 - 15 zamìstnancù
16 - 20 zamìstnancù
n

2
1

Fyzické osoby (ivnostenský list) celkem:
z toho: nezamìstnávající ádné osoby
do 5 zamìstnancù
6 - 10 zamìstnancù
nad 10 zamìstnancù

34
31
2
0
1

7. Struktura vzdìlání obyvatel:
vysokokolské vzdìlání
støedokolské vzdìlání
ostatní (základní apod.)
mláde a dìti
celkem

9
5
4
12

celkem

mui

eny

27
90
266
111
494

14
36
140
63
253

13
54
126
48
241

Zpracoval: Hana Stará

ZPRÁVY ZE Z
odnáely i drobné dáreèky, které pro nì vyrobili áci Z.
Rodièe se èasto ptají, zda mají dìti pøed zahájením kolní
docházky umìt èíst a psát. Rozhodnì ne, to se nauèí ve kole.
Mìly by správnì vyslovovat vechny hlásky, recitovat básnièku, zazpívat písnièku, umìt dret správnì tuku, poslouchat
a vyprávìt pohádku, poèítat do pìti, znát základní barvy
Není toho málo.
Stejnì dùleité je, aby dìti vìdìly, jak se jmenují a kde bydlí, aby umìly pozdravit, poádat, podìkovat a byly samostatné
v sebeobsluze ( oblékání, hygiena, stolování, udrování poøádku).
Kdy toto ve zvládají, usnadní jim to rozhodnì vstup do
koly  do nové ivotní etapy.
Hodnì tìstí, budoucí prvòáèci!
Mgr. Marie HELICHOVÁ

Z KANTORSKÉHO NOTÝSKU
První pololetí kolního roku 2003/2004 ubìhlo jako voda
a nastal èas zápisu dìtí do prvních tøíd na rok pøítí.
Na Masarykovì základní kole v Semèicích probìhl den D
ve støedu 4. února 2004.
Pøilo 14 dìtí, pro které paní uèitelky z 1. stupnì pøipravily
nìkolik zábavných úkolù, je mìly provìøit zralost dìtí pro vstup
do koly, jejich pøipravenost na kadodenní kolní práci.
Bìhem zápisu vládla klidná a pøíjemná atmosféra, dìti se
snaily, v zápalu plnìní úkolù se ozývaly výkøiky nadení i napøíklad takové:  Ty jsi mì teï pìknì popletla!
Vechny dìti se vesmìs do koly tìí, jen jeden chlapeèek nám od zaèátku tvrdil, e do koly jetì nechce:  A stejnì tady nìco nezvládnu, to vím. Nepøesvìdèil nás, zvládl
ve jako ostatní.Chlapci i dívky si kromì bohatých dojmù
v v v

v v v

Mé ráno

v v v

Zazní symfonie léta.
Nádherný ptaèí koncert.
Z oken záøe sluneèní.
Cítím vùni letního rána.
Protahuji se jak hravé kotì.
Zuují se zornièky oèí.
Vstanu, bìím k oknu nadechnout se letního vzduchu.
Nos zachytí vùni letních kvìtin nového dne.
Èistá chladivá voda opláchne mé oèi a oblièej.
Kartáè je pøipraven na rozèesání vodopádu mých vlnitých vlasù.
A mé tìlo na obléknutí.
Mrazová královna mi nabídne jogurt s meruòkovou marmeládou.
A já ho s chutí sním.
Pøivítám se s celou rodinou.
A jdu si pustit krále hudby.
Zaposlouchám se a rozjímám, e i hudbou mùe být ztvárnìn ivot.
Irena KRÁLOVÁ, 8. tøída

