èerven 2004
Váení a milí spoluobèané, dva mìsíce od posledního
Zpravodaje ubìhly jako voda a u jsme zase o kousek
dál. Rekonstrukce komunikace v 1. ulici a k Mateøské
kole je hotová a vypadá docela pìknì. Zbývá jetì upravit zelené pruhy kolem plotù, ale chceme je nechat trochu slehnout a také a se rozpadnou hroudy. Prostì do
toho zatím nechceme sít trávu, nebo by to byla zøejmì
zbyteèná práce. Firma nám dá na úøad travní semeno,
a prosím obyvatele v této èásti, aby si je na obci vyzvedli
a podle uváení zaseli. Moc nám tím pomùete, protoe
to udìláte ve vhodnou dobu a dobøe, moc Vám dìkuji.
Dalí novou informací je, e jsme se rozhodli zahájit pøípravné práce na výstavbu inenýrských sítí pro III. etapu
rodinných domkù. Jedná se o dalí èást na lokalitì Za
Kampelièkou a v budoucí 3. ulici. K dispozici bude
celkem 47 stavebních parcel za cenu 650,- Kè/m 2 .
V letoním roce by mìla být zpracována provádìcí projektová dokumentace, zabezpeèeny podklady pro územní
rozhodnutí a následnì i stavební povolení. V pøítím roce
by mìla být výstavba tìchto komplexních inenýrských
sítí zahájena. Se zahájením staveb individuálních rodinných domkù mohou stavebníci poèítat na jaøe roku 2006.
Do tohoto roku tudí Semèice získají celkem 96 stavebních míst (vèetnì I. a II. etapy). Tím budou ty nejvìtí
zdroje obce vyèerpány. K dispozici budou pouze soukromé pozemky, které jsou v zástavovém území obce
v tzv. intravilánu, kde bude také mono v budoucnosti
stavìt, avak zavedení t. zv. hlavních øadù (plyn, elektrika, kanalizace atd.) na náklady budoucích stavebníkù.
Nìkteøí zájemci se podivují nad cenou parcely a zdá se
jim to na katastrální území Semèic hodnì, ale není tomu tak.
Ovìøili jsme si ceny v irokém okolí a málokde jsou pozemky komplexnì zainvestovány, vèetnì splakové kanalizace.
Obec bude muset vybudovat vodojem a dalí blok èistírny
odpadních vod, aby staèila pro celou obec, tak jak bylo
v plánu. Také ceny prací i materiálu ly nahoru a zvýení
DPH je pro nás také obrovskou zátìí.
Dùleitým dùvodem pro zahájení prodeje parcel je také
to, e byla naí republice EU na omezenou dobu povolena výjimka úètovat práce na výstavbì objektù pro bydlení s 5 % sazbou DPH, co výstavbu RD podstatnì zlevòuje. koda, e to neplatí i pro inenýrské sítì. Pro obec
rozdíl v DPH pøi realizaci výstavby pøedstavuje 3 mil. Kè
navíc.

roèník 6, èíslo 3
Vìøme, e se celá akce podaøí a obci pøibude ve výhledu
pøítích 10 let cca 300 obyvatel. Naplní se kola, práci budou mít místní ivnostníci i podnikatelé a obec získá více
penìz ze státního rozpoètu na dalí rozvoj. Jak to bude ve
skuteènosti ukáe èas, jsem vak pøesvìdèená, e postupujeme správnì, protoe takové pøíleitosti se v historii opakují jednou za sto let, jak ji bylo øeèeno. Doufejme, e se
novým obyvatelùm bude u nás líbit, protoe Semèice mají
ideální a strategickou polohu. Jsou ze severu chránìné, do
Mladé Boleslavi a do Prahy je to kousek, hory co by kamenem dohodil, dálnice na dosah ruky a obèanská vybavenost
jako v málokteré obci.
Velmi srdeènì bych chtìla podìkovat obèanùm, pøátelùm
i organizátorùm za pomoc a pøíspìvky vybrané pøi dobroèinném koncertu v kostele. Dary celkem èinily 12 815,- Kè, co
je opravdu hodnì. Kostel byl plný a koncert byl pøekrásný,
vìøme, e se ledy hnuly a opravy kostela budou po etapách
zahájeny. Zatím je ve na dobré cestì.
Dále dìkuji vem, kteøí pøispìli a podíleli se na organizaci humanitární sbírky atstva a textilu. Shromádilo se neuvìøitelných 215 pytlù, na plné nákladní auto. Pracovníci
DIAKONIE Broumov byli pøekvapeni, jaké mnoství se v tak
malé vesnici nashromádilo a jak perfektnì jsme mìli vechno pøipraveno (díky dìvèatùm z kulturní a sociální komise).
Závìrem bych Vás chtìla pozvat na volby do Evropského parlamentu, které se uskuteèní 11. a 12. èervna 2004
(viz. informace). Velmi bych si pøála, abyste pøili i kdy se
Vám to zdá zbyteèné. Není to zbyteèné, kadý hlas má svou
váhu.
Kdy u jsme do EU chtìli, mìli bychom tam mít zodpovìdné a pracovité lidi, kteøí budou brát svou funkci jako poslání, ne jako dobrý zdroj pøíjmù. Vìøím, e budete vybírat
uválivì, koda e se nevolí pouze osobnosti, asi by bylo
sloení zástupcù ÈR kvalitnìjí, ale musíme se podøídit, vìøme e i tak bude jejich sloení na úrovni.
Dìtem, uèitelùm i nám vem pøeji hezké prázdniny bez
kalmit, také zdraví, pohodu a hodnì hub.
Ing. JANA MYDLILOVÁ, starostka

