SEMÈICKÝ
zpravodaj

záøí 2004
Váení a milí spoluobèané, pomalu se louèíme s létem,
které nebylo tak dlouhé a horké jako loòské, ale bylo pøíznivìjí pro zemìdìlce i snesitelnìjí pro nemocné lidi.
Také v obci byl letos v létì pomyslný klid, protoe
s koneènou úpravou komunikací pøed Mateøskou kolou
a v první ulici jsme pospíchali, aby byla hotova do konce
dubna (kvùli zvýené sazbì DPH od 1. kvìtna 2004), co
se podaøilo. Vìøme, e 1. ulice zùstane dlouho tak pìkná,
jako doposud a dìkuji vem obyvatelùm, kteøí upravili
zelené pruhy kolem plotù, naseli trávu, nebo zasázeli kvìtiny, je to hezký pohled.

roèník 6, èíslo 4
V letech 2006-2008 by mìl být vybudován dalí blok
èistírny odpadních vod, který by pojmul ve výhledu celé
Semèice. Vybudování vodojemu, který poaduje po obci
VaK Mladá Boleslav je stále v jednání. Jedna z moností
je napojení na vodojem obce erèice. Vedení hlavního øadu
do erèic je vak témìø stejnì nákladné, jako vybudování
zemního vodojemu nad Semèicemi. Take uvidíme, snad
se ve podaøí v dohledné dobì koncepènì vyøeit, ke spokojenosti vech tøí stran.
Jetì v letoním roce je potøeba vyøeit havarijní stav
v ulici Pod Hol, kde jsou 4 domy zcela bez vody, (RD
è. p. 134 se podaøilo napojit na hlavní øad nové zástavby
u loni). Problematické je i zásobování vody v bytovce
patøící Selektì, ta vak s obcí v øeení tohoto problému
nespolupracuje. Èekali jsme na dokonèení projektové dokumentace na vybudování vodovodu ve støedu obce
a vech dosud nepøipojených èástech, ádáme o územní
rozhodnutí a stavební povolení. Doufejme, e jetì letos
budeme tuto èást realizovat za finanèní spoluúèasti majitelù zmínìných nemovitostí.

Výstavba splakové a deové kanalizace ve druhé ulici
byla zahájena a 30. srpna, nebo jsme èekali, zda nám bude
pøiznána dotace od Krajského úøadu a jsme rádi, e se tak
stalo. Práce na hlavních øadech by mìly být dokonèeny nejdéle za 4-6 týdnù, t. j. do poloviny øíjna. K napojení ke splakové kanalizaci se pøihlásilo vech 14 majitelù nemovitostí
a také pøípojky na veøejný vodovod bude mít 13 nemovitostí
v této ulici. Domovní pøípojky splakové kanalizace
a vodovodu budou realizovány postupnì, a po vybudování
hlavního øadu. Dokonèením této výstavby bude na èistírnu
odpadních vod napojeno 41 domácností ve staré a 35 v nové
Do konce øíjna dojde také k vybudování vech domovzástavbì a budova mateøské koly, kde jsou umístìny cel- ních a podnikatelských pøípojek na páteøní vodovodní øad
kem 3 tøídy (1 M, 2 Z). Takto dojde postupnì k plnému v obci, vedoucí smìrem na Pìèice tak, aby mohl být starý
vyuití kapacity stávající èistírny pro 250 osob.
øad zcela odpojen.
Tøetí etapa výstavby inenýrských sítí pro novou
zástavbu RD je pøipravována podle schváleného postupu. Ve výbìrovém øízení byl vybrán zpracovatel
komplexního provádìcího projektu a byla s ním
podepsána smlouva o dílo. V této dobì jsou také shromaïovány podklady pro územní rozhodnutí a následnì pro stavební povolení. V roce 2005 by mìla být
výstavba III. etapy inenýrských sítí v t. zv. 3. ulici
a v druhé èásti Za Kampelièkou zahájena a dokonèena. Podmínkou zahájení výstavby je prodej alespoò
poloviny stavebních parcel, kterých je k dispozici 47,
zatím se vak rozbíhá pomalu. Trh se stavebními parcelami zaèíná být nasycený, take nevíme, zda se nám
ná zámìr podaøí. Máme výhodu v tom, e obì lokality jsou na velmi pìkných místech a budou mít komplexnì vybudované inenýrské sítì, co je za 650,- Kè/ m2
málo kde.