Hvìzdy na nebi svítí,
lesknou se a tøpytí.
Jsou v dáli malé a jasné,
prùzraèné a krásné.
Lehám si, pomalu usínám,
víèka se mi klíí.
V hlavì se vzpomínky hemí.
Èas dál a dál bìí.
Jasná noc konèí.
Najednou je vechno jiné.
Rozednívá se.
Víèka se pomalu zvedají.
Studánky oèí otevírají.
Studánky prudké svìtlo zasáhne.
Zase se zavírají.
Vychutnávají si poslední chvíle odpoèinku.
Tìlo bezvládnì leí.
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Psice a její náøek
(bajka)

Opìt vidí èlovìka z auta nádherného vystupovat:
 Ty kráme starý, kdo tì má zas opravovat!
A psice opìt spustí jinou.
 I auto je zlé, najít ochranu musím jinou.
Mít tak konì, jako lidé,
nebyla bych jak psice jiné.
Ani tlapka by mì nebolela,
naøíkat bych nemusela.
Najednou vidí, jak na koni jede sleèna mladá,
kùò vak zakopne a sleèna na zem padá.
Koneènì u psice zmoudøela.
 Proè jsem býti jiná zachtìla?
Radìji budu jako psice jiné,
ne trápit se, jak to umí lidé.
Radìji a mì bolí tlapky,
ne mít dál na oèích klapky.
Kristýna TAFLOVÁ, 9.tøída

Po kamenné cestì jedna psice apkala.
 Ó, mì bolí tlapky, potichounku plakala.
 Mít tak boty jako lidé,
nebyla bych jak psice jiné.
Ani tlapka by mì nebolela,
naøíkat bych nemusela.
Tu vak vidí èlovìka, jak své nohy si mne:
 Ach ty boty, ty krpály zlé!
Najednou psice spustí jinou:
 Boty jsou zlé, musím ochranu najít jinou.
Mít tak auto jako lidé,
nebyla bych jak psice jiné.
Ani tlapka by mì nebolela,
naøíkat bych nemusela.

Z ÈINNOSTI TJ SOKOL SEMÈICE
jen pøipomeneme, e se samozøejmì poèítá s Rejem èarodìjnic v pátek 30. dubna a 1. kvìtna opìt vyrazíme na kadoroèní prvomájový pochod. Letos plánujeme sportovní zakonèení
s nìjakým utkáním pøímo v naem areálu, a mùeme vyzkouet za plného provozu novou terasu. Také bude uspoøádán
dìtský den.
Jetì se ohlédneme za naím aktivním sportem.
Od prosince chodí trénovat vechna drustva vèetnì ákù
do kolní tìlocvièny a A drustvo jezdí trénovat do Mladé
Boleslavi do haly, která splòuje regulérní prostory høitì pro
nohejbal, co v Semèicích není. Nai hráèi se v lednu úèastnili
dvou turnajù, kde nasbírali dalí zkuenosti pro boje v Krajské
soutìi. Tyto turnaje se konaly v Novém Boru, kterého se úèastnili i nohejbalisté naí reprezentace. V prvním, který se konal
sedmého ledna, se nai dostali do semifinále, ale tam narazili na
nae reprezentanty bratry Tirpákovy. Zato v druhém 31. ledna
si to vynahradili, a to 3. místem, sice v jiném sloení, ale to není
pro drustvo dùleité.
Protoe letos hrajeme krajský pøebor, budeme Vai diváckou podporu urèitì potøebovat. Konání kadého domácího
zápasu bude nejen uveøejnìno na nástìnce TJ SOKOLa, ale necháme jej vdy i pravidelnì vyhlásit. DRTE nám palce.
Za TJ SOKOL Ing. Vladimíra HYNKOVÁ

