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Ohlédnutí za uplynulým rokem
Váení a milí spoluobèané, opìt máme dalí rok pøed sebou a tvoøíme nejen nový rozpoèet, ale hodnotíme i rok
minulý. Proto se pokusím ve struènosti shrnout, co se nám podaøilo udìlat, a co zamýlíme uskuteènit v následujícím
období.
Po velkých investièních akcích v minulosti byl rok 2004 ponìkud klidnìjím, ale pøesto jsme zase udìlali kus práce:
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V první ulici byla provedena komplexní asfaltová úprava
místní komunikace a spolu s èástí ulice k Mateøské
kole (od Motryczù k vjezdu na Èistírnu odpadních vod
pod M) vzniklo dílo za 2,57 mil. Kè. V tìchto ulicích
je ji vybudována splaková i deová kanalizace,
vodovod, plyn a v zemi je i elektrické vedení, veøejné
osvìtlení, místní rozhlas i telefon, proto mohly být vloeny
finanèní prostøedky do koneèné úpravy vozovky.
Ve zmínìné ulici k M byl vedle nové asfaltové
komunikace také vybudován i nový chodník ze zámkové
dlaby (uvedená cena komunikace je vèetnì chodníku).
Pod zámkovou dlabou, která je souèástí komunikace
je uloeno vedení inenýrských sítí, aby k nìmu byl
moný pøístup v pøípadì havárie.
Ve druhé ulici byla vybudována v délce 291 m splaková
a deová kanalizace v cenì 1,99 mil. Kè. Tato nároèná
stavba byla provedena velmi profesionálnì, kvalitnì
a rychle. Ménì u jsme vak byli spokojeni s budováním
domovních pøípojek, které bylo stavební firmou (kvùli
jiným zakázkám) zahájeno pozdì a protáhlo se a do
Vánoc, take byly práce negativnì ovlivnìny patným
poèasím. Dìkuji vem obèanùm v této ulici za trpìlivost
a spolupráci. Jetì letos na podzim bychom rádi uskuteènili koneènou úpravu komunikace, stejnì jako
v sousední ulici. Je to pouze otázka finanèních
prostøedkù, doufáme, e se to povede.
Majitelé nemovitostí z 1. ulice, kteøí mají v úmyslu
stavìt RD, nebo prodat èást své zahrady ke stavbì RD
(smìrem ke 2. ulici) by si mìli ve vèas rozmyslet
a vybudovat domovní pøípojky. Pozdìji, po koneèné
úpravì vozovky bude cca 10 let t. zv. stavební uzávìra,
take u by to nebylo moné.
V lokalitì U Okálù byl vybudován ze zámkové dlaby
t. zv. pøístupový chodník od firmy JARICO k nové
zástavbì a k firmì Syngenta, tak jak byl projektován.
Uvedený chodník, vèetnì zemních prací stál 105 tis. Kè.
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Zbývá jetì zlepit stav komunikace kolem è. p. 130,
71, 72, 70 a JARICA a k silnici. Nejprve se vak musí
vyøeit majetkové pomìry, nebo i tato komunikace
patøí státu (správce PF), take obec do ní nemùe investovat.
V ulici vedoucí pod Hol byl vybudován hlavní
vodovodní øad v délce 190 m za cenu 285 tis. Kè.
Èekalo se na projekt a povolení, take i zde se budovalo
za velmi ztíených klimatických podmínek v pozdním
podzimu. Dlouholeté problémy obyvatel této èásti obce
s nedostatkem vody ve studních jsou vyøeeny. Na hlavním
øadu se 4 domácnosti podílely èástkou 32 tis. Kè
(8 tis./1 domácnost), pøípojky si hradili sami. Pro
informaci sdìluji tazatelùm, e pøi realizaci vech
nových domovních vodovodních pøípojek hradila
t. zv. navrtávku vdy obec, t. j. cca 5 000,- Kè
na 1 nemovitost (t. j. v nové i staré zástavbì).
Pøi budování KOLUMBÁRIA z bývalé márnice,
èi kostnice, byly v r. 2004 provedny venkovní a vnitøní
omítky v cenì 130 tis. Kè. V letoním roce se bude
pomalu pokraèovat (podlaha, interiér..), nemusíme
zatím spìchat.
V prosinci bylo moné díky tomu, e nemrzlo provést
napojení i vìtí èásti domovních vodovodních pøípojek
na nový páteøní vodovodní øad od Okálù k Rafandì
a to jak k obecním, tak k soukromým objektùm, proto
bude moné s koneènou platností odpojit pùvodní
vodovodní øad, který vede po soukromých pozemcích
a díky stáøí a kombinaci 3 rùzných materiálù (litina,
sklo, PE) hrozilo nebezpeèí havárie. Firma pracovala
také v obtíných podmínkách, ale nemohla t. zv. ehrat,
protoe tak pozdì nastoupila z vlastní vùle a k nelibosti
obce.
Kromì zmínìných investièních akcí, které zvýily
obecní majetek cca o 5 mil. Kè, byl zadán a zpracován
projekt na vydání stavebního povolení a na výstavbu
inenýrských sítí pro 19 RD za 331 tis. Kè (od pùvodního