V Kolumbáriu byly provedeny vnitøní a venkovní omítky. Letos bude jetì vnitøní èást vybílena a poloena podlaha z dlaby, kterou jsme odkoupili z MìÚ Kosmonosy
z historické Lorety.
Nìkteré plánované akce jsme byli nuceni z finanèních
dùvodù odloit na pøítí rok (cestu na Rafandì, vodovod
do Hasièské zbrojnice a Domu slueb, dobudování interiéru v Kolumbáriu ).
Více informací se dozvíte na jednání zastupitelstva
obce, které se koná ve støedu dne 29. záøí 2004 v zasedací
místnosti OÚ a na které Vás srdeènì zvu.
Ing. JANA MYDLILOVÁ, starostka

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Usnesení

z øádného zasedání Zastupitelstva obce Semèice,
konaného dne 30. èervna 2004 v zasedací místnosti OÚ v Semèicích.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO:
Obecní zastupitelstvo:
A) Bere na vìdomí:
1. Informaci o plnìní úkolù uloených OZ na jednáních
dne 21. 4. 2004 a 20. 5. 2004.
2. Dùvodové zprávy pøednesené k jednotlivým
bodùm jednání.

dek zájemcù o veøejnou zakázku na zpracovatele
provádìcí projektové dokumentace na inenýrské sítì
a komunikace pro novou výstavbu RD ve dvou
lokalitách (III. etapy), vèetnì pøidruených staveb,
podle zadání:
Ing. Frantiek Chramosta, Jihlavská 608/12, Praha 4.
8. Zahájení jednání o smluvních podmínkách a následné
uzavøení smlouvy o dílo s vybraným úèastníkem
veøejné soutìe: Ing. Frantikem Chramostou, Jihlavská 608/12, Praha 4.

B) Schvaluje:
1. Program dneního jednání zastupitelstva obce tak,
jak je uveden na pozvánce.
2. Ovìøovatele zápisu: pana Ing. Aloise Jirsáka a pana
Karla Hùlku.
3. Navrhovatele usnesení: paní Marii Masákovou
a pana Frantika Moce.
4. Návrh zmìny rozpoètu podle úèelových znakù a poloek, tak jak byla pøednesena. Pøesná specifikace
bude uvedena v zápise z dneního jednání, jako
rozpoètové opatøení è. 2.
a) Zvýení rozpoètových pøíjmù o 2 299 300,- Kè.
b) Zvýení rozpoètových výdajù o 2 299 300,- Kè.
5. Obecnì závaznou vyhláku è. 1/2004 - O úpravì
koeficientù pro výpoèet sazby danì z nemovitostí
v obci Semèice.
6. Zmìnu typu a umístìní budoucího akumulaèního
vodojemu v obci Semèice proti schválenému územnímu plánu:
l zmìna z vìového typu na zemní
l zmìna umístìní z parcely 631/3 U Okálù na parcelu 396/1 Pod Holí
7. Doporuèení ustavené komise pro hodnocení nabí-

C) Ukládá:
Starostce Ing. Janì Mydlilové:
1. Zapracovat schválené zmìny do rozpoètu obce.
2. Doruèit schválenou obecnì závaznou vyhláku
è. 1/2004 po nabytí její platnosti na Finanèní úøad
Mladá Boleslav a KÚ Støedoèeského kraje (§12, zák.
è. 128/2000 Sb.).
3. Projednat smluvní podmínky a zabezpeèit uzavøení
smlouvy o dílo s vybraným uchazeèem Ing. Frantikem
Chramostou, Jihlavská 608/12, Praha 4 na zpracování
projektové dokumentace na III. etapu výstavby
inenýrských sítí a komunikací pro novou výstavbu
RD ve dvou lokalitách, vèetnì pøidruených staveb,
podle zadání.
V Semèicích dne 30. 6. 2003
Zapsala Stará

Ing. Jana MYDLILOVÁ
starostka

Obec Semèice

294 46 Semèice 10, okr. Mladá Boleslav
IÈO: 00238597, è.ú.: 0483214379/0800, tel. 326388130, fax: 326388286,
E-mail: ou@obecsemcice.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/m2.
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.
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ZE SEMÈICKÝCH KRONIK
(Z místních kronik vybrala Jarmila Èvanèarová, kronikáøka obce)
ZAJÍMAVOSTI ZE STARÝCH SEMÈIC

zøízení získala obec od Ministerstva zemìdìlství subvenci 20 tisíc Kè. Vedoucí funkcionáøi dali pøivézt pøidìlenou novou praèku Perun, ale nebylo kam ji umístit. Nejdøíve se jednalo o místì ve sklepì v Kampelièce. Poté
nabídl místnost k adaptaci pan Mojí v è. p. 41.
V prádelnì byla praèka a dímaèka, vyvaøovací kotel. Voda
se donáela z ruèní pumpy pana Mojíe hned vedle domu.
Vedoucí prádelny a výbìrèí poplatkù byla Miluka Mojíová. Zájemcù o praní bylo dost, museli se objednávat
pøedem a pralo se i v noci.