V zimním období probìhlo pár aktivit v naí organizaci.
Zaèalo to turnajem v nohejbalu dvojic v naí kolní tìlocviènì.
Dne 26. prosince se tu selo 14 úèastníkù, kteøí splòovali daná
kritéria a to jsou, bud¡ váha nad 100 kg nebo vìk nad 40 let.
Vítìzem tohoto turnaje se stali Zdìnek nýdr a Jiøí Zvìøina st.
O pár dnù pozdìji jsme jako kadý rok poøádali tradièní silvestrovský pochod okolím Semèic, kterého se jako skoro pokadé,
úèastnilo kolem stovky nadencù a jeden pes. Asi v polovinì
pochodu, èekalo na úèastníky malé obèerstvení ve formì èaje
a v cíli na koupaliti teplá polévka, u které se pak celý pochod
v horlivé debatì hodnotil. Dalím tradièním turnajem který poøádáme, byl mariá Pepy Rejmona, kterého se jako nikdy pøedtím zúèastnilo 20 mariáníkù. Vítìzem se stal Frantiek Suchý
z Dobrovice a na druhém a tøetím místì byli nai semèiètí Jiøí
Dvoøák a Nenèo Jordanov.
Mimo to v klubovnì na koupaliti probìhlo nìkolik dalích
zajímavých akcí napø. turnaj v kostkách, v krabièkách a podobné dalí soutìe. Uvidíme, jestli se nám z nich podaøí vytvoøit
tradice.
Dne 6. bøezna se koná valná hromada, na kterou zveme
vechny èleny Sokola. Termín zahájení je v 15,30 hod.
v klubovnì TJ.
V bøeznu na JOSEFA probìhne turnaj ve fotbálku. Dopøedu

Z ÈINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ
akce jako: sbìr eleza,èitìní koupalitì, pøíprava vodovodní
pøípojky do hasièárny, zájezdy na hory, poøádání plesu, tradièního vinobraní, jarní cyklistický výlet atd. Nezapomínáme
samozøejmì na prokolování èlenù, jejich pøípravu s technikou
a dalí èinnosti spojené s výjezdovou jednotkou a hasièským
sportem.
Na této schùzi jsme si mimo jiné vytkli za cíl rozíøit èlenskou základnu, proto touto cestou sdìlujeme vem zájemcùm,
e se mohou pøihlásit na mé adrese, popøípadì kontaktovat dalí
èleny výboru SDH, kteøí zaøídí ve potøebné. Seznam je vystaven ve vývìsce pøed hasièárnou.
Dne 17. ledna jsme v hospodì  U Plíkù  uspoøádali hasièský ples. I pøes nií úèast jsme se velmi dobøe pobavili,
a protoe bylo na sále dost placu, tak i pìknì vytancovali.
Zde je na místì podìkovat vem , kteøí nás podpoøili, zvlátì

Váení spoluobèané,dovolte abychom Vám v Novém roce
2004 popøáli hodnì zdraví a mnoho úspìchù v pracovním i osobním ivotì.
Jetì se vrátím k závìru loòského roku,kde jsme stihli dvì
akce.
n Dne 27. prosince se uskuteènil ipkový turnaj, protoe bylo
jen 10 úèastníkù, uspoøádali jsme ho na koupaliti.Vítìzem
se stal Fanda Lojka.
n Dne 31. prosince jsme se zúèastnili tradièního Silvestrovského pochodu okolím Semèic a s rokem 2003 se nìkteøí
rozlouèili v naí klubovnì.
Rok 2004 jsme zahájili 10. ledna valnou hromadou v naí
klubovnì.Za úèasti 30 èlenù a hostù jsme zhodnotili èinnost za
rok 2003 a usnesli jsme se na plánovaných akcích pro nastávající rok. Jsou to opakující se, veøejnosti prospìné, spoleèenské
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pak firmám a podnikatelùm i obèanùm, kteøí nám vìnovali ceny
nebo finanèní èástkou pøispìli do tomboly. Díky Vám vem jsme
mohli pøipravit bohatou tombolu, která byla pøíjemným vyvrcholením vydaøeného plesu.
Ani jsme se nenadáli, a máme pøed sebou masopustní veselí. Protoe jste na nìj jistì mysleli ji od loòska, urèitì máte
pøipravený bohatý arsenál nápaditých krásných masek a rádi
s nimi pøijdete mezi nás.