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Usnesení
è. j. 236/2004
z øádného zasedání Zastupitelstva obce Semèice,
konaného dne 21. dubna 2004 v zasedací místnosti OÚ v Semèicích.
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO:
A) Bere na vìdomí:
1. Informaci o plnìní úkolù uloených OZ na jednání dne
25. 2. 2004.
2. Zprávu o stavu závìreèného úètu za rok 2003 a výsledku
provedeného auditu hospodaøení.
3. Dùvodové zprávy pøednesené k jednotlivým bodùm jednání.
4. Pøednesené zprávy pøedsedù výborù a komisí o èinnosti
za r. 2003.
5. ádost o odkup obecního pozemku kolem bytového domu
è. p. 136 a 137 v k. ú. Semèice p. è. 634 a odkládá její
projednání do vyjasnìní legislativních podkladù.

l
l
l
l

komise pro rozvoj obce a P
komise stavební
komise pøestupková
komise pro spolkovou èinnost

1 500,1 800,600,600,-

14. Uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene zatìujícím obecní pozemky p. è. 360/51 a 360/55 za úèelem
zøízení a provozování podzemního vedení a zaøízení
veøejné telekomunikaèní sítì ve prospìch ÈESKÉHO
TELECOMU a.s.
15. Vybudování nových parkovacích míst na obecním pozemku
p. è. 634, k. ú. Semèice za podmínek uvedených v ádosti
Spoleèenství vlastníkù jednotek è. p. 136 a 137 Semèice,
pøijatou pod è. j. 285/04,

B) Schvaluje:
1. Program dneního jednání zastupitelstva obce tak, jak
je uveden na pozvánce s rozíøením o jeden bod: Uzavøení
smlouvy o zøízení vìcného bøemene k zatíení obecních
pozemkù p. è. 360/51 a 360/55.
2. Ovìøovatele zápisu z dneního jednání: pana Frantika
Moce a Ing. Vladimíru Hynkovou.
3. Navrhovatele usnesení: pana Karla Hùlku a paní Marii
Masákovou.
4. Závìreèný úèet obce a výsledek auditu hospodaøení obce
za rok 2003 bez výhrad.
5. Odmìnu hospodáøce paní Staré ve výi 3 000,- Kè v souvislosti s výsledkem auditu hospodaøení.
6. Návrh zmìny rozpoètu podle úèelových znakù a poloek
tak, jak byla pøednesena, s pøesnou specifikací, která bude
uvedena v zápisu z dneního jednání jako rozpoètové
opatøení è. 1
a) zvýení rozpoètových pøíjmù o 5 966 940,- Kè
b) zvýení rozpoètových výdajù o 5 966 940,- Kè
7. Uzavøení dodatku ke smlouvì o dílo s firmou H-INTES
na rekonstrukci místních komunikací vìtve I. - ulice k M
a vìtve II - 1. ulice.
8. Uzavøení smluv o dílo 0504 a 0604 s firmou Klouèek
na vybudování splakové a deové kanalizace ve 2. ulici
s odkládací podmínkou, e tato smlouva nabude úèinnosti
teprve pøiznáním státní dotace na úhradu èásti ceny
tohoto díla.
9. Podání ádosti na Pozemkový fond o bezúplatný pøevod
pozemku p. è. 73/14 z majetku státu do majetku obce
(místní komunikace kolem Jarica k novému chodníku).
10. Prodej èásti obecního pozemku p. è. 73/6 o výmìøe 170 m2
paní Kvìtoslavì a Miloslavu Drbohlavovým è. p. 70,
za 100 Kè/ 1 m2 .
11. Pøidìlení obecního bytu 1 + 1 v è. p. 90 (Zdravotní støedisko)
paní Jitce Bajtalonové, è. p. 79 na dobu urèitou, 2 roky.
12. Uzavøení vzájemné DOHODY o provozování veøejného
pohøebitì mezi Obcí Semèice a Obcí Pìèice s úèinností
od 15. 5. 2004.
13. Návrh odmìn výborùm a komisím za r. 2003 v Kè èistého:
l finanèní výbor
1 200,l kontrolní výbor
1 200,l kulturní a sociální komise
2 100,-

C) Ukládá:
Starostce Ing. Janì Mydlilové:
1. Zapracovat schválené zmìny do rozpoètu obce.
2. Uzavøít dodatek ke smlouvì o dílo na rekonstrukci komunikací vìtev I. a II. s firmou H-INTES.
3. Uzavøít smlouvy o dílo 0504 a 0604 s firmou Klouèek
na vybudování splakové a deové kanalizace ve 2. ulici
s odkládací podmínkou.
4. Podat ádost na Pozemkový fond o bezúplatný pøevod
pozemku p. è. 73/14 z majetku státu do majetku obce.
5. Uzavøít kupní smlouvu na prodej èásti obecního pozemku
p. è. 73/6 o výmìøe 170 m2 s maneli Drbohlavovými
è. p. 70.
6. Uzavøít nájemní smlouvu na uívání obecního bytu 1 + 1
v è. p. 90 s úèinností od 1. 5. 2004 na dobu urèitou,
2 roky.
7. Uzavøít dohodu o provozování veøejného pohøebitì s Obcí
Pìèice s úèinností od 1. 5. 2004.
Pøedsedovi stavební komise Ing. turmovi:
Spolupracovat se Spoleèenstvím vlastníkù jednotek è. p. 136
a 137 Semèice pøi budování parkovacích míst na obecním
pozemku p. è. 634.
V Semèicích dne 21. 4. 2004
Zapsala: Stará
È.j. 354/2004

