SEMÈICKÝ
zpravodaj

duben 2004
Váení a milí spoluobèané, letoní dlouhá zima snad ji
koneènì skonèila a s dlouho oèekávaným sluníèkem pøichází
nejen radost, ale i plno práce nám vem. Jarní úklid u máme
z vìtí èásti za sebou a zahájeny byly i plánované akce v obci.
Chodník spojující lokalitu U Okálù s ulicí pøed firmou
JARICO je ji dokonèen, zbývá jetì úprava komunikace a
k silnici.
Podle pøedpokladu pokraèují i práce na výstavbì komunikace k Mateøské kole, vèetnì chodníku, dále bude pokraèováno v 1. ulici. K malému zdrení dojde budováním
spojovacího vodovodního øadu kolem M k tzv. budoucí
3. ulici, co je k následné stavební uzávìøe nutné. Bìhem
dubna zaène také výstavba vodovodních pøípojek k obecním
i ostatním objektùm z páteøního vodovodního øadu na Pìèice. Vodovodní pøípojky k domu slueb a k hasièské zbrojnici pøijdou na øadu zøejmì na poèátku léta.
Mimo pùvodní zámìr obce bude moná jetì v letoním
roce zahájena výstavba splakové kanalizace ve 2. ulici.
Obec ádá o státní dotaci, take pokud ji dostaneme, bude
akce realizována. Z tohoto dùvodu vak budeme zøejmì
nuceni odloit budování chodníku a komunikace Na Rafandì na pøítí rok, jinak bychom to finanènì nezvládli,
nebo státní dotace na zmínìnou kanalizaci pokryje jen
èást nákladù.
Obecní zastupitelstvo také neustále zvauje, zda se pustit do dalí etapy výstavby inenýrských sítí na lokalitì
Za Kampelièkou a v budoucí 3. ulici. Zamýlený prodej pozemkù vcelku investorùm zatím ztroskotal na nevýhodnosti nabízených podmínek pro obec, proto byla celá
akce odloena. Zájem o výstavbu v Semèicích je vak
opravdu znaèný, proto si nejsme jistí, zda odloení
výstavby na delí dobu je moudré. Pøi zvaování vech
aspektù pro a proti nám stále vychází nejlépe varianta,
e obec provede zainvestování pozemkù ve vlastní reii,
tak jak tomu bylo v I. etapì. Je to sice nároèné, ale pro
obec zøejmì nejvýhodnìjí. Vzhledem ke zvýení DPH,
cenì stavebního materiálu a jiným aspektùm vak bude
nutné, pokud se obec k realizaci výstavby inenýrských
sítí rozhodne, zvýit cenu 1 m 2 zainvestovaného pozemku minimálnì o jednu tøetinu.
Je to vìru tìké rozhodování, ale strategická rozhodování byla a budou vdy tìká. Pøíprava tak rozsáhlé akce trvá

roèník 6, èíslo 2
1 rok (územní rozhodnutí, stavební povolení, provádìcí projektová dokumentace, výbìrové øízení atd.), proto se musíme rozhodnout jetì letos, pokud nebudeme chtít ztratit
dalí rok, ale jak? babo raï?
Jetì bych se chtìla nìkolika slovy zmínit o ochranných
pøilbách na høbitovì, které tak rozvíøily zájem èeských médií.
Zatím je to nìkomu k smíchu, nebo se to zdá nedùstojné, ale
je to pouze do té doby, ne se opravdu nìco stane. Potom
pùjde vechno stranou a budou se hledat viníci. Za budovu
kostela zodpovídá církev, za høbitov obec, take jediné øeení
by bylo zavøít pøístup na høbitov. Zatím jsme to vyøeili takto,
proto Vás prosím, abyste pøilby pouívali, hlavnì nájemci
hrobù ze severní a západní strany, kde je situace s padáním
omítky, zdiva a taek nejhorí. V pøípadì vìtrného poèasí, nechoïte radìji na høbitov vùbec. Doufám, e mediální kampaò
alespoò trochu pomùe církvi k získání státní dotace na opravy kostela, jinak nevím, jak dál situaci øeit.
Obèané se také ptají, jak je to s pálením vìtví, listí a jiných
rostlinných zbytkù. Obecní vyhláka o odpadech toto nezakazuje, tzn., e co není zakázáno, je povoleno, ALE! Zbytky by
mìly být natolik suché, aby pøi pálení nedocházelo
k obtìování okolí kouøem. Je to vdycky jenom v lidech
a sousedské toleranci, nesmíme si dìlat vzájemné naschvály.
Mít dobrého souseda, je lepí ne vyhrát v loterii, toto letité
rèení je velmi pravdivé, ale kadý se musíme o dobré vztahy
pøièinit, tzn. nejen chtít, ale umìt i dávat, nìkdy staèí jen dobré slovo, které pohladí.
Jak vidíte stále je co øeit a rozhodnutí, která jsou na
zastupitelstvu obce jsou opravdu velmi závaná.
Proto je potøeba, abyste nestáli stranou a snaili se nám
svým rozhledem, zkueností a moudrostí pomoci. Øádné zasedání zastupitelstva obce se koná ve støedu dne 21. dubna
2004 a budete na tomto jednání vítáni. Pøeji nám vem pìkné jaro bez mrazíkù, aby nám dobøe odkvetly stromy a bylo
hodnì merunìk a broskví. Pøi pìkném poèasí se lépe pracuje a je i ménì konfliktù. Dìkuji Vám za Vai dosavadní
spolupráci i toleranci.
Ing. JANA MYDLILOVÁ,
starostka