Prosíme vechny, kteøí nám chtìjí pomoci s organizací
této akce, aby pøili na mimoøádnou schùzku v úterý 24.února od 18.00 hodin do klubovny. Vem dobrovolníkùm dìkujeme.

Za doprovodu hudby p.Dunovského vyrazíme stejnou trasou jako
pøedchozí roky ji po páté a doufám za pøíznì pìkného poèasí.

za SDH Semèice
Karel KLIMO st.

Pro zapomnìtlivé pøehled konání výborových a èlenských
schùzí v roce 2004:
Kadé 1. úterý v mìsíci - 2. bøezna (V); 6. dubna (ÈL);

Sejdeme se v sobotu 28. února 2004 v 11. hodin 4. kvìtna (V); 1. èervna (V); 7.záøí (ÈL); 5. øíjna (V); 2. listopau hasièské zbrojnice.
du (V); 7. prosince (V).

OKÉNKO KULTURNÍ KOMISE
Kulturní komise pøipravila 4. prosince 2003 Adventní veèer pro nae seniory. Nae pozvání pøijalo pouze deset seniorù,
kteøí odcházeli ve 21.00 hod. velmi spokojeni.
Dìkuji paní Rejmonové a Müllerové, uèitelkám z mateøské
koly i vem dìtem za pìkné vystoupení. Panu L. Brodskému
a sleènì Hornerové za hudbu k poslechu, dále manelùm Plíkovým za pøípravu sálu a za pohotìní. Pro nedostatek Vaeho zájmu tato spoleèná setkání v roce 2004 ji neplánujeme.
Dne 18. prosince 2003 kulturní komise uspoøádala vánoèní
koncert v kostele sv. Prokopa v Semèicích. Do kostela pøilo sto
lidí. Na opravu kostela bylo vybráno 4 723,50 Kè. Dìkujeme vem,

kteøí pøili a pøispìli finanèní èástkou, a dále vem úèinkujícím
za krásná vystoupení: dìtskému sboru ze Základní umìlecké koly
v Mladé Boleslavi pod vedením uèitelky Tondrové, dìtem
z Masarykovy základní koly v Semèicích, vedoucí Mgr. Vyhnánkové a panu L. Brodskému, který hrál na kostelní varhany.
Uznání patøí i paní I. Koálové, vedoucí prodejny RENKO za dárkové balíèky v hodnotì 750,- Kè, které vìnovala
dìtem, a manelùm Mièíkovým, kteøí nám zdarma poskytli
el. proud na osvìtlení kostela. Vám vem pøeji hodnì tìstí
a zdraví v roce 2004.
Za kulturní a sociální komisi, Marie MASÁKOVÁ

INFORMACE OBECNÍHO ÚØADU

n

n
n

n

n

Nejpozdìji do konce února je splatný místní poplatek
za odvoz a likvidaci komunálního odpadu ve výi 360 Kè
na 1 trvale hláeného obyvatele, nebo na 1 trvale neobydlenou
nemovitost (mono uhradit ve dvou splátkách).
Do konce bøezna je splatný místní poplatek za drení psù
tj. 100 Kè/ 1 psa a 150 Kè za kadého dalího psa.
Upozoròujeme obèany, e je nutné pravidelné vyváení
jímek. Je nepøípustné jejich vyèerpávání do místních vodoteèí, vèetnì jejich samovolného odtékání z pøepadù. V pøípadech zjitìní poruování zákona, bude nutné zavedení
pøestupkového øízení.
Po Velikonocích budou na høbitov umístìny ochranné pøilby,
které by mìli návtìvníci høbitova ve vlastním zájmu pouívat.
Spady zdiva a støeních taek jsou ivotu nebezpeèné.
Na místním høbitovì je k dispozici nìkolik volných hrobù
(hrobových èi urnových míst). Blií informace získáte na