Usnesení
z mimoøádného zasedání Zastupitelstva obce Semèice,
konaného dne 20. kvìtna 2004 v zasedací místnosti
OÚ v Semèicích
Obecní zastupitelstvo:
A) Bere na vìdomí :
1. Dùvodové zprávy pøednesené k jednotlivým bodùm
jednání.
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B) Schvaluje:
1. Program mimoøádného zasedání zastupitelstva obce tak,
jak je uveden na pozvánce.
2. Ovìøovatele zápisu : pana Karla Hùlku a Ing. Jiøího Èejku
3. Navrhovatele usnesení: Ing. Aloise Jirsáka a Ing. Vladimíru Hynkovou
4. Zahájení pøípravných prací a výstavbu III. etapy inenýrských sítí na lokalitì Za Kampelièkou a ve 3. ulici.
5. Prodej stavebních parcel za cenu 650,- Kè/m2.
6. Postup a podmínky prodeje stavebních parcel v k. ú.
Semèice tak jak byly navreny a doplnìny.
7. Rámcový harmonogram pøípravných prací a realizace
vlastní výstavby inenýrských sítí ve III. etapì na lokalitì
Za Kampelièkou a ve 3. ulici.
8. Zásady èerpání rozpoètu FKSP Masarykovy Z v Semèicích na rok 2004.
9. Manelùm Drbohlavovým, Semèice è. p. 70, splácení
kupní ceny za pozemek 73/24 po dobu 2 let v mìsíèních
splátkách 875,- Kè, poèínaje lednem 2005.

v Boleslavském deníku
ve kodováckém Odboráøském zpravodaji
l v rádiu JIZERA a DELTA
- ihned
Zpracovat zadání pro vypracování provádìcí projektové
dokumentace na výstavbu III. etapy inenýrských sítí
na obou lokalitách - do konce kvìtna 2004.
Oslovit zájemce o zpracování projektové dokumentace,
pøedat jim zadání, potøebné podklady a vyzvat je k podání
cenové nabídky - do 15. èervna 2004.
Shromádit podané nabídky a spolu s pøedsedou komise
pro rozvoj obce a P vybrat nejlepí nabídku (zjednoduená forma vnitøního výbìrového øízení) - do konce
èervna 2004.
Zadat zpracování provádìcí projektové dokumentace
a uzavøít smlouvu o dílo s vybraným zájemcem.
Zabezpeèit potøebné podklady a vyjádøení k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení - do konce listopadu
2004.
Zpracovat zadání a vyhlásit výbìrové øízení na dodávku
stavby - do konce roku 2004.
Spolu s komisí pro rozvoj obce a P realizovat výbìrové
øízení na dodavatele stavby - do konce ledna 2005.
l
l

3.
4.
5.

6.
7.
8.

C) Ukládá:
Starostce Ing. J. Mydlilové, místostarostovi Karlu Hùlkovi a pøedsedovi stavební komise Ing. Frant. turmovi:

9.

1. Vypracovat informaci pro zájemce o stavební parcely
na obou lokalitách se základními údaji o prodeji parcel
a zpùsobu úhrady - ihned.
2. Vypracovat text inzerátu se základními informacemi
o prodeji parcel a tento uveøejnit v následujících médiích:
l na internetových stránkách obce Semèice
l v Semèickém zpravodaji

Komisi pro rozvoj obce a P:
Upøesnit prostorové regulativy pro výstavbu RD ve III. etapì výstavby ve 3. ulici.
Do 23. 6. 2004, odpovídá Ing. Jiøí Èejka.
V Semèicích dne 20.5 . 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:
1.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteèní:
v pátek dne 11. èervna 2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 12. èervna 2004 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

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 a zápis v evidenci obyvatel.

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 19. kvìtna 2004

Ing. Jana MYDLILOVÁ
starostka
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Obec Semèice
294 46 Semèice 10, okr. Mladá Boleslav
IÈO: 00238597, è.ú.: 0483214379/0800, tel. 326388130, fax: 326388286, E-mail: ou.semèice@quick.cz
zahájila prodej stavebních parcel
ve III. etapì zástavby na lokalitì Za Kampelièkou a ve 3. ulici. Parcely budou v r. 2005 komplexnì zainvestovány
(splaková kanalizace, vodovod, plyn, elektrika, veø. osvìtlení, rozhlas, telefon). Stavebníci mohou zaèít se stavbou RD
na jaøe 2006. K dispozici je 47 parcel o výmìrách od 9 - 15 arù. Cena parcely je 650,- Kè/m 2.
Výbìr stavebních parcel a podávání ádostí je moné ihned po zveøejnìní, a sice na Obecním úøadu v Semèicích,
nejlépe v úøední dny t. j. pondìlí a støeda, kde obdríte i ostatní informace.

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

Starý mlýn
Kdy majitel domku è. p. 58 (nyní Vít Novotný) hloubil
studnu v roce 1949, narazil na opracované kamenné zdivo. Snad
stavidlo bývalého rybníka, nebo mlýnce. Na svahu k Úhercùm
se øíkalo za starých èasù Nad mlýnem.

Semèická strouha
V popisu obce z roku 1938 je uvedeno: jiní cíp katastru
protéká ze erèic smìrem na Pìèice Pìèická strouha. To je
hlavní odvadìè povrchové vody ze Semèic. Do této se ve Slivce
vlévá dalí vodoteè Semèický potok, jeho tok jde pøes vesnici. Tam se pøipojuje strouha od holského lesa. Do tìchto tokù se
stále tekoucí vodou jsou vedeny dalí mení strouhy odvádìjící
vody pøi detích, tání snìhu a z melioraèních dìl. Voda ze vech
tìch tokù se u Vodìrad vlévá do Doubravky a ta u Lysé nad
Labem do Labe.
Voda ze studánky v lese zvaná Raòkov teèe do erèic.
Voda z pramene u Ctimìøic (která plní koupalitì), stále pøitéká a pøepadem odtéká strouhou pøes zahrady kolem hasièárny
do strouhy smìøující do koupárny pod dvorem a dále a do
Doubravky.