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Usnesení
z øádného zasedání zastupitelstva obce Semèice,
konaného dne 25. února 2004 v zasedací místnosti OÚ v Semèicích.
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO:
A) Bere na vìdomí:
1. Zprávu o plnìní úkolù uloených zastupitelstvem obce
na jednáních konaných dne 26. 11. 2003, 1. 12. 2003
a 7. 1. 2004.
2. Dùvodové zprávy pøednesené k jednotlivým bodùm jednání.
3. Informaci o bezúplatném pøevodu pozemku 78/13
o výmìøe 470 m2 z majetku státu do majetku obce (pøístupová cesta k RD na Rafandì).
4. Informaci o uvolnìní zástavního práva Èeskomoravskou
stavební spoøitelnou k budovì è. p. 72, vèetnì pozemku
p. è. 73/4.
5. ádost Svazu postiených civilizaèními chorobami v ÈR
o pøíspìvek na èinnost.
6. Informaci, e èástka ve výi 5 000,- Kè na èlenství obce
ve svazku Podholí bude do rozpoètu zaèlenìna v rámci
rozpoètové zmìny.

12.

13.
14.

15.

B) Schvaluje:
1. Program dneního jednání zastupitelstva obce tak, jak
je uveden na pozvánce.
2. Ovìøovatele zápisu: Ing. Aloise Jirsáka a pí Marii Masákovou
3. Navrhovatele usnesení: Ing. Jiøího Èejku a p. Frantika
Moce
4. Zprávu o hospodaøení obce za rok 2003.
5. Rozpoèet obce na rok 2004.
6. Zápis v kronice Obce Semèice za rok 2003.
7. Termíny konání øádných zasedání zastupitelstva obce
v r. 2004: 25.2., 21.4., 23. 6., 29. 9., 8. 12.
8. Uzavøení smlouvy o budoucí smlouvì smìnné s VaK a. s.
Ml. Boleslav o nepenìitém vkladu obce do majetku této
spoleènosti za akcie této spoleènosti (splaková kanalizace v 1. ulici a v ulici k M, èistírna odpadních vod
pro 250 osob a vodovod).
9. Uzavøení smlouvy o nájmu a zajitìní provozu, údrby
a oprav plynárenského zaøízení a pøípojek na lokalitì
U Okálù a Za Kampelièkou se Støedoèeskou plynárenskou spoleèností, a. s. Praha.
10. Výsledek hospodaøení pøíspìvkové organizace Masarykova základní kola Semèice za rok 2003.
11. Pøevedení nevyèerpané finanèní èástky z hospodaøení

pøíspìvkové organizace Masarykova základní kola v Semèicích za r. 2003 ve výi 98 769,- Kè do rezervního fondu, který bude následnì pouit se souhlasem obce.
Pøevod rozpoètovaného pøíspìvku kole ve ètvrtletních
splátkách v této výi: 250 tis. Kè/ I. ètvrtl., 450 tis. Kè/II.
ètvrtl., 350 tis. Kè/III. ètvrtl., 300 tis. Kè/IV. ètvrtl. a to vdy
4. dne v mìsíci lednu, dubnu, èervenci, øíjnu roku 2004.
Návrhy zámìrù rozvoje Obce Semèice do pøipravované
studie: Integrovaná rozvojová strategie mikroregionu
Podholítak, jak byly navreny.
Prodej èásti obecního pozemku p. è. 73/4 o celkové
výmìøe cca 100 m2 schváleným zájemcùm o výstavbu
4 soukromých garáí, na základì geometr. plánu (Kupujícími budou Vìra Dvoøáková, Otakar Plecháè, Ing. Jiøí
Èejka, Jaroslav Voborník).
Mimoøádnou odmìnu za r. 2003
a) pí J. Èvanèarové za vzorné vedení obecní kroniky
a fotodokumentace v èástce 1000,- Kè èistého.
b) p. K. Koèímu za aktualizaci internetových stránek obce
v èástce 1000,- Kè èistého.
c) pí Blaenì Dunovské za poskytování údajù o poèasí
do Semèického zpravodaje 500,- Kè èistého.