Rybníèky
V roce 1831 zøídili si semeètí brùdek. Tento se nalézal
pøed kolou a o kus dále byl brùdek velkostatku. (V té
dobì byla kola pod høbitovem). Zároveò byl zøízen obecní
rybník pode vsí a rybník Utopenec u obce Ctimìøice.
Silnice
Roku 1865 byla pøevzata do správy okresu silnice
z Dobrovice pøes Semèice na hranici okresu Libáò. A
dosud byla zde blátivá cesta po hrázi rybníka, kde býval
mlýn a do kopce k Ouøecùm se v blátì dávala povozùm
pøípøe. Zde se øíkalo Nade mlejnem. Obec musela silnici
podle smìrnice okresu zplanýrovat, vytìtit a poté byla
teprve pøevzata. Práce na silnici provádìli usedlíci semèiètí
ruènì a potahy.

Obecní knihovna
Obecní knihovna byla zaloena pøi Hospodáøsko-ètenáøské besedì v Semèicích. V roce 1900 mìla 82 svazkù.
Pravdìpodobnì se nejprve pùjèovalo v hospodì è. p. 4,
potom ve staré kole è.p. 41, po postavení nové koly byla
knihovna v místnosti vedle vchodu (asi nynìjí øeditelna). Po postavení hasièské zbrojnice se knihovna pøestìhovala do místnosti hasièárny. Knihovníky byli pøevánì
uèitelé, Dumek, Pulda, Dvoøák, Honzák, Krypínová, Janovská, Dlasková, Grupská, Èvanèarová a první neuèitel Lubomír Hora a nynìjí Jaroslava Brùchová.

Sokolský slet
1. èervence 1928 se konal na nádvoøí velkostatku okrskový slet Sokola, který byl velkou událostí v té dobì.
Obecní stráník
V roce 1946 byl obecním stráníkem Frantiek Øezáè
z è. p. 85. Jeho povinností bylo kadodennì (ve vední
dny) odpracovat 9 hodin. V této pracovní dobì byly zahrnuty vechny úkony, které obec potøebovala.
Sluba noèní pøedpokládala rozsvìcení a zhasínání
obecního osvìtlení. Dále pak kadou hodinu projíti obcí
s ohledem na policejní a poární bezpeènost. Zároveò
musel pískat kadou hodinu, aby obyvatelé mìli monost
kontroly øádného konání sluby. Místa na pískání byla
urèena, a sice na rozcestí k Pìèicùm, u pomníku, v dolní
ulici a v zadní ulici. Povinností byly mení údrbáøské
práce podle potøeb obce, udrování obecních cest, èitìní
pøíkopù, krábání bláta atd.

Matrièní obvod
V roce 1950 byl v Semèicích zøízen matrièní obvod.
K tomu úèelu byla adaptací zøízena oddávací síò. (Pøed tím
se oddávalo ve kolní tøídì). Prvním oddávajícím pøedsedou MNV byl tìpán Král, prvním matrikáøem Bohumil
Kynèl. Matrika byla v roce 1960 pøevedena do Dobrovice.
Pota
Poèátkem edesátých let byla v budovì Kampelièky
zøízena pota. Prvním potmistrem byl p. Vitmajer a po
nìm ji na dlouhou dobu paní Radmila Snopková.
Úèelové hospodáøství
Úèelové hospodáøství pøi VÚØ Semèice vzniklo v roce
1961, kdy bylo do dosavadního semèického statku vèlenìno JZD Semèice a naopak ze statku byla vyèlenìna hospodáøství Dobrovice, Pìèice, Týnec a erèice, která byla zaèlenìna do místních JZD. Slouèením a svedením dobytka se od
dlouhodobì nemocných statkových zvíøat nakazilo celé
stádo nakalivým zmetáním skotu. Vechna zvíøata, krávy,
prasata, konì i záhumenková zvíøata byla utracena. Byl postaven nový kravín a obnoven chov pouze dojnic a brojlerù.

Pamìtní deska
V roce 1946 byla na starý pomník padlých z I. svìtové
války, pøipevnìna pamìtní deska se jmény padlých semèických obèanù na konci II. svìtové války, tìpána Drbohlava a Josefa Øezáèe. Desku zhotovil kameník Prskavec
z Mladé Boleslavi nákladem 430 Kè.
Obecní prádelna
V roce 1947 byla zøízena drustevní prádelna. Na její