Myi
Roku 1943 v dobì druhé svìtové války, dle naøízení
Okresního úøadu v Mladé Boleslavi, zúèastnilo se actvo
zdejí koly hromadného hubení myí vykuøováním a zabíjením holemi.
Poáry v Semèicích
Dne 4. kvìtna 1865 vypukl v obci velký poár. Oheò vznikl
v è. p. 13 (nyní p. varc) v bytu výmìnkáøe a rozíøil se i na
stavení è. p. 14, J. Dvoøáka a è. p. 15, F. Heømanského, è. p. 16,
F. Borta a è. p. 32, J. Èapka.
Roku 1890 vypukl ve dvoøe poár, pøi kterém vyhoøel starý
ovèín a stavení è. p. 18, které náleelo V. Vinovi (Krejèíkovo)
a stavení è. p. 19, J. Svobody.
Dne 7. dubna 1930 byli obyvatelé Semèic vyrueni poárním poplachem. Kolem 5. hodiny ranní vypukl z neznámé pøíèiny oheò v kolnì hostince u Novotných (Mysíkovo). Vyhoøela
obytná i hostinská místnost i s pøilehlým sálem. Jen zaèazené
zbytky zdí zùstaly trèet. Bìhem dvou mìsícù vak vystavìli
novou výstavnou budovu restauraèní, ale bez sálu. O pouti
6. èervence 1930 u se èepovalo v novém lokále.

Lávka
Betonová lávka pøes strouhu, po které chodíme ke kostelu,
byla umístìna v edesátých letech minulého století. Pùvodnì byla
poloena pøes strouhu v místì zvaném U Kaèenky (blízko stohu). Tam pùvodnì vedla vylapaná pìina - zkratka do Pìèic.
Døevìný balkonek
Na novì upraveném domì è. p. 65 (bývalý Sládkùm konzum), je zvlátní malý døevìný balkon. Pravdìpodobnì je to
pozùstatek døevìného schoditì z prvního patra, které dle zápisu v kronice, vedlo po venkovní obvodové zdi.

Ochotnické divadlo v Semèicích
(podle dobových plakátù)
V dobì druhé svìtové války se hrálo v Semèicích ochotnické divadlo pod hlavièkou: Hospodáøsko-ètenáøská Beseda
semèicko-pìèická, øádný èlen milovského okrsku ÚMDOÈ.
Plakáty byly vytitìny èesky a nìmecky. Na plakátech bylo
uvedeno: Mládei do 16 let nepøístupno a idùm zakázáno.
Pøedprodej lístkù byl u pana Hyblera v Semèicích. Vstupné
I. místo bylo 8,- K, II. místo 7,- K, k stání 5,- K.
24. kvìtna 1942 se hrála fraka Kaly Luanské Sojèí pero.
Reii mìl Otakar Zíta a hráli: Stanislav Mates starostu Hejhulu,

jeho enu Katy Jarmila Novotná, jejich dceru Máòu Jana Králová,
tuláka Ferdu Otakar Zíta, kupce Patejdla Zdenìk Petrák, herce Tony
Konráda hrál Josef Vondrlík, obecního stráníka Kapièku Alois
Novotný a sluku Pepèu Marie taflová (nyní pí Jiránková).
V pátek 25. a v sobotu 26. prosince 1942 se hrála veselohra
o 3 jednáních od J. tolby Na letním bytì. Reii mìl Ota Zíta,
herce líèil Alois Novotný. Hrálo se samozøejmì opìt v sále pana
Svárovského. Osoby a obsazení bylo následující: Marii Kapièkovou, majitelku domu hrála M. Sládková, Týny a Míny, její
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dcery, E. Markevièová a J. Králová. Isidora Kapièku Zdenìk
Petrák. Eusebius Vostrý, potovní rada, byl Stanislav Mates,
profesor Jaroslav Havelka byl Otakar Zíta. Jeho cho Bertu hrála J. Novotná. Vdovu po presidentu krajského soudu si zahrála
J. Killmanová, jejího syna Dr. Èesala sekretáøe na ministerstvu
Josef Vondrlík a hostinského Èervinku hrál Jan Láska.
O rok pozdìji o vánocích se hrála historická hra Karla
Zajíèka s hudbou Ii Krejèího Divoké srdce. Reii mìl opìt

Otakar Zíta a líèil A. Novotný. Hráli: Hedvika, paní na Lichtenburgu - Jarèa Novotná, rytíø Ondøej - Stanislav Mates, hradní
- Frantiek Svoboda, Radovan - Otakar Zíta, Petr - Josef Vondrlík, Kateøina - Jana Králová, abatye - Rùena Sládková, vrátná
- Josefa Killmanová, otec imon - Stanislav Novotný, Milica
- Marie taflová, Alexej - Josef Rejmon, Maøí - Vlasta Tomanová.
Jistì se vichni bájeènì bavili a diváci s nimi.

Z naeho kraje
e se nedala pøenáet. Krb byl sbit z prken tak, e to tvoøilo
ètyøhrannou rouru asi 12 palcù irokou. Byla prostrèena skrz
strop a støechu. U stropu byla upevnìna asi ètyøi stopy dlouhá
køídla, e to vypadalo, jako by povìsil na stropì trychtýø dolù
rozíøený. Mezi tìmi køídly byl napøíè zavìen elezný øetìz
a od toho visel dolù elezný svícen, na kterém se rozdìlal oheò.
Na ten oheò pøikládal nìkdo z rodiny louè na drobno rozsekanou. Vydávalo to za dlouhých zimních veèerù dost svìtla a také
i tepla. Kdy tak zapomnìl nìkdo vèas pøiloit a oheò uhasl, to
byla událost. V seknici bylo pak dlouho tma a to bylo foukání,
ne se zase louè vznítila.
Po roce 1848 podkrajské úøady zakázaly takového svìtla
uívat. e prý to pùsobí nebezpeèí ohnì.
Pak se svítilo lojovými svíèkami a to zas bylo svìtlo tak
blikavé, e nìkterou chvíli bylo ve svìtnici tma.
Potom se svítilo olejem. To byla plechová lampa
s podstavcem dutým a irokým jako kvasnicová placka. Byla na
spodu vyplnìna pískem, aby se lampa neskácela. Navrchu byl
celý svítící aparát tak zaøízen, e k jedné stranì vodorovnì trèela podlouhlá nádrka na olej - øíkali jí podle tvaru pekáèek. Pøi
stojanu byl automat pro knot, který se obyèejnì pøipravoval ze
zápalné hubky nebo ze lnìných vláken. Svìtlo bylo trochu lepí
ne z lojové svíèky, ale vydávalo nesnesitelný zápach a èmoudilo to jen co.
Pak u pøily lampy petrolejové a ty mnozí z nás pamatují.
Elektøinou se v Semèicích zaèalo svítit od roku 1913 (Pozn.
kron.).