D) Ukládá:
Starostce Ing. Janì Mydlilové:
1. Ve spolupráci s komisí pro Rozvoj obce a P aktualizovat
Program rozvoje obce Semèice na léta 2004 - 2014
a pøedloit jej k projednání na øádném zasedání OZ dne
23. 6.
2. Zadat geometrické zamìøení na oddìlení èásti obecního
pozemku p. è. 73/4 o výmìøe cca 100 m2 na výstavbu
4 soukromých garáí.
3. Uzavøít kupní smlouvu na odprodej èásti obecního
pozemku p. è. 73/4 se ètyømi schválenými zájemci za
100,- Kè/m2.
4. Vyvolat jednání se Správou a údrbou silnic Mnichovo
Hraditì za úèelem vyøeení stínosti pana Eichlera.
5. Vyvolat jednání s panem Koèím za úèelem zajitìní dalí
správy internetových stránek obce.
V Semèicích dne 25. 2. 2004
Zapsala: Stará

OZNÁMENÍ
o dobì a místì konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta Obce Semèice podle § 32 zákona è. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o zmìnì nìkterých zákonù,

o z n a m u j e:
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1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteèní:

v pátek dne 11. èervna 2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
n v sobotu dne 12. èervna 2004 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
n

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu je volební místnost v budovì Obecního úøadu v Semèicích
3. Volièi bude umonìno hlasování poté, kdy prokáe svou totonost a státní obèanství Èeské republiky platným obèanským
prùkazem, cestovním, diplomatickým nebo sluebním pasem Èeské republiky, cestovní prùkazem Èeské republiky nebo
totonost a státní obèanství jiného èlenského státu Evropské unie.
4. Kadému volièi budou dodány 3 dny pøede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb
do Evropského parlamentu voliè mùe obdret hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Semèicích dne 12. dubna 2004

Ing. Jana MYDLILOVÁ
starostka

ZE SEMÈICKÝCH KRONIK
(Z místních kronik vybrala Jarmila Èvanèarová, kronikáøka obce)
STRASTIPLNÉ OSUDY SEMÈICKÝCH OBÈANÙ V I. SVÌTOVÉ VÁLCE - ZÁVÌR
Dne 28. øíjna 1918 ji v prvých hodinách ranních dola sem
zpráva, e se v Praze ustavil Národní výbor, který provedl nekrvavý pøevrat odzbrojiv vojsko a prohlásil samostatnost naich zemí.
Aè vichni jsme na tento okamik èekali, a vichni jsme
vìdìli, e tato událost nastane, pøece jsme zprávám dolým nechtìli uvìøiti, bojíce se zklamání. Tu doly èasopisy a v nich
oznámeno, e pravdivé byly zprávy nás dolé.
Radostné opojení zmocnilo se vech. Lidé s úsmìvem v lících
sdìlovali si tuto radostnou zvìst, která dávala nadìji, e vichni
ti, kteøí dosud ivi v dálných zemích, vrátí se ku svým milým
domù.
Ve mìstech i v mnohých vsích obcházely hudby, lidé odstraòovali císaøské orly, symboly to poroby naí. Vude poøádány
slavnosti, konány pøednáky a lid sliboval dobrovolnì, e pro
tuto nyní samostatnou vlast pracovati a jí ve co má obìtovati
chce.
Jestlie 28. øíjna 1918 celý svìt se divil jednolitosti a kázni
celého národa, se kterou byl pøevrat proveden, ani ne po tøech
mìsících po pøevratu této svornosti nebylo. Za celou dobu války svìtové nastøádalo se v obcích tolik hoølavých látek, e bylo
tøeba jen malé jiskøièky, aby se tyto vznítily. A tato jiskérka se
blíila v podobì obecních voleb.
Ale to u by byl zase úplnì jiný pøíbìh. Proto tímto nae
vyprávìní ukonèíme. Po celý rok jsme si pøipomínali zajímavé,
ale tìké osudy semèických obèanù v dobì války. Na nìkteré se

nedostalo, protoe o tom není dostatek záznamù. 3. èervence
1921 byl padlým odhalen pomník. Dovnitø pomníku zalito kovové pouzdro, v nìm na pergamenu sepsány jsou Èeòkem
Hoøejím pomìry v obci v dobì svìtové války a po ní. Na pomníku jsou vtesána jména obìtí I. svìtové války z naí obce.
Padlí v roce 1914: Frantiek Podhajský
Jan Èapek
Josef Hanu
tìpán Vin
1915: Frantiek Mansfeld
tìpán Novotný
Jaroslav Novotný
Václav Jelínek
Josef Masák
1917: Josef Vavruka
Josef Masák
Frantiek Masák
1918: Josef Brzák
Frantiek Rejmon
Jaroslav Dufek
Václav Øezáè
1919: Václav Libenský
1920: Josef Mysík
Jaroslav Drbohlav

OBECNÍ VOLBY V KRONICE ÈEÒKA HOØEJÍHO
Následkem nedostatku vagónù byl nedostatek uhlí èím
dál tím vìtí. K tomu pak pøidruil se nedostatek chlebovin
i masa. Tu poèaly dìlné tøídy - v domnìní, e venkov potraviny schovává - vyhroovati, e si pro potraviny na venkov
dojdou, jestli nynìjí nouze i dále potrvá. Venkov pak ádal
sníení cen vìcí, kterých v ivotì tøeba a poukazoval na to, e
za peníze, které za obilí utrí dle maximálních cen, nièeho koupiti nelze.
Ponìvad vrátilo se velké mnoství vojínù domù, nebyla
pro nì práce a proto ku konci ledna odhlasovalo Nár. shromá-