Jak byla zaloena Vlastenecko-dobroèinná obec Baráèníkù v Semèicích
(Podle zápisu Blaeny Øezáèové z roku 1982)
Vlastenecko-dobroèinná obec Baráèníkù v Semèicích
se datuje od roku 1956. V té dobì ili v Semèicích tøi èlenové dobrovické obce baráènické, Václav Rejmon, Frantiek Jaro a Frantiek Bahník. Na podzim roku 1956 se

do Semèic pøistìhoval dlouholetý rychtáø ze Strenic Václav Øezáè. Po dohodì se sousedem Václavem Rejmonem
chtìli zde také zaloit obec Baráèníkù. V té dobì to ale
nebylo povoleno. Na Vinaøicích se právì obec Baráèníkù
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za pøítomnosti upního zástupce souseda tafla. Od roku
1957 tedy zaèala nae obec pracovat samostatnì. První
konelstvo bylo v tomto sloení: rychtáø Václav Øezáè,
panímaminka Marie Rejmonová, syndik Frantiek
Hybler, berní Josef Hendrych, místorychtáø Jindøich
Èihulka, pantatínek Václav Rejmon, vzdìlavatel a vandymistr Josef Rejmon, poslíèek Miloslav Plail. Èestným èlenem zdejí obce se stal na doporuèení upního
rychtáøe Jana imùnka rychtáø z Dobrovice Hynek
Glozr.

pro malý poèet èlenù ruila a tak byl prozatím jejich název pøedán do Semèic a to jako obec Vinaøice-Semèice
a okolí. Na slavnostní schùzi ve Vinaøicích 3. srpna 1957
bylo slavnostnì pøedáno: 1 rychtáøské právo, kniha zápisù a vkladní kníka s hotovostí 363,30 Kè. Za obec vinaøickou pøedali sousedi Avril Boháèek, Josef Èuban, Josef
Sucharda, Josef Kaòanský a za obec semèickou pøijali
sousedi Frantiek Starý, Václav Øezáè a Josef Hendrych.
Samostatnost semèické obce Baráèníkù byla schválena dne 30. ledna 1957 na Valném zasedání v Dobrovici

Z NAEHO KRAJE
(Pamìti mìsta Dobrovice a jeho okolí)
Ledce
V Ledcích spatøuje se povýené místo, kde lid øíká
na zámeèku. Tam stávala jetì na poèátku 17. století
tvrz, která za války tøicetileté zanikla. Dvùr s ovèínem
a oborou zael. Tak vzalo za své jedno z nejstarích sídel
panských, známé ji ve 13. století. V Ledcích byl mlýn
a mnoho rybníkù. Na návsi postavila obec v r. 1873 nákladem 1800 zlatých kaplièku, je zasvìcena Pannì Marii Karmel. Proti kapli stojí køí døevìný, kdy postaven,
známo není. Roku 1822 postavil svým nákladem novou
kolu kníe Maxmilian z Thurn-Taxisù.

Chudíø
O vsi této zpráv jest poskrovnu. Nicménì byli èasové,
kdy i zde sedìli zvlátní vladykové. Pozdìji se mluví
o Chudíøi jen jako o souèásti zboí Charvateckého, s ním
r. 1555 pøipojen k Dobrovici. V 18. století byla postavena
kovárna a pastouka. Také tøi nové chalupy na místì
vykáceného vrchnostenského lesa. V roce 1713 bylo
v 11 domech 64 duí, v roce 1890 ve 44 domech 273 duí.
Ctimìøice
Ji ve 13. století byly Ctimìøice statkem vladyèím.
Ve válce tøicetileté nebyly znièeny. V 18. století mívaly
Ctimìøice spoleèný katastr s Týncem a Holými Vrchy.
Pozdìji byly spojeny s Dolánkami, v r. 1787 byly rozlouèeny. V roce 1846 postavila obec na návsi kaplièku
se zvonièkou. Na zdech vnì spatøují se obrazy sv. Anny,
Ivana, Josefa, Krista na køíi, sv. Jana a Panny Marie,
sv. Jana Nepomuckého. Rozlouèení obcí Ctimìøice-Dolánky se stalo za starosty Jana Dìdiny.

Charvátce
Jméno vsi, totoné s názvem mocného kmene slovanského Charvatù, kteøí v krajinách tìchto druhdy sedìli,
svìdèí, ne-li o významu, to alespoò o znaèném stáøí vesnice. Proto dosti divno, e ani ve 13. století o ní zpráv
není. Pozdìji zde byla tvrz i dvùr, v 17. století se ves skládala ze sedmi chalup. Na samotách Baantnice a na Pile
se vyrábìla vyhláená slivovice.