Frantiek Dìdina
V první polovinì 19. století se ve Ctimìøicích narodil Frantiek Dìdina, který byl rolníkem ve Vinaøicích, od r. 1878 mlynáøem v Podèejku. Napsal tøi knihy pamìtí. První díl je oznaèen
letopoèty 1834-1856 (od narození do svatby). Druhý díl zaujímá dobu 1856-1875. Líèí i události v dobì Prusko-Rakouské
války. Tøetí díl, proitky rodiny, v období let osmdesátých
a devadesátých. Ètvrtý díl autor nedokonèil, zemøel 9. kvìtna
1914.
Dìdinovi mìli statek ve Ctimìøicích, dìti chodily do koly
v Semèicích. Také jedna dcera Frantika Dìdiny, Anna, se pøivdala do Semèic ke Královùm (do è. p. 29 nyní park u samoobsluhy). Autor pamìtí se oenil s Annou Vanklovou z Vinaøic
a pozdìji se tam i pøestìhoval.
Syn Frantika Dìdiny, univerzitní profesor Václav Dìdina,
pamìti vydal pod názvem Bejvávalo. Knihu ilustroval Jan
Dìdina, akademický malíø, synovec Frantika Dìdiny. Obálku
ji ètvrtého vydání z r. 1949 nakreslil Josef Lada.
Kromì Pamìtí mìsta Dobrovice a jeho okolí a románù
Karla Sellnera, jsou tyto pamìti jediným známým obrázkem
ivota naeho kraje v 19. století.
Jak se kdysi svítilo (Frantiek Dìdina: Bejvávalo.)
Na naem venkovì a snad i ve mìstech svítívalo se nejdøíve
louèí, potom svíèkami a jetì pozdìji olejem. To pøítmí, je vydávala tahle osvìtlovací tìlesa, bývalo sice idylické, ale co je to
platné, kdy z toho bolely oèi. jetì nejlepí byla louè, a na to,

Z naeho kraje (Pamìti mìsta Dobrovice a jeho okolí)
Kobylnice
Staré pojmenování vsi Kobylník èi Kobylníky, pochází
z onìch èasùv, kdy chována byla hojnost koní pod irým nebem
na tak zvaných kobylích polích. Z blízkosti biskupského
hospodáøství v erèicích posouditi mono, komu koòové
zde chovaní náleeli. Kobylnice bývaly vsí dosti nepatrnou,
v 17. století asi 15 èísel a panský dvùr. Uprostøed obce je malá
kaplièka, zasvìcená sv. Petru a Pavlu. Na vnìjí zdi jsou obrazy
obou patronù a obraz sv. Jana Nepomuckého. Kaplièku postavila obec v r. 1820.

Ujkovice
Ujkovice jsou jednou z nejstarích osad v okolí. První zmínka
o Ujkovicích je ji v roce 1088. Od 14. století byli majiteli Ujkovic
Kabátové z Ujkovic, jejich rod se znaènì rozmnoil a získal nové
statky v okolí, zejména v Pìèicích, Telibi a Ctimìøicích.
Známá hereèka Zita Kabátová s nejvìtí pravdìpodobností
pochází z tohoto rozvìtveného rodu, který podle jejích slov sahá
a do 14. století. (Pozn. kron.)
Ouøece
Starý název vsi Auherce, Úherce (Ugerce, Ugerzie) ukazuje
na pravlast slovanskou za Karpatami. V Halièi také nìkolik vsí
tého jména se nachází. Ouøece byly od pradávna zboím
duchovním a náleely aspoò z èásti Praské kapitule. Ve tøicetileté válce byly tak zpustoeny, e zbylo veho vudy 8 hospodáøù. Bìhem 50 let vecky pusté grunty jsou zdvieny a roku
1713 bylo ve vsi 22 usedlostí. V srpnu roku 1898 byla obec
postiena velkým poárem. Barák imonùv, chalupa Jonáova,
statek Jonáù a statek Rulíkùv zcela vyhoøely, z èásti pokozeny
byly usedlosti Vackova a Mìákova.

Pìèice
Ves Pìèice bývala vladyctvím, vìtinou k nim patøil Oujezdský dvùr (Ovèárny). Pìèický dvùr výstavností svou dlouho
pøipomínal, e tu bylo sídlo panské. R. 1638 byl pøi nìm ovèín,
dvì ohrady pro pasení dobytka, dvì tìpnice, chmelnice, lesùv
za 12 léèí, obora pro vysokou zvìø, baantnice a nìkolik rybníkù. Mlýn o jednom kole vynáel vrchnosti sluný uitek, pozdìji mlýn trpíval nedostatkem vody. Ve válce tøicetileté utrpìly
Pìèice ohromnou zkázu. Témìø dvì tøetiny vech gruntù leelo
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po válce v sutinách, i bylo tøeba více ne pùl století, aby stopy
zpustoení byly zcela zahlazeny. Na návsi postavila si obec Pìèická r. 1826 kaplièku, zároveò zvonièku z kamene s obrazy sv.

Prokopa, Nejsv. Trojice, sv. Floriána a Krista na køíi. R. 1874
zøídila vrchnost v Pìèicích vodárnu a vodovod k zásobování
vodou dobrovického cukrovaru.