V lednu 1919 poèalo se psáti v novinách o nastávajících
volbách do obecních zastupitelstev, aè volební øád jetì ani
Národnímu Shromádìní ku schválení pøedloen nebyl. Následek toho byl poøádání volièských schùzí, nezøízená agitace, vznik
tøídních bojù a nesvárù v obcích.
Strany politické ucházely se o pøízeò volièù a té se dostávalo tìm, kdo více slibovaly. Ve skuteènosti pøipravovali se volièi k volbám ne dle politického pøesvìdèení, ale k volbám,
v nich se chtìla dosavadní menina, tudí opozice, domoci
vìtiny èi vlády.
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dìní zákon o podpoøe nezamìstnaných. Tohoto mìsíce postiena obec nae podruhé panìlskou chøipkou.
V kvìtnu se potravin nedostávalo èím dál víc a volební agitace spor mìst a venkova pøiostøovaly. Vzniklo tu veliké napìtí mezi
tøídou lidu dìlného a mezi rolníky a obchodníky se strany druhé.
Dne 23. kvìtna 1919 konala se schùze Zájmových sdruení
ze sedmi okresù u Hasmanù v Mladé Boleslavi. Na schùzi té se
mìlo spoleènì s delegáty zemìdìlského dìlnictva rozhodnouti
o úpravì mezd pro hospodáøský rok letoní. Døíve jetì ne
k jednání s delegáty dolo, vnikl do sálu potvaný dav lidu, ve
v místnosti rozbil a do krvava ztýral vechny úèastníky schùze.
Nato táhl po mìstì. Vrazil do budov berního úøadu a politické
správy a zde mnohé neoblíbené úøadníky zbil. Jiné houfy táhly
mìstem, rabovaly a neoblíbené osoby neb naøknuté z lichvy,
vodily pod ibenice, které s sebou nesly.
A tak jako se dìlo 23. kvìtna - v èerný pátek - v Mladé Boleslavi, tak se dìlo v pøítích dnech v mnohých obcích vùkolních, kam potvané zástupy z Mladé Boleslavi s oblíbenými
ibenicemi ly. Tam pøipojovali se k nim i nìkteøí domácí, postavila se ibenice a pod tu byli proskribovaní vodìni. Nadávky,
posmìch a hana kydány tu na nì a pak obyèejnì po tìlesném
ztýrání bývali proputìni. Tak pøipravoval se národ ku pøítím
obecním volbám.
Dne 21. èervna 1919 provedeny byly volby do obecních za-

stupitelstev dle nového volebního øádu s pomìrným zastoupením, který stanovil, e v obcích do 500 obyvatel voliti se má
12 èlenù. Dle posledního sèítání v Semèicích nebylo pøes
500 obyvatel, volilo se 12 èlenù.
Kandidátní listiny byly: 1. republikánská strana è. venkova
(rolníci)
2. sociálnì demokratická (domkáøi)
3. národnì sociální (dìlníci ze vsi
i dvortí)
Pøi volbì zvoleni:
a) za stranu sociálnì demokratickou:
Václav Dvoøák, Fr. Král, Fr. Sládek,
Fr. Svaèina, Fr. Hlaváè, Jan Novotný,
Jos. Rychecký a Boh. Drbohlav
b) za národnì sociální stranu: Fr. Konývka a Josef Volf
c) za stranu republikánskou: Fr. Starý
a Fr. Volf
Starostou obce zvolen Frantiek Sládek, který tou dobou dlel
jako vojín-legionáø na Slovensku. Ponìvad v celé republice byl
výsledek voleb podobný zdejímu, podala vláda Kramáøova
demisi a po utvoøení tak zvané rudolevé koalice ze stran
soc. demokratické, nár. sociální a republikánské strany èeského
venkova a utvoøena nová vláda Tusarova. Pøes toto politické
souruèenství válèilo se v obcích vesele dál.

Ze starých Semèic
(Místopisná kronika)
Vincence Dusila, koláøe, který ze zdejí rozboøené stodoly pouil døíví na stavbu svého nového domku è.p. 46. Ve døevìném
pýchárku bydlila rodina Drbohlavova, kdy jim jejich
domek è.p. 30 v roce 1905 celý shoøel. Rodina sedláka Krále
z è. p. 29 po svém neastném bankrotu zde také nala domov.

Pastýø
Na místì dnení koly stávala chaloupka pastýøe Václava
Poslta. Byl nejprve obecním pastýøem a kdy úøad ten pro nedostatek pastvin byl zruen, zastával úøad ponocného. Pastviny byly v roce 1880 mimo úhorù na Podnivkách a na prùhonech
kol cesty vedoucí z obce na Hol a nahoøe na kopci.
Pásával se v tìch letech jen dobytek vepøový a skopový. Pøed
tím prý pásával se dobytek hovìzí. Ráno a v poledne dával pastýø znamení buï práskáním ílou, neb hrou na trubku, aby hospodynì dobytek ze dvorù vyhánìly.