mìly skonèit do podzimu, take i výstavba RD, v pøípadì
nutnosti, mùe být zahájena ji ve 4. ètvrtletí.
Pokud to finanèní situace obce dovolí, jak ji bylo øeèeno, provedli bychom rádi jetì letos koneènou úpravu
2. ulice a chodník na Rafandì. Z meních akcí by mìla
být vybudována pøípojka vody do Domu slueb a Hasièské zbrojnice, vèetnì vyøeení odpadu. Dále snad letos
dopadne vydládìní podlahy v Kolumbáriu, které slíbil,
èásteènì sponzorsky, p. Prokop a odborná renovace dveøí Otázka výstavby vodovodu ve støedu obce zùstane
otevøena. Kromì finanèních prostøedkù na provoz obce si
musíme nechat i urèitou rezervu na havárie a bìné opravy obecních budov i majetku. Jak to dopadlo s kostelem
jetì nevíme, vìøíme vak, e církev dotaci opravdu dostane a opravy se koneènì rozbìhnou.

zámìru 47 RD jsme upustili, o èem jsme Vás ji
informovali). Zbývající pozemky, které jsou urèeny pro
zástavbu, a které obec vlastní, budou tudí ponechány
na budoucí období. Jak bude toto období dlouhé ukáe
èas a vývoj státní politiky v oblasti bydlení èi individuální výstavby.
n V souèasné dobì je vypsáno výbìrové øízení na veøejnou
zakázku a realizátora výstavby inenýrských sítí
pro III. etapu - 19 RD Za Kampelièkou
n Také byl zadán a zpracován projekt (za 58 tis. Kè) na
dobudování vodovodu ve zbývající èásti obce, t. j.
v jejím støedu, kde bude vedení hlavních øadù sloité
a drahé. Obec zpracuje ádost o dotaci a podle finanèních
moností bude tato výstavba zahájena. Reálný bude
zøejmì rok 2006, avak stavební povolení musí být pøi
praveno.
To je z hlavních akcí realizovaných v roce 2004 asi
tak vechno.

Jak vidíte musíme velmi peèlivì zvaovat jednotlivá
vydání finanèních prostøedkù, stejnì jako i Vy doma, abychom se nedostali do neøeitelných problémù a Zastupitelstvo obce si uvìdomuje zodpovìdnost svých rozhodnutí. Více informací se dozvíte na øádném zasedání , které se bude konat ve støedu dne 2. bøezna 2005 v 19.00
hod. v zasedací místnosti OÚ. Bude na nìm provedeno
hodnocení hospodaøení obce za rok 2004 a projednán rozpoèet na rok letoní. Vechna øádná zasedání jsou veøejná
a Vae úèast na nich je vdy vítána.
Ing. JANA MYDLILOVÁ
starostka

V roce 2005, t. j. letos nás èeká opìt nároèná akce, a
sice vybudování inenýrských sítí ve III. etapì t. j. v horní
èásti lokality Za Kampelièkou pro zmínìných 19 RD
v hodnotì cca 6 mil. Kè. Zaène se brzo na jaøe, jak to
poèasí dovolí, skrývkou ornice, dále budou práce probíhat v tomto poøadí: splaková a deová kanalizace, kanalizaèní pøípojky, vodovod, vodovodní pøípojky, sdruené pilíøky, plyn, elektrika, veøejné osvìtlení, rozhlas,
telefon a komunikace (ne do koneèné podoby). Práce by

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Usnesení

z øádného zasedání Zastupitelstva obce Semèice,
konaného dne 8. prosince 2004 v zasedací místnosti OÚ v Semèicích.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO:
A) Bere na vìdomí:
1. Informaci o plnìní úkolù uloených OZ na jednáních
dne 29. 9. 2004 a 15. 11. 2004
2. Dùvodové zprávy pøednesené k jednotlivým bodùm
jednání.
3. Informaci o výsledcích finanèní bilance odpadového
hospodáøství obce a konstatuje, e není tøeba pro rok
2005 mìnit výi místního poplatku za provoz systému
odpadového hospodáøství.
4. Informaci o prùbìném auditu hospodaøení obce
konaném dne 24. 11. 2004.
5. Rezignaci pana Vladimíra Rejmona na funkci velitele
zásahové jednotky sboru dobrovolných hasièù JPO
III. k 31. 12. 2004.