Jak to vlastnì bylo s Baráèníky.
(vydáno ke 120 letému trvání èeského Baráènictva)
Baráènická mylenka vznikla v 70. letech pøedminulého století v Kolínì, kde se utvoøila stolní spoleènost, její èlenové rozpracovali mylenku navázat na nejlepí tradice èeského národa.
Tato spoleènost drobného èeského lidu, øemeslníkù, zemìdìlcù
apod., scházela se v malém hostinci na nìkdejím kouøimském
pøedmìstí Kolína, který nesl název U lejtrù, pozdìji pro svou
malou rozlohu byl pøezván Baráèek.
K tomuto pøízvisku pomohla i jiná skuteènost. Stolní spoleènost od poèátku bojovala za èistotu èeského jazyka, za oprotìní od nìmeckých výrokù. Jednalo se o to, e právì v chudých
døevìných domcích, èasto pokrytých slámou a indelem, udrela se èeská øeè a národní vìdomí i pravé èeství v dobì, kdy
mìsta se ponìmèovala a èeský národ byl povaován za vymírající. Z tìchto malých chudých domkù, baráèkù, vyli osvícentí
buditelé, národní obrozenci, tak, jak jejich jména známe
z historie èeského národa v dobì obrozenecké.
A proto èlenové výe uvedené stolní spoleènosti v Kolínì,
zaèali si øíkat Baráèníci. Vlastenecký spolek dosáhl v krátké
dobì znaèné obliby v lidových vrstvách a rozíøil se do mnoha
krajù i na Mladoboleslavsko.
Dalí hlavní náplní spolku se stalo oivování starých ulechtilých tradic a zvykù, popularizace lidových krojù, písní a tancù, zvlátì Èeské besedy.
Na památku obèanského zøízení doby pobìlohorské, ponechali si Baráèníci názvy svých èinovníkù: rychtáø, místorychtáø,
pantatínek, panímaminka, syndik, berní, slídil úètù, vzdìlavatel,
afáø, vandymistr, dráb, ponocný. Èlenové se oslovují sousede a tetièko. Èlenové se scházejí na rychtì k jednání a pod
spolkovými prapory a májkami se úèastní svých akcí, jubilejních
slavností a sjezdù. Pøi tìchto pøíleitostech oblékají staré èeské
kroje nebo kroj spolkový. Pod spolkovým krojem se rozumí èeská
Maøenka, která je krojem stylizovaným podle scénického kostýmu Smetanovy prodané nevìsty. Dalím krojem je kroj pracovní,
tzv. svéráz, èím se rozumí vyívané halenky a koile.
V roce 1896 dolo ke sjednocení vech baráènických spolkù v Praze a okolí a vzniklo vebaráènické ústøedí s názvem Veleobec Baráèníkù pro zemì koruny èeské pod vedením rychtáøe Petra Vavøince Gutha ze Smíchova. Za nìho byly vytvoøeny
organizaèní mezièlánky tzv. upy.

vlnovkou nad obrubou, k ní pøiita krajka. Prostøední cíp je
bohatì vyit kvìtem, oba rohy postranní kvìty meními.
nìrovaèka je hedvábná (brokátová) nebo soukenná, nikdy
ne sametová. Je hustì proita a kosticemi ztuena. Zdobena je
rùzným zpùsobem. Nìkdy je mezi kosticemi vyita lehkou
vlnovkou, ukonèenou vìtím kvítkem a to pestrým hedvábím,
jindy jsou místo toho naity úzké zlaté portièky, nebo je nìrovaèka kolem prùramku zdobena irí portou na kraji zoubkovanou. Nejnádhernìjí nìrovaèky jsou vyity zlatem na zpùsob
èepcù. Nejmladí nìrovaèky jsou celé poity zlatými portami.
Vpøedu jsou vechny nìrovaèky doplnìny irokou zlatou
portou, která se pøepíná pøes nìrování a pøes cípy radlièky. nìrovaèka je ze dvou dílù, seitých vzadu napodobeným nìrováním.
Na nìrování tom je pøiit silný háèek, na který se zavìsí suknì.
Suknì je hedvábná, vlnìná, nebo i prací. Je tøi a pùl metru
iroká a nemá nikdy pøíèných barevných stuh. Dlouhá je do pùl
lýtek. Je-li zdobena, jsou to buï zlaté tøásnì v poslední tøetinì
suknì pøiité, nebo lehká vlnovka s pøilehlými lístky ze zlaté
òùrky, pøiívané lutým hedvábím. Staré suknì vlnìné mají
vlnovku uitou z váleèkù, v prohybech doplnìnou vìjíøky nebo
lístky umìle skládanými.
Fìrtoch je hedvábný, vlnìný, z bílého plátna nebo ze akonetu. Nejmladí fìrtochy jsou tylové. Pro dívky jsou fìrtochy
úzké (70 a 80 cm), pro eny vdané 150 cm iroké, zakrývají
tudí 3/4 suknì. Hedvábné i vlnìné fìrtochy bývají lemovány
úzkými tøásnìmi pentlièkou jemnì zøasenou nebo ozdobnì stahovanou òùrkou, zvanou gránkou. Bílé fìrtochy jsou nad
dolením lemem iroce vyity, podél postraních ovrub je výivka
úzká, celá plocha fìrtochu pak je poseta drobnými vyívanými
kvítky. Tylové fìrtochy jsou vyity bílou bavlnkou protahováním, nebo øetízkem.
Støevíce mívají barvu suknì nebo jsou zlatem vyity.
pencry bývají látkou i barvou stejné se sukní a stejnì zdobeny.
Starí jsou hluboce vystøeeny s pøeloeným ozdobným límcem.
Kapesník, který dívka nosívala v ruce a jím ena do kostela jdouc obalovala modlitební kníku, byl velký a vyit
s prolamováním a kole do zubù.
Vínek je pruh obyèejnì plátìný, vyitý zlatem nebo hedvábím èerveným neb èerným. Jsou vak také vínky zcela bíle vyívané s uzlíèky jako èepce. Vpøedu je vínek doplnìn irokou
palièkovanou krajkou drobnì søasenou a tuze nakrobenou.
Konce také nakrobené jsou prostì ovroubeny a lemovány úzkou krajeèkou.
Èepce en vdaných jsou buï zlatem nebo støíbrem vyívané
nebo bíle uzlíèkové. Zlaté èepce mají vázanky z pentel, zdobené magronkami. Bílé mají vázanky z bílých vyitých pruhù. Èepce podobnì jako vínky kladly se krajkou tìsnì k èelu,
take vázanka holubinka nebyla v týle, ale témìø na temeni.
Kroj en mìstských z poèátku 18. století byl podoben kroji
vesnických en, ale suknì byla delí, èepce vesnické byly mení
mìstských. Vyíváním vynikal kroj vesnický nad kroj mìstský.
Vyíváním zabývaly se nejen vadleny z povolání, ale i mìstské a selské dívky nìkteré vìci si hotovily. Národní kroj pomalu
zanikal, v mìstì døíve ne na venkovì, ale souèástky zùstaly
v uívání a koneènì zanikly také.