Hospoda u Mysíkù
Kdy byl pùvodní domek postaven, neznámo, rovnì kdo byl
prvním hostinským. Jisto ale, e ji Matìj Mysík zde mìl roku
1837 hostinec. Kdy zemøel, vdovu si vzal Matìj Èapek a také
zde enkoval, take se zde dlouhý èas potom u Èapkù øíkalo.
Pùvodnì tu byla jen obyèejná místnost. Stavitel Rùièka
z Hejkovic udìlal plán na sál s pøilehlými místnostmi. Majitel se
vak dle plánu neøídil a postavil roku 1897 sál a pøi druhé pøestavbì
r. 1901 pøistavìl k nìmu dva lokály. Syn tého byl øezníkem a pøistavìl si lednici. Josef Mysík zemøel v ruském zajetí a vdova si
vzala Václava Novotného. Hospodaøili tu do roku 1929. Nemìli
studnu a chodili pro vodu do obecní studny na náves pøed hospodou. Pro dobytek brali vodu ze strouhy pøes zahradu Podhajských.
V lednici byl pozdìji první masný krám v Semèicích kde
prodávali øezníci Donát, Truksa a Jan Volek. Pøi poáru roku
1930 ve shoøelo. Hospodáøské budovy ji nebyly obnoveny
ani sál. Jen obytné a lokály. Byl zde i kuelník. V edesátých
letech byla v lokále prodejna textilu po nìjaký èas a roku 1981
byla hospoda definitivnì zruena.

Hrobník
Kdy roku 1893 zemøel starý hrobník Klacek, bylo hrobnictví dáno Josefu Øezáèovi. Ku hrobnictví náleela i povinnost
zvoniti poledne a ranní a veèerní klekání. Zároveò i tahati mìchy varhan pøi mi svaté. Za tyto práce dostával od zvonìní
12 K a od tahání mìchù 6 K. Vedle tohoto roèního platu mìl
ovem jetì plat od vykopání a úpravy hrobù na høbitovì.
Po pøevratu zvonìní ve vední dny pøestalo a zvonilo se jen
v nedìli pøed mí svatou. Plat se mu zvýil asi na 40 K a k tomu
jetì má k uívání kus pole na Vainu.
U Podhajských
Rodina Podhajských poskytovala støechu na hlavou lidem,
kteøí se ocitli v nouzi. V pronajaté místnosti zde bydlila rodina

kola v Semèicích v I. polovinì 19. století
(Frantiek Dìdina: Bejvávalo.)
kola byla v jednom baráku hned vedle høbitova. Byl to snad
nejbídnìjí barák ve vsi. Mìl jednu svìtnici v prùèelí a vzadu
komoru, kterou od kolní svìtnice oddìlovala síò. V komoøe

bydlel vlastník. Na zápraí byla jetì komùrka, pak chlév a na
konci mlátek, pøi kterém byl pøistaven chlívek pro prase.
Dvorek, asi dva sáhy iroký, dìlil tento barák od vìtího
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statku (zøejmì è.p. 22). Ve kole podlahy nebylo. Zem byla hlinìná, v síni také. Na dvorku byla hromada hnoje od mlátku a
po vchod do koly a kde pøestávalo hnojitì, tam pokraèovala
hnojnice.
Kdy se vkroèilo do kolní seknice, byla hned po pravé
stranì kamna a za nimi pec. Obojí bylo olemována lavicí
- pecánkem. To zabíralo ètvrtinu místa. Polovinu zamìstnaly
kamna - tøi pro hochy, tøi pro holky. A to byla kola pro tøi
vesnice. Zbývající ètvrtku u dveøí zároveò s kamny mìl uèitel
pro sebe, svùj stolek a tabuli.

Tenkrát nebylo ústavù pro vzdìlání uèitelù. Kdo umìl dobøe
èíst a psát a trochu poèítat, mohl býti uèitelem. Vak bylo toho
èasu takových lidí málo.
Obchùzka za chlebíèkem
Uèitel mìl tøikrát do roka takovou obchùzku: posvícení,
o Tøech králích a o sv. Dorotì. Napø. o sv. Dorotì si uèitel vybral est ákù, kteøí mu byli nejmilejí, dal jim kadému hodnì
velkou kabelu a jeden dostal pokladnièku na peníze. Nejdøíve
jsme vzali Semèice. Hned vedle koly byli Sýkorovi (asi è. p. 18
Krejèíkovo, dnes zboøeno) a pak hned rovnou do dvora a potom
kol dokola a jsme pøili zase do koly. Zpívalo se:
.Pan
uèitel pìknì prosí za to nae zpívání, abyste mu pomoc dali, e
má málo v kuchyni, trochu mouky, hrachu, èoèky, kroupy a také
jáhly, e Vám Pán Bùh ráèí dát svaté poehnání.
A teï hospodynì la do spiírny a pøináela skuteènì vechny ty dary. V kadé kabele mìli jsme pøinést jiný druh, ale ne
jsme pøeli ves, byla v kadé celá míchanice: mouka, jáhly, krupky, suené vestky, hrách, èoèka - vechno dohromady. Hospodáø zase dal òáký ten gro nebo dvougrejcar do pokladnièky.
Tak jsme zkoledovali celé Semèice za dopoledne. Pan uèitel
se trochu zlobil, e dárky byly pomíchané, ale vida tu hojnost,
udobøil se brzy a jen øekl: No to se ena napøebírá! A vybral
tøi aèky, aby ly domù pro nùe a odnesly to do Ouøec, kde mìl
pan uèitel barák. Pokladnièku rozevøel, dal nám po dvou groích a odpoledne jsme li po Dorotì zase do Pìèic. Hospodynì nekoukala, kam co dává a na kterého kluka se podívala, tomu
to do kabely nasypala. Nìkterá to udìlala schválnì, aby se mìla
èemu smát. Paní uèitelová mìla týden co dìlat, ne vecky ty
potraviny oddìlila, ale za to mìla a tøi mìsíce co vaøit. Také to
bylo hlavní ivobytí uèitelovo. Co mìl uèitel na penìzích, to
bylo tak na oblek, obuv, tabák a nìjakou tu sklenièku piva. Jiní
uèitelé si vypomáhali hudbou. Chodívali s muzikanty do hospod hrát.