Z NAEHO KRAJE
(F. Dìdina: Bejvávalo)
Pospolitost
Mezi obèany byla na celém Doubravsku a taky jinde,
vzácná drunost (kolem roku 1870), e by ji dnes
s lucernou v ruce pohledal. V netìstí lnuli jeden
k druhému a taky k chase a vem sluebným lidem mìli
se po lidsku. Jestli nìkterý soused vyhoøel nebo nìco pøestavoval, tak to se seli vichni ostatní, staré stavení mu
rozebrali, základy k novému vyházeli, a to s takovou chutí,
e za dva dni se nadìlalo více práce, ne co by zjednaní
lidé udìlali za ètrnáct dní. Èeledínové zatím sváeli
hmotu, kámen, cihly, písek, døíví. A to se zrovna pøedjídìli, aby kadý co nejvíce ke stavbì dovezl, a vecko zdarma, z lásky - jak se øíkalo. Po celý èas stavby obcházeli
a koukali, kde by co pomohli. Chtìl-li nìkdo novou studni, to se jednoho jitra sousedé dostavili s náèiním a u
hloubili jámu na nepopustili, dokud se nedostali
k pramenùm. Zedníci zatím pøipravovali skrue, a jak se

pøilo na prameny, u je do studnì spoutìli. Do týdne
byla studnì hotová. Potom pøivezl hospodáø pùlsud nebo
celý sud piva, a to se seli vichni i s èeledíny a v bázni
Boí to vypili.
Kdy nìkterý hospodáø enil syna, vdával dceru, tak byla
pozvána celá ves, a hluèná svatba strojila se vdycky, i kdy
se èeledín enil. Hospodáø se pøièinil, aby jeho èeledín mìl
slunou svatbu. Ostatní sousedi pøináeli mu vecky potøeby, z kterých se dal poøádný obìd upravit. Pøinesli i mouku
na koláèe.
Den pøed svatbou se panímámy sely, vecko udìlaly,
upekly a v den svatby jely s povozy beze veho zvaní.
A tak vyjelo chudému jako zámonìjímu èeledínovi na
oddavky vdycky nìkolik povozù, bez muziky sice, ale
jinak ve ví slávì. Ale po obìdì pøec jen poslali pro muzi4

kanty a uívali potom veselí a do druhého dne do rána.
enicha to ani krejcaru nestálo.

takaøinu a bodrost - a vlastnì právì proto - byli Ouøeètí
vude váení.

Selky udìlaly novomanelùm od obìda velkou výsluku a kdo byl na svatbì, kadý mimo jiné poslal bochník
chleba, nìkdy najednou, nìkdy po sobì, co ovem bylo
lepí. Taky hezkých pár zlatých dostali o svatbì na kolíbku. Byl to krásný obyèej, který se v Ouøecích nejdéle
zachovával. Kdy se vdávala dìveèka, která dlouho na
jednom místì slouila, dala jí hospodynì i peøiny a kus
plátna. Pøitom mìli sousedi dobrý humor a pøes vechnu

Pìkné zvyky se tak udrovaly dlouho - a jednou se
tam usadil jistý id a zaøídil si krám se velikým zboím.
Dovolili mu také enk s koøalkou. Nebyl tam dlouho, ale
ta doba, co tam byl, staèila, e se tam lidé nauèili pít
koøalku, a to nejen mutí, ale i eny. V Ouøecích byla
zhoubnost koøalky patrna brzo. Nìkteøí sousedi oddali se
jí zúplna. nejdøíve zaèínali v oblièeji èervenat, nakonec
byli modøí a fialoví.

ZPRÁVY ZE Z
KOLNÍ ROK 2004-2005
Zaèal nový kolní rok  pro áky po hezky proitých
prázdninách, pro zamìstnance MZ po zaslouené dovolené.
Pøivítali jsme prvòáèky a popøáli jim hodnì úspìchù
ve kolní práci. Na poèáteèní nelehké cestì je zaène provázet a vzdìlávat paní uèitelka Mgr. Eva Bartoòová.

kuchynì a skladù, dále byla opravena omítka sklepù.
V tìlocviènì byla provedena oprava soklu nalepením
koberce.
Byla inovována pracovna pøírodopisu, nová malba
a nábytek zmìnily nejhorí nehezkou tøídu na úroveò ostatních pracoven.
V M jsme opravili venkovní sociální zaøízení a ze
sponzorských pøíspìvkù byla zakoupena nová døevìná stavebnice.
1. záøí v 7,30 hod. jsme odstartovali nový kolní rok
2004/2005. Pro mnohé áky je posledním rokem kolní
docházky, pro mnohé rokem prvním.
Pøeji vem astné proplutí deseti mìsíci kolního roku,
vyuèujícím a zamìstnancùm pevné nervy a trpìlivost.