Boleslavský kroj (Vlastivìdný sborník Boleslavan)
Krásný, mono øíci elegantní boleslavský kroj vyniká ulechtilým souladem svých èástí, je jsou: koilka, suknì, fìrtoch,
radlièka (tøírohý átek), pencr (pro eny vdané), koíek, bílé
punèochy, støevíce o nízkých podpatkách, vínek pro svobodné,
èepec pro vdané eny.
Koilka je bílá, plátìná nebo z lehèí látky bavlnìné a jde jen
do pasu, kde se stahuje. U krku je mírnì vystøiena. Podloené
náramky jsou u vu rukávního vyity vlnovkou z lístkù a meních kvítkù. Rukávky dudy, 30 cm iroké jsou upraveny ke
stahování a ukonèeny vyitým krejzlíkem. Nìkdy té uprostøed
rukávu vyit kvìt.
Radlièka je buï z jemného plátna, akonetu nebo tylu a je
utvoøena ikmým pøestøiením ètverce dle úhlopøíèné èáry. Obì
rovné strany jsou vyity buï do zubù a vlnovkou, nebo
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Historiáda
Kdo pøejde po cestì minulosti s hrdostí a pokorou, najde
na jejím konci moudrost.

Biologická olympiáda
Stejnì jako loni jsem se se spoluáky zúèastnil biologické
olympiády, která se tradiènì koná v prostorách DDM v Mladé
Boleslavi.
Nejprve jsme museli projít kolním kolem, které probìhlo
v únoru. Do okresního kola postoupilo 5 ákù.
n
n
n

Ve dnech 29.-30.42004 jsem jako zástupce naí tøídy odjela na Historiádu. Jeli jsme celkem 4 z naí koly  za 6.tøídu
Denisa Kuèerová, za 7. tøídu Jakub Hybler, za 8.tøídu Martina
Novotná a za 9. tøídu Lenka Èernovská. Paní uèitelka J. Rakuanová nás doprovázela, ale jak jsme se pozdìji dozvìdìli,
mìla jiný èasový rozvrh a tak jsme se za celou soutì vidìli
jen párkrát. Historiáda, která se konala v turnovské Z, byla
pøíleitostí mladých historikù strávit 2 dny se svým oblíbeným
pøedmìtem. Zúèastnilo se 25 základních kol ze vech koutù
naí zemì.
Ubytovali jsme se ve tøídách, ze kterých se staly noclehárny. Hned jak jsme se trochu zabydleli, li jsme do prostorné
tìlocvièny. Zazpívali jsme si úvodní píseò a pøednesli vere, které
pøedstavily nai vesnici èi mìsto. Pak nás v tìlocviènì èekaly
nelehké úkoly. Poté následoval 24 stránkový protokol, který jsme
vyplòovali od 10,00 do 12,000 hod. Po polední pøestávce jsme
se vydali na zámek Hrubý Rohozec a na Dlaskùv statek. Tam
jsem museli poznat, k èemu se pouívaly rùzné nástroje. Na
zámku jsme pozornì poslouchali zajímavý výklad a potom jsme
vyplòovali 2 dotazníky. Po veèeøi nás èekaly jetì roèníkové
práce, pøiel páter Koniá a pøedstavilo se nám legraèní divadlo
se ermíøskými scénami.
Druhý den nám také nebylo dopøáno odpoèívat a stejnì jako
pøedtím jsme sbírali body. Spoleènì jetì s jednou skupinou jsme
pro ostatní pøipravili divadelní výstup nìjaké historické události.
A nakonec nás èekala dìjepisná maturita.
Po obìdì byly vyhláeny výsledky a slavnostnì ukonèen ji
8. roèník Historiády.
My jsme se umístili uprostøed soutìících drustev. Domù
kadý dostal na památku 2 praské groe. Jeden z nich vìnuji
do tøídní kroniky.
Na Historiádu se zase jednou ráda podívám.
Denisa KUÈEROVÁ, 6. tøída

Kadoroènì se biologická olympiáda skládá ze tøí èástí:
 poznávaèky (poznat 15 rostlin a 15 ivoèichù)
testu
mikroskopování.

Kadý úèastník musí pøedloit pøedem zpracovanou práci
na zadané téma.
Tématem letoního roèníku bylo téma: ÈLOVÌK.
Koneèné umístìní:
Kategorie C - 8. a 9. tøída:
Kategorie D - 6. a 7. tøída:
Irena Králová (8. tø.)
Josef Kylouek (7. tø.)
- 9. místo
- 4. místo
Lucie Jiøíèková (8. tø.)
Denisa Kuèerová (6. tø.)
- 11. místo
- 9. místo
Jakub Peout (6. tø.)
- 16. místo
Tábor mladých matematikù
Od 16. do 21.kvìtna 2004 se v Borovici u Mnichova Hraditì uskuteènil Tábor mladých matematikù. Mohli se ho zúèastnit áci 6.-9.tøíd Z i studenti kol støedních. Z naí koly se
pøihlásilo 6.ákù  4 ze esté a 2 z deváté tøídy.
Po pøíjezdu do Borovice jsme se vichni shromádili
v jídelnì a byli nám pøedstaveni vedoucí. Po vzájemném seznámení jsme se li ubytovat. Na pokoji nás spalo est. Denní
rozvrh nás èekal tento: po budíèku a snídani jsme se a do
obìda vìnovali øeení matematických úloh a zajímavých úkolù. Po poledním klidu na nás èekaly matematické hry, po veèeøi jsme hráli spoleèenské hry. Jejich souèástí byl mj. táborový
oheò, výroba pochodní nebo koupání v bazénu. Nìkteøí z nás
obdreli za splnìné úkoly diplomy s dosaeným titulem bakaláø, magistr nebo doktor.
Na tomto táboøe se nám líbilo; zdokonalili jsme se
v matematice, nauèili se spoustu nových her a hlavnì  nali
nové kamarády.
Vlasta PROVAZNÍKOVÁ, 6. tøída