2. Ovìøovatele zápisu: Ing. Jiøího Èejku a pana
Frantika Moce
3. Navrhovatele usnesení: paní Ing. Vl. Hynkovou
a Ing. Al. Jirsáka
4. Návrh zmìny rozpoètu podle úèelových znakù
a poloek, tak jak byla pøednesena. Pøesná specifikace
bude souèástí zápisu z dneního jednání jako rozpoètové
opatøení è. 4
a) Zvýení rozpoètových pøíjmù o 1 426 410,- Kè.
b) Zvýení rozpoètových výdajù o 1 426 410,- Kè.
5. Návrh 1. verze rozpoètu pro chod obce podle
rozpoètového provizoria do projednání a schválení
rozpoètu na rok 2005.
6. Vyplacení zálohy na provoz Masarykovy základní
koly na leden a únor 2005 v celkové výi 200 tis. Kè
nejpozdìji do termínu schválení øádného rozpoètu.
7. Ponechání stávající sazby místního poplatku za provoz
systému odpadového hospodáøství ve výi 360,- Kè
na 1 osobu a rok, nebo jednu trvale neobydlenou

B) Schvaluje:
1. Program øádného zasedání zastupitelstva obce tak,
jak je uveden na pozvánce s rozíøením o jeden bod:
Zruení Obecnì závazné vyhláky è. 1/2003, její
náplò pøejde plnì do kompetence Masarykovy
základní koly.
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nemovitost, pokud celkové výdaje za likvidaci
nepøevýí pøíjmy o 30 000,- Kè.
8. Zruení Obecnì závazné vyhláky è. 1/2003
o pøíspìvku rodièù na èásteènou úhradu neinvestièních
nákladù Mateøské koly a kolní druiny Masarykovy
Z Semèice v souladu se zákonem 561/2004 Sb.,
562/2004 Sb.
9. Schvaluje návrh èlenské schùze SDH na jmenování
pana Karla Klimo ml. do funkce velitele zásahové
jednotky sboru dobrovolných hasièù JPO III.
10. Pana Karla Klimo ml. do funkce velitele zásahové
jednotky sboru dobrovolných hasièù JPO
III. s platností od 1. 1. 2005.

Starostce Ing. Janì Mydlilové:
1. Zapracovat schválené zmìny do rozpoètu obce.
2. Zabezpeèit chod obce podle rozpoètového provizoria
a platných zákonù do schválení rozpoètu obce na
r. 2005.
3. Ve spolupráci s øeditelkou Masarykovy základní
koly t. j. pøíspìvkové organizace zøízené obcí,
pøevést úèinnost zruené obecní vyhláky è. 1/2003
do kompetence Masarykovy základní koly pokynem
pro rodièe. V tomto smyslu upravit také rozpoèet
obce a koly.
4. Zabezpeèit mechanické zábrany na místním høbitovì ze severní a západní strany podél kostela,
pro omezení vstupu z dùvodu nebezpeèí úrazu pøi
padání omítky kostela.

C) Ukládá:

Usnesení

z øádného zasedání Zastupitelstva obce Semèice,
konaného dne 17. ledna 2005 v zasedací místnosti OÚ v Semèicích.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO:
A)Bere na vìdomí:
1. Zprávu o plnìní úkolù uloených OZ na jednání
konaném dne 8. 12. 2004.
2. Dùvodové zprávy pøednesené k jednotlivým bodùm
jednání.
3. Pøednesené zprávy pøedsedù výborù a odborných
komisí OZ o èinnosti za rok 2004.

a) 1 000,- Kè po zdanìní, pí Jarmile Èvanèarové
za peèlivé vedení Obecní kroniky a fotodokumentace obce.
b) 1 000,- Kè po zdanìní, panu Vladimíru Rejmonovi
za dobrou práci velitele zásahové jednotky SDH
- JPO III, pøi pøíleitosti ukonèení jeho èinnosti
v této funkci.
c) 1 000,- Kè po zdanìní, panu Tomái Motryczovi
za dobrou práci ve funkci starosty SDH a dlouholetou èinnost v této jednotce.
12. Pøidìlení obecního bytu 1 + 1 v 1. poschodí domu
è. p. 90 a garáe u è. p. 90 panu Ladislavu Janatovi,
a to od 1. 2. 2005.
13. Pøíspìvek 1 000,- Kè dechovému orchestru Dobrovanka na televizní natáèení poøadu Pøítì u Vás
k 60. výroèí zaloení tohoto orchestru.