Tøídními uèitelkami v dalích tøídách jsou:
2. tøída
Mgr. Miroslava Fuksová
3. tøída
Mgr. Marie Helichová
4. tøída
Mgr. Vìra Forejtová
5. A tøída
Mgr. Dana Antoková
5. B tøída
Mgr. Klára Vyhnánková
6. tøída
Mgr. Renata Kubínová
7. tøída
Mgr. Jiøina Rakuanová
8. tøída
Ing. Irena Králová
9. tøída
Tajana Janatová

Mgr. Miloslava SLÁNSKÁ, øeditelka koly


ÚSPÌCH V SOUTÌI
Vynikajícího úspìchu v literární soutìi 2004 Oxford
Univerzity Press dosáhli pod vedením paní uèitelky Kláry Vyhnánkové na sklonku minulého kolního roku áci
bývalé 6.tøídy  Martin Helich, Fanda Kotek, Denisa Kuèerová a Martin varc. V konkurenci 207 prací ze 121
základních kol celé ÈR, obsadilo jejich spoleèné dílo
3. místo.

Paní uèitelka Mgr. Renata Kubínová se vrátila na
kolu po mateøské dovolené, vyuèuje Èeský jazyk a Obèanskou výchovu. I v letoním kolním roce se budou áci
naí koly uèit podle vzdìlávacího programu Základní
koly. Pøed pedagogy stojí nelehký úkol  pøipravit vlastní kolský vzdìlávací program, který se zaène uplatòovat
na kole od 1. záøí 2007.
Souèástí MZ je i zdejí mateøská kola. I do ní nastoupily 1. záøí nové tøíleté dìti. Do M je pøihláeno
28 dìtí. Vedoucí uèitelkou v M zùstává paní Jitka Rejmonová, druhou vyuèující je od záøí 2004 paní Eva Picková. Beze zmìn zùstává personální obsazení správních
zamìstnancù: paní Vìry Staré, paní Kamily Fliegerové
a pana Jaromíra Johanidese, který obsluhuje topení v M.
Dalí souèástí koly je kolní druina, v ní jsou otevøena dvì oddìlení pro áky od první do ètvrté tøídy. Ve
kolní druinì se budou dìtem vìnovat paní Elika Mészárosová, Mgr. Miroslava Fuksová a ekonomka koly paní
Petra Hornerová.
Vichni áci a zamìstnanci se mohou stravovat ve kolních jídelnách Z.
O prázdninách jsme zlepovali prostøedí koly.
V budovì Z byly vymalovány prostory kolní jídelny,

Poøadí ocenìných prací:
1. místo Z Emy Destinové, Praha, tøída 9. C, skupina
4 ákù
2. místo Z Libice n. Cidl. , 7. roèník, skupina 4 ákù
3. místo Z Masarykova, Semèice
V èem soutì spoèívala?
Dìti si spoleènì pøeèetly anglickou kníku s detektivní zápletkou  The Wrong Trouses a poté mìly samy
vymyslet a napsat odlinou závìreènou kapitolu. Pochopitelnì v angliètinì.
Hodnocena byla nejen jazyková úroveò, nápaditost, ale
i výtvarné pojetí. S ním notnì pomáhali nadeným autorùm ostatní spoluáci.
Na slavnostní vyhláení vítìzù odjely dìti s paní uèitelkou do Prahy, kde je èekalo vlídné pøijetí, pøíjemné po5

hotìní a cenná odmìna  soubor anglických kníek pro
nai kolu.

V loòském kolním roce jsme celý rok zpracovávali úkoly v rámci pøírodovìdy v 5.tøídì a úspìch se dostavil: jedno z drustev skonèilo v silné konkurenci
celého støedoèeského kraje na nádherném prvním
místì.
Odmìnou nám byl nejen pocit, e jsme se nauèili mnoho nového nebo i prakticky vyzkoueli rùzné techniky,
ale i krásné kniní publikace a hry.
U se tìíme na nový roèník soutìe.

Vìøme, e se tento úspìch stane inspirací pro vechny
áky naí koly i jejich vyuèující.
Za Z Semèice M. KUBÍNOVÁ
SVÌT KOLEM NÁS
Svìt kolem nás je název soutìe, kterou poøádá CEV
Zvoneèek Vrané nad Vltavou.