Pan uèitel
Uèitel byl starý, asi edesátiletý èlovìk, který si vyslouil na
vojnì dvì kapitulace (28 let). Za tu dobu udìlal kaprála u kyrysarù. Kdy pøiel domù, byl u edivý a k nièemu se nehodil,
leda dìlat uèitele. Bydlel v sousedních Ouøecích, kde mìl svùj
barák Na jíloviti, hned proti staré kovárnì. Do koly nepøicházel v urèitou hodinu, podle toho, jak mu ena uvaøila snídani.
Do koly chodil pan uèitel v dlouhém kabátì, který dosahoval a pøes polovinu lýtek, kabát byl soukenný, lutopopelavé
barvy, vzadu ètyøi velké knoflíky a s dvìma øadami vepøedu.
Zdálo se, e jej dostal od vrchnosti darem. Tøebae mìl pan
uèitel kyrysarskou postavu, byl mu vude volný.
Pan uèitel hodnì òupal. To si vdycky nabral notnou opku tabáku, nejdøíve si òupnul pravou dírkou, pak levou, a co
zbylo, to vecko vecpal zas do té pravé. Proto mìl pravou dírku
nosu tøikrát tak velkou jako levou a já vidìl s pecánku, kde jsem
mìl své místo trvale vykázáno, jak z té pravé dírky stále se dobývá na hoøení ret tekutina v podobì kolomasti, a kdy se mìla
taková tìká kapka spustit pøes bradu na jeho malovanou vestu,
tu pan uèitel hbitì sáhl po átku, který mu z kapsy dlouhé
kazajky stále vykukoval, a èernou kapku obyèejnì jetì vèas
zachytil.

ZPRÁVY ZE Z

Jaro
Tak u koneènì rozkvétají kvìtiny, dny se prodluují, slunce má vìtí sílu ne mívalo. Jako kadý rok, znovu a znovu.
Loni, letos, pøítí rok. Kadý rok se vkrádá ta melancholie
odcházející zimy do naich dnù. Slunce svítí. Jak by ne! Pøilo
jaro.
Jana CHUMLENOVÁ, 9. tøída

Matematické soutìe
V letoním roce jsme se opìt zapojili do rùzných matematickým soutìí. Od øíjna probíhalo kolní kolo MO. Do okresního kola postupují áci 7. tø. Petr Koál a Josef Kylouek.
V únoru probìhlo kolní kolo Pythagoriády. Ze 6. tøídy se
nikdo do okresního kola neprobojoval a ze 7. tøídy nás 15. 4.
2004 na 7. Z v Mladé Boleslavi budou hájit Josef Kylouek,
Petr Koál, Jan Kaòka a Filip Mare.
Jaro otvírá nejen pøírodu, ale i nai mysl a symbolem jara je
pro nás i Matematický klokan, kterého se kadoroènì zúèastòují áci od 4. do 9. tøídy. Letoní roèník pøipadl na 19. 3. 2004.
Vichni si ovìøili, zda po zimì jsou ji probuzeni, anebo jetì
vyèkávají pod zbytky snìhu na první teplé jarní paprsky.
Tato soutì je mezinárodní a ve stejný den a stejnou hodinu se k ní kadoroènì pøipojuje stále více dìtí a studentù. To
asi bylo i impulsem pro nae druháèky, kteøí si také chtìli zasoutìit a tak jim paní uèitelka pøipravila nìkolik logických úloh.
Proto od pøítího roku vyhlaujeme na naí kole dalí kategorii
pro 2. a 3. tøídy - Matematický zajíèek. Dále se jetì 3 ákynì
9. tøídy zapojily do letos poprvé vyhláené astronomické
olympiády a zatím postoupily do 2. korespondenèního kola.
Vechna finálová klání máme jetì pøed sebou a proto vem
postupujícím pøejeme hodnì zdaru a dríme palce.
Mgr. Renata ROTTEROVÁ

Z KANTORSKÉHO NOTÝSKU
Svátky jara si ji tradiènì na naí kole pøipomínáme velikonoèní výstavou. Venku se jetì prohání studený vítr, kdy ji pod
inspirujícím vedením paní uèitelky Králové dìti se svými vyuèujícími pøipravují. Jejich nesmírná peèlivost a radost z práce
nadchne kadého návtìvníka, který se zájmem míjí kraslice,
zdobené kvìtináèe, perníèky, vystøihovánky, obrázky a velikonoèní vazby. A na výstavu bude moné vzpomínat celý rok
- a do té pøítí.
Marie KUBÍNOVÁ, uèitelka
VÍTÌZOVÉ SOUTÌE O NEJKRÁSNÌJÍ KRASLICI
1. tøída :
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1. Vébr Jan
2. Musil Pøemek
3. Horák Martin

2. tøída:
3. tøída:
4. tøída:

1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.