Obecním úøadu.
Poèet obyvatel obce Semèice pøihláených k 1. 1. 2003
K trvalému pobytu:
488 osob
Pøistìhovaní:
013 obyvatel
Odstìhovaní:
008 obyvatel
Narodili se:
Zemøeli:
n

17.03. 2003 Adéla Brodská
16.04. 2003 Patrik Matìka
17.05. 2003 Adéla Janatová
28.07. 2003 Kateøina Pavlíková
25.10. 2003 Petr Jakubec
27.12. 2003 Marie Doubková

25.02. 2003 Jiøí Král
18.03. 2003 tefanie Rakovanová
19.03. 2003 Marie Novotná
19.05. 2003 Peter Zahradník
10.08. 2003 Frantiek Lojka

¬

¬

6 obyvatel

5 obyvatel

Pøírùstek celkem 19 obyvatel; Úbytek celkem 13 obyvatel
Poèet obyvatel obce Semèice pøihláených k 1. 1. 2004
k trvalému pobytu - 494 osob.

Provozní doby Lékaøské pohotovostní sluby MLADÁ BOLESLAV
LPS smíená
Adresa

Klaudiánova nemocnice, Tø. V. Klementa 147, Ml.Boleslav

Telefon

326 326 444 (nebo oper. støedisko ZZS)

Provozní doba Po-Pá

17. 00 - 7.00

Provozní doba
So-Ne-Stát. svátky

8.00 - 20.00

Návtìní sluba

Po-Pá: 17.00 - 22.00
So-Ne, St. svátek: 8.00 - 20.00
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Stomatologická pohotovost Mladá Boleslav

Lékárenská pohotovost Mladá Boleslav

Adresa: Tøída V. Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav

Lékárna SZZ Mladá Boleslav (Klaudiánova nemocnice),
Laurinova 333, Mladá Boleslav

Telefon:

326 743 731

Provozní doba: Po-pá:
So+Ne+Sv.:
Provozuje:

16.00 - 20.00
8.00 - 16.00

SZZ Mladá Boleslav

Provozní doba:

Po-Pá: 17.00 - 22.00
So-Ne: 08.00 - 22.00

Telefon: 326 743 636

OZNÁMENÍ
V souladu se znìním zákona è. 117/2001 Sb. § 24 bod (4) si Vás dovolujeme seznámit s výsledkem
veøejné sbírky konané v obci Semèice od 1. 7. do 1. 12. 2003 za úèelem podpory rekonstrukce bývalé márnice na KOLUMBÁRIUM.
V této sbírce bylo vybráno celkem 42 380 Kè. Pøispìlo celkem 75 dárcù, z toho 16 z Pìèic.
Dovolte mi abych Vám vem, kteøí jste pøispìli, jménem svým i celého zastupitelstva obce Semèice

srdeènì podìkovala.
Podìkovala za to, e nejste lhostejní a pomáháte jak se dá.
Jak víte, tak kapacita semèického høbitova, kromì nìkolika volných míst, je vyèerpána a zanedlouho
bychom stáli pøed problémem, kam nae zemøelé, èi jejich zpopelnìné pozùstatky pietnì ukládat. KOLUMBÁRIUM na neurèitou dobu tento problém vyøeí. Bude slouit pouze pro obèany Semèic
a Pìèic, nebo kadá obec je povinna si tento problém vyøeit sama, pokud nedojde k vzájemné
dohodì, tak jako s Pìèicemi, která má historickou tradici.
Èástka vybraná v kostele jako dobrovolné vstupné na Vánoèním koncertì èinila 4 723,50 Kè
a byla uloena, stejnì jako z jarního koncertu, kdy bylo vybráno 12 027 Kè na zvlátní úèet církve,
urèený na opravu semèického kostela.
Ing. Jana MYDLILOVÁ v. r.
starostka
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