Za áky ing. Irena KRÁLOVÁ

Z ÈINNOSTI TJ SOKOL SEMÈICE

Léto je za námi , soutìe pomalu konèí a ve  vèetnì úplnì hladce ke spokojenosti sportovcù i poøadatenaeho areálu se bude ukládat k zimnímu spánku. Ale vrá- lù.
tíme se k létu.. O prázdninách se sice soutìe nehrají, ale
Léto sice nezaèalo moc dobøe  ale teplý srpen to snad
ná areál nespí  ba naopak. Koná se tu spousta dalích
alespoò trochu napravil. Koupalitì se nám podaøilo
sportovních èi kulturních akcí.
 i díky pravidelné péèi Luïka Hùlky  udret s kvalitní
Jednou z tìch nejvýznamnìjích byl 21. roèník vodou a témìø do konce srpna. Dvakrát nás navtívila
Memoriálu Bohumila Sládka  volejbalový kontrola z Krajské hygienické stanice z Prahy. A na
turnaj muù. Letos pøijelo 9 drustev. Poèasí  jako poèáteèní administrativní nedostatky v denních záznaskoro kadý rok - nás letos pìknì potrápilo. Po hodi- mech, jsme proli velice dobøe.
novém vydatném deti, úpravì kurtù a zaujetí vech
Zastøeení terasy jsme mnohokrát otestovali  tøeúèastníkù finálové skupiny, jsme turnaj pøeci jen doba v prùbìhu Mistrovství Evropy v kopané. Vybrané
hráli.
zápasy, zvlátì pak naeho týmu, tu sledovalo a na
Na 1. místo se po roce vrátili  Dlasky Mlasky z Prahy
50 sportovních fanoukù. Konalo se tu mnoho podni2. místo vybojovali loòtí vítìzové  Pojizeøí
kových, soukromých i sokolských akcí. Jetì pøipome3. místo obsadilo drustvo  Prasyl MB
neme country veèery s ivou hudbou. Vdy se velice
vydaøily a tìíme se na pøítí rok, kdy bychom chtìli
K vidìní byl ji tradiènì velice kvalitní volejbal
poøádat pravidelné páteèní veèery s ivou country hudv podání vech hráèù. Turnaje se zúèastnili i 2 hráèi èesbou.
ké Extraligy.
Na závìr se ji nyní, tìsnì pøed koncem sportovní
sezóny, mùeme pochlubit dalím vynikajícím úspìchem. Nae nohejbalové A drustvo  ve sloení:
Luká Kuèera, Mirek Kuèera, Mirek Bajtalon, Fanda
Grebeò, Ale Truksa, Luká Polák a Martin nýdr po
loòském postupu do krajské soutìe - letos tuto soutì
opìt vyhrálo. Vítìzstvím v sobotu 11. 9. 2004
Vítìzem se stala pøekvapivá dvojice Kaláb + Pavlík.
v domácím prostøedí, v pøedposledním kole soutìe, deZvlátì Pavel Kaláb pøi svém mládí zaujal svou témìø
finitivnì postupuje do krajského kola nohejbalu
bezchybnou hrou a jsme velice rádi, e jsme v nìm nali
drustev. Za to jim vichni dìkujeme a GRATULUJEnovou posilu naeho nohejbalového drustva.
ME.
Umístìní na dalích místech:
Vlaïka HYNKOVÁ
2. místo Kovanec + tumf
3. místo T. Mulaè + L. Kovaè
4. místo A. Moc + D. Waziri
5. místo Fr. Suchý + Koøínek
V pátek 13.srpna se konal ji 24.roèník Pùlnoèního
nohejbalového turnaje dvojic. Pøijelo celkem 50 hráèù, kteøí byli rozlosováni do 25 dvojic a ty do 5 skupin.
Postoupily vdy 2 nejlepí dvojice a KO systémem zùstalo 5 úèastníkù finálové skupiny.

Z pátku tøináctého jsme mìli trochu obavy  zvlátì po vydatné pøeháòce v 15. hodin, ale to bylo to poslední, co nám tøináctka natropila. Turnaj probìhl
6

Z ÈINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ
lem chomoutem a koulí na nohu. Jetì jednou gratulujeme a tìíme se na novou generaci mladých hasièù .

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI
Tak u je to tady. Zaèala nám kola, prázdniny a dovolené jsou minulostí, tak bychom se mohli podívat na ivot
naí organizace za uplynulé období.

Dále jsme v sobotu 21. srpna opìt navtívili Hotice
u Volynì (roditì Zd. Troky), kde se konal 7. roèník hudebního festivalu Stodola M. Tuèného. Poèasí nám
nepøálo tolik jako vloni, ale vystoupení známých skupin
a jednotlivých hostù bylo velmi pìkné, zvlátì ohòostroj
po pùlnoci, kterým byl zakonèen celý program zaèínající
v 11 hodin dopoledne.

V kvìtnu jsme se zúèastnili námìtového cvièení
v Charvátcích. Potom pro nás nastaly prázdniny, ale ne
tak docela, protoe jsme se vìnovali nutné údrbì areálu,
jako je seèení trávy, údrba vozového parku, hasièského
náèiní, kolení výjezdové jednotky.

Nae výjezdová jednotka obdrela od Záchranného hasièského sboru v Mladé Boleslavi jako dar 4 soupravy
dýchacích pøístrojù, èím její akceschopnost a monost
vyuití stoupá o dalí stupeò.
Karel KLIMO st.