Hornerová Petra
Mièík Jan
Matouková Majda
tajnerová Mirka
áralová Tereza
Misík Milan
Hùlková Martina

5. tøída:
6. tøída:

3. Kaòková Tereza
4. Chumlen Daniel
5. tìpánová Ája
1. Èvanèarová Irena, Rotterová Renata
2. Rózová Jana, Veselá Aneta
1. Hruková Zlata
2. Hýbl Tomá

Z ÈINNOSTI TJ SOKOL SEMÈICE
Nìco ze ivota SOKOLa:

Fotbálek na Pepíka: Probìhl sice za malé úèasti, ale pøi skvìlých výkonech, zvlátì pak nejstarího hráèe pana Vláïi Rejmona, který spoleènì s Mirkem Kuèerou a Pavlem Hùlkou tento fotbálek vyhráli.

V kvìtnu v naem areálu budeme opìt poøádat ji tradièní
turnaje TTD Cukrovaru Dobrovice.
Nejblií akce pro irokou veøejnost: Tímto zveme malé
i velké na tradièní akce jako Rej èarodejnic, který se uskuteèní
30. dubna od 18.00 hodin a hlavnì Prvomájový pochod okolím
Semèic  který startuje ve13.00 hodin ze sportovního areálu.
Dìtský den je plánován na 29. kvìtna od 15.00 hodin.
Vechny akce budou upøesnìny veøejným rozhlasem a plakátovány na známých místech.

Nohejbal: V souèasné dobì probíhá pøíprava na jarní sezónu  a to údrbou kurtù. Pøivezli jsme antuku a teï se rovná
povrch a hlavnì válcuje, aby bylo na následující sezónu ve pøipravené. První test kurtù bude kromì tréninkù 17. dubna od
9.00 hodin , kdy domácí A drustvo nastoupí k prvnímu utkání
krajského pøeboru proti Stratovu. Tímto chceme pozvat vechny pøíznivce tohoto sportu, aby nás pøili podpoøit.

Ing. Vladimíra HYNKOVÁ a Jan KLIMO

Z ÈINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ
V sobotu 28. února procházel naí obcí masopustní prùvod
za doprovodu kapely pod vedením p. Dunovského. Poèasí nám
pøálo a dle statistikù 76 maskám zpøíjemòovalo náladu (samozøejmì nejen poèasí) pøi jejich cestì po vech koutech obce.
Úspìné rozlouèení bylo zakonèeno v hasièské zbrojnici. Chtìli bychom touto cestou podìkovat vem pøekrásným, nìkdy velmi
nápaditým maskám, vem organizátorùm, dále obèanùm za
trpìlivost a pøipravené pohotìní s pøáním, abychom se ve zdraví
za rok (pøiblinì touto dobou) znovu setkali. Dìkujeme.

mu podìkovat za splnìní slibu, který dal na valné hromadì
a zakoupil nám baterie do naí  Máni (autocisterny) v hodnotì
cca 8 tisíc Kè.

n

Pozvánka na Tajný výlet na kolech, který bude na
Velikonoèní nedìli 11. dubna od 8.30 hodin. Sraz u hasièárny. Blií informace Vám moná prozradí Vláïa Rejmon.

Ve dnech 26. a 27. bøezna probìhl sbìr elezného rotu.
Touto cestou bychom chtìli podìkovat Ing. Heømanskému
a Ing. Balánkovi za zapùjèení techniky, která nám velmi usnadnila práci pøi nakládání. Dále bychom chtìli Ing. Heømanské-

n

Ve dnech 16. a 18. dubna pùjdeme vyèistit a nabílit koupalitì. Sraz v pátek v 15.00, v sobotu v 8.00 hodin .
Za SDH Semèice
KLIMO Karel

Nejblií akce :

OKÉNKO KULTURNÍ KOMISE
Váení pøátelé!
Na mìsíc duben a kvìten jsme pro Vás pøipravili tyto akce:
16. dubna pojedeme do Prahy do divadla Skelet na divadelní pøedstavení Miluji Tì, ale
vyprodány. Odjezd autobusu od Masarykovy základní koly v 17.00 hod.