Léto plné pohody vem ètenáøùm Semèického zpravodaje pøejí uèitelé a zamìstnanci Masarykovy Z.

OKÉNKO KULTURNÍ KOMISE
Váení pøátelé, ná dobroèinný koncert uskuteènìný dne
21. kvìtna 2004 v kostele Sv. Prokopa v Semèicích byl úspìný. Vystoupily 2 dìtské soubory, první z Masarykovy základní
koly v Semèicích, pod vedením Mgr. Vyhnánkové a Mgr.
Hellichové a druhý s názvem PAPRSEK z Mladé Boleslavi,
pod vedením Milana Klipce. Pøítomným posluchaèùm, kterých se selo 240, se a tajil dech, byl to opravdu krásný
záitek. Podìkování patøí tìm, kteøí se na organizaci podíleli, také úèinkujícím a vem, kteøí pøispìli finanènì èi jinou
pomocí. Shromádilo se pøes 12 tisíc Kè, co je opìt hodnì.
Tìí nás, e nejste lhostejní a zajímá Vás osud naeho kostela.
Jmenovitì bychom chtìli podìkovat paní Koálové
z RENKA za balíèky, které vìnovala dìtem, v èástce 700,- Kè,

Mièíkovùm za bezúplatné poskytnutí elektrického proudu
a H. Brynychové za návrhy plakátù a pozvánek. Vìøíme, e se
podaøí ná kostel zachránit a kadá pomoc je dùleitá a chvályhodná.
Za kulturní a sociální komisi
Marie MASÁKOVÁ

Evidenèní èíslo: MK ÈR E 10412; Poèet výtiskù: 210; Cena:
Zdarma; Vydává: Redakèní rada OÚ Semèice;
Tisk: Zdenìk Gola, Bìlská 151, Mladá Boleslav;
Grafická úprava: Monika Nováèková, Mladá Boleslav
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Obec Semèice

Obecní úøad

294 46 Semèice 10

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

Informace pro zájemce o stavební parcelu v k. ú. Semèice
- III. etapa Za Kampelièkou
a ve 3. ulici
Zastupitelstvo obce Semèice se na svém zasedání dne 20. kvìtna 2004 rozhodlo zahájit projektovou
pøípravu a realizovat výstavbu inenýrských sítí III. etapy Za Kampelièkou a ve 3. ulici.
Cena zainvestované stavební parcely byla stanovena na 650,- Kè / m2
Postup pøi závazném podávání ádostí, rezervaci parcel a vlastním prodeji bude zvolen obdobný jako
u I. a II. etapy t. j.:
závazná rezervace parcely a sloení 1. zálohy 50 tisíc Kè (do 7 dnù)
sloení 2. zálohy a uzavøení smlouvy o budoucí smlouvì kupní (do 31. 3. 2005) ve výi 50 % z celkové
ceny (vèetnì 1. zálohy)
n uzavøení kupní smlouvy a doplatek ceny parcely (po kolaudaci in. sítí, nejpozdìji do 31. 3. 2006) vèetnì
úhrady za venkovní domovní pøípojky, pilíøek a revizní achty, (pokud dojde k dohodì).
n
n

Postup pøi realizaci výstavby in. sítí:
n v r. 2004
- zpracování provádìcí projektové dokumentace
- zabezpeèení územního rozhodnutí
- získání stavebního povolení
n v r. 2005
- výstavba inenýrských sítí t. j. skrývka ornice, splaková kanalizace, deová kanalizace,
vodovodní øady, plynofikace, rozvody elektøiny, veøejné osvìtlení, rozhlas, telefon
a podkladová konstrukce komunikací.
S kolaudací in. sítí poèítáme do 30. 11. 2005.
n

r. 2006

- na jaøe mono zahájit individuální výstavbu RD.

O stavební povolení na RD lze ádat a po zápisu vlastníka do listu vlastnictví na Katastrálním úøadu, t.
zn. e je potøeba sepsat kupní smlouvu co nejdøíve po kolaudaci, pokud chcete na jaøe 2006 zaèít stavìt.
UPOZORNÌNÍ:
V I. etapì jsme pro vechny stavebníky zabezpeèovali výstavbu venkovních domovních pøípojek splakové kanalizace, vody, plynu, elektriky i telefonu vèetnì výstavby sdruených pilíøkù (HUP+EL+ TEL.)
a revizních achet pro splakovou kanalizaci a vodu. Pokud dojde k dohodì, lze tuto slubu stavebníkùm
za úhradu zabezpeèit i v této etapì, co bude pøípadnì zakotveno v budoucí smlouvì kupní. Kadý stavebník si vak mùe toto zajistit sám, ovem do pøedem stanoveného termínu, aby nezdroval výstavbu
hlavních øadù.
Budoucí stavebníci musí respektovat podmínky stanovené stavebním zákonem a obecní vyhlákou (prostorové regulativy), týkající se vybraných kriterií vycházejících z územního plánu obce a urbanistické studie.
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MAPA U Ctimìøic

dodám a jetì jednou
polu!!!
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MAPA 33 parcel

dodám a jetì jednou
polu!!!
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MAPA 14 parcel

dodám a jetì jednou
polu!!!
je lichý poèet stránek
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