Èerven mìl jednu spoleèenskou událost a to 25., kdy
se oenil ná èlen Jan Klimo. Po obøadu, který se konal
v Mnichovì Hraditi, mu kamarádi z výjezdové jednotky
pøedali gratulaci a vìcný dar, spolu s nezbytným symbo-

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasièù poøádá
v sobotu 9. øíjna 2004
TRADIÈNÍ VINOBRANÍ
Zaèátek ve 20.oo hodin v hospodì U Plíkù, hraje oblíbená kapela p. Vlasáka
na Vai hojnou úèast se tìí poøadatelé

INFORMACE OBECNÍHO ÚØADU

n

Do konce srpna 2004 byl termín úhrady 2. èásti místního poplatku za odpady. Tomu kdo vymìøenou èástku dosud
neuhradil bude poplatek zvýen o 50 % penále, týká se to 7 domácností.

n

Zimní cyklus odvozu popelnic a pytlù zaèíná 1. øíjna, t. zn. e a do konce dubna 2005 bude odvoz probíhat kadé
úterý.

n

POZOR! Upozoròujeme obèany, e v týdnu od pondìlí 27. záøí do pátku 1. øíjna 2004 je moné opìt odkládat
do areálu Prodejny paliv v Semèicích (pí Brùchova, p. Hradec) nebezpeèný odpad. Odkládat mùete: záøivky,
akumulátory, prolé oleje, plechovky od barev, staré barvy, lednice, mrazáky a televizory, jiné odpady sem nedávejte, nebudou odvezeny.

n

Kontejner na velkoobjemový odpad bude pøistaven koncem listopadu, budete vèas informováni (matrace, linolea,
vìtí plastové nádoby a vìtí pøedmìty, které se nevejdou do popelnice). Nepatøí sem vìtve, døevìné vìci - prostì
to co jde spálit, ani kovové vìci, které dáte do rotu, èi nebezpeèný odpad.

n

Spoleènost COMPAG Ml. Boleslav upozoròuje obèany, e pokud bude celá popelnice (nebo pytel) plná padaných jablek, nebude odvezena. Padaná jablka patøí do sbìru v Jabkenicích nebo erèicích, dále je mùete
kompostovat stejnì jako trávu a rozloitelné zbytky ze zahrady, nebo listí. Vìtve a usuené zbytky kvìtin èi trávy
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lze spálit. Do popelnic èi pytlù lze vkládat pouze mení mnoství shnilých jablek, které lze povaovat za komunální
odpad. Zkrátka musíte postupovat moudøe.
n

Neustávají stínosti na volné pobíhání psù i na jejich venèení v zastavìné èásti obce. Majitel psa je povinen
exkrementy uklidit, nelze takto zneèiovat obec a obtìovat ostatní obèany. Pokud se situace nezmìní, budeme
nuceni pøistoupit k pokutování.

n

Upozoròujeme na zmìnu adresy internetových stránek Obce Semèice: www.obecsemcice.cz

n

Ve dnech 5. a 6. listopadu se budou konat Volby do krajských zastupitelstev. Vekeré informace budou vèas
vyvìeny v úøední desce obecního úøadu, nebo Vám budou sdìleny místním rozhlasem.

KULINÁØSKÝ KOUTEK
11 x TRÙDL
1.

30 dkg hl. mouky, 2 vejce, petka soli, 1 líce rozputìného tuku, 1/8 l mléka nebo vody

2.

30 dkg hl. mouky, 1 vejce, petka soli, 1 líce rozp. sádla, 1/8 l vlané vody, lièka octa (taený)

3.

25 dkg hl. mouky, 25 dkg tvarohu, 25 dkg tuku (nejlépe ztuený)

4.

25 dkg hl. mouky, 14 dkg tuku (nejlépe ztuený), 5 lic vody, 1 líce octa, petka soli (PÁJ)

5.

50 dkg hl. mouky, 2 dcl vody, 1 líce vína (nebo octa), 1 Iva, p. soli

6.

50 dkg hl. mouky, 25 dkg tuku (nejlépe Hery), 1 vejce, 1 bílý jogurt, p. soli

7.

14 lic hl. mouky, 14 lic vody, 1 ztuený tuk

8.

30 dkg polohr. mouky, 1 biokys, 1 Hera

9.

30 dkg polohr. mouky, 30 dkg másla, p. soli, lièka cukru, 3 dkg drodí (zpracovat a bez kynutí nechat
péct - vhodné i na pizzu - výborná)

10.

50 dkg polohr. mouky, práek do peèiva, 5 lic cukru, 25 dkg Perly, 5 lic mléka, 1 vejce (nemusí být)

11.

50 dkg hladké mouky, 2 líce cukru, 3 dkg drodí, 15 dkg vaøených strouhaných brambor, 5 lic sádla,
petka soli, 1/8 l vody (plnit jablky, sypané mákem)