 Vstupenky jsou ji

uuu
Na 21. kvìtna od 16.00 hod. pøipravujeme dobroèinný koncert v kostele sv. Prokopa v Semèicích. V programu vystoupí: Dìti z Masarykovy základní koly ze Semèic, pod vedením Mgr. Vyhnánkové a Mgr. Helichové. Jako host vystoupí
dìtský pìvecký sbor Paprsek z Mladé Boleslavi, pod vedením Milana Klipce.
Koncert bude trvat 1 hodinu a 30 minut (vezmìte si teplé obleèení). Bezpeènost úèinkujících a publika, proti spadu
zdiva a støeních taek bude zajitìna zakrytím vchodu do kostela.
Za kulturní a sociální komisi, Marie MASÁKOVÁ
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INFORMACE OBECNÍHO ÚØADU
n

n

n

POZOR! V pátek dne 30. dubna 2004 bude ve 14.00 hod.
pøistaven u høbitova KONTEJNER na velkoobjemový
odpad.Bude zde stát do pondìlí do 8.00 hod. Nedávejte
do nìj døevo, které se dá spálit, elezo, sklo, papír nebo
nebezpeèný odpad. Patøí sem staré matrace, koberce, linolea
a vìtí nádoby èi vìci, které se nevejdou do popelnice
a nedají se jinde odevzdat èi zuitkovat.
V týdnu od pondìlí 26. dubna do pátku 30. dubna bude
opìt provádìn sbìr nebezpeèného odpadu. Tento bude
shromaïován ve vymezeném prostoru Prodejny paliv
(pí Brùchová-Hradec). Odevzdat lze pouze tyto druhy:
záøivky, akumulátory, plechovky od barev èi jejich zbytky,
olej motorový a pøevodový, lednice, mrazáky a televizory.
Jiné druhy sem nedávejte, neodvezou je.
Sbìrový papír lze stále bìhem celého roku odevzdávat
ve kole, staèí ho odloit pod støechu u vchodových dveøí,
nebo pøedat paní Meszároové èi panu Meszároovi.
Výtìek z prodeje je úèelnì vyuit ve kolní druinì.

n

SKLO a PET lahve odevzdávejte prosím stále do kontejnerù
u prodejny LUBO. Dìkujeme Vám, e poctivì odpady tøídíte
a etøíte tím nejen ivotní prostøedí, ale i obecní pokladnu.
Tyto odpady do popelnic nepatøí a je smutné, e nìkteøí
obèané z pohodlnosti odpad netøídí.

n

Monoèlánky, èi jiné pouité drobné baterie lze stále
odevzdávat v prodejnì RENKO.

n

Stále se mnoí stínosti na volnì pobíhající psy, kteøí nièí
a zneèiují okolí, co se nikomu nelíbí. Také venèení psù;
v obci není dovoleno, pokud majitel psa exkrementy ihned
neuklidí.

n

V sobotu dne 17. dubna 2004 od 8.00 - 14.00 hod. bude
provedena jednorázová akce vykrývání poadavkù na
zeminu. Zájemci se nahlásí na obecní úøad a poadované
mnoství zeminy uhradí. Mono i v uvedenou sobotu
na OÚ od 7.00 - 9.00 hod.
Naloení a odvoz zabezpeèí firma H-INTES, které tuto slubu
uhradíte na místì.

VÝZVA
Diakonie Broumov poádala nai obec o uspoøádání humanitární sbírky v naí obci. Jedná se pøedevím:
1. O Vámi odloené odìvy, obleèení, prádlo, hraèky, knihy, deky, lùkoviny, taky atd. Zkrátka jetì nositelné
èi vyuitelné vìci. Tyto pracovníci diakonie tøídí a pøedávají azylantùm, domovùm dùchodcù, dìtským domovùm,
bezdomovcùm atd.
2. Dále sbírají vekerý pokozený textil, tzv. sbìrový, který dále ekologicky, na mechanizované lince zpracovávají
na izolaèní materiály a èistící hadry do továren a dílen apod.
Tato organizace zamìstnává velké mnoství problematických lidí, kteøí by se jinde tìko uplatnili a je samofinancovatelná.
Takovéto organizace a aktivity je potøeba podporovat, protoe neèekají pouze s otevøenou rukou a ádostí
o peníze. Proto jsme se rozhodli jim pomoci. Kulturní a sociální komise vyhlásí termín (bìhem mìsíce kvìtna),
a místo, tj. kdy a kde budou výe uvedené odloené vìci shromaïovány. Sdìlujeme Vám to v pøedstihu, abyste
prohrábli skøínì, pùdy, komory, skladitì atd. a pøi jarním úklidu vìci vyøadili a pøipravili. Sbìru vìnujeme zøejmì
jedno sobotní dopoledne. Jistì máte kadý z Vás doma vìci, které jetì nechcete vyhodit, zabírají Vám zbyteènì
místo, ale nevíte komu byste je dali. Proto Vás prosíme, udìlejte dobrý skutek a pøineste je, budou vyuity úèelnì
a jetì pomohou potøebným lidem. Nashromádìné vìci si DIAKONIE sama odveze, jakmile ji vyzveme. Termín
a místo sbìru se vèas dozvíte letákovou potou a jetì to vyhlásíme. Dìkujeme Vám za pochopení a ochotu pomoci
tìm, kteøí to potøebují.
Marie MASÁKOVÁ
pøedseda kulturní a sociální komise

Ing. Jana MYDLILOVÁ
starostka
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