B) Schvaluje:
1. Program dneního jednání OZ, tak jak byl navren.
2. Ovìøovatele zápisu: paní Ing. Vl. Hynkovou
a Ing. Al. Jirsáka
3. Navrhovatele usnesení: Ing. Jiøího Èejku a pana
Frantika Moce
4. Návrh zmìny rozpoètu podle úèelových znakù
a poloek, tak jak byla pøednesena. Pøesná specifikace bude souèástí zápisu z dneního jednání jako
rozpoètové opatøení è. 5
a) Zvýení rozpoètových pøíjmù o 699 010,10 Kè.
b) Zvýení rozpoètových výdajù o 699 010,10 Kè.
5. Zápis v kronice obce za rok 2004.
6. Odmìny èlenùm výborù a odborných komisí za
èinnost v roce 2004 v souhrnné výi 300,- Kè po
zdanìní na 1 èlena.
7. Termíny konání øádných zasedání OZ v roce 2005,
a to: 2. bøezna, 4. kvìtna, 29. èervna, 5. øíjna
a 7. prosince 2005.
8. Výsledek hospodaøení Masarykovy základní koly
Semèice za rok 2004.
9. Pøevod pøebytku hospodaøení Masarykovy základní
koly za rok 2004 ve výi 31 456,02 Kè do rezervního
fondu organizace.
10. Pouití rezervního fondu v celkové výi 130 225,11 Kè
na rekonstrukci sociálního zaøízení v budovì Masarykovy základní koly.
11. Mimoøádnou odmìnu:

C)Neschvaluje:
ádost pana Jana Hanue o odkoupení bytu 2 + 1
v è. p. 130 do osobního vlastnictví.
D) Ukládá:
Starostce Ing. Janì Mydlilové:
1. Zpracovat nájemní smlouvu na byt 1 + 1 v è. p. 90
a garáe u è. p. 90 s panem Ladislavem Janatou
a zajistit její podpis souèasnì s pøedáním objektù.
Pøedsedovi komise pro rozvoj obce a P Ing. Èejkovi:
1. Pøipravit návrhy a monosti rozíøení podnikatelských aktivit v souvislosti s aktualizací územního
plánu. Termín: do konce roku 2005.
2. Ve spolupráci s vedoucí knihovny a kulturní a sociální
komisí zpracovat námìty na rozíøení aktivit místní
obecní knihovny. Termín: do 30. 9. 2005
V Semèicích dne 17. 1. 2005
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Zapsala Stará

METEOROLOGICKÉ ÚDAJE za r. 2004 zaznamenané v Semèicích
KVÌTEN byl chladnìjí a suchý. Minimální teplota
27. 5. / 2,4 °C, u zemì -1,5 °C. Maximum 30.5. / 24,7 °C.
Sráek spadlo ménì jak polovina normálu. Vydatnìjí byly
6.5. ( 6mm) a 10.5. (8mm). Bylo pozorováno 7 bouøek.
ÈERVEN teplotnì normální, suí, sluníèko o 10 hodin ménì. Nejchladnìji 16. 6. - denní prùmìr 12,3 °C.
Minimum 17. 6. / 5,5 °C, u zemì 2,9 °C. Nejtepleji 8.6,
denní prùmìr 21,6 °C, maximum 10. 6. 29,2 °C. Bìhem
7 dní se vyskytlo 16 bouøek, vìtinou vzdálených, bez
vìtru. Vydatnìji prelo 2. 6. v odpoledních a veèerních
hodinách - spadlo 22 mm.
ÈERVENEC teplotnì slabì nadnormální, suchý
a slunný. Maximální teplota 20.7. / 32,1 °C, minimální
11.7. / 7,5 °C, u zemì 5,2 °C. Nejchladnìji bylo 3,7.
- denní prùmìr 13,6 °C. Sráek spadlo 48 mm (= 60 %
normálu) z toho dvì tøetiny v 1. dekádì, 3. dekáda byla
témìø beze sráek. Vydatnìji prelo 2.6. (10,6 mm)
a 8.6. (14 mm). Vítr s nárazy nad 15 m/sec. byl zaznamenán 1.7. v odpoledních hodinách a 2.7. veèer pøi bouøce.
Celkem bylo 10 bouøek.
SRPEN slunný a teplý. Prùmìrná teplota 20,1 °C byla o
2 °C nad normálem. Dne 12.8. byla namìøena nejvyí teplota a zároveò nejvyí teplota v roce 33,7 °C. Minimální 7,8
°C, u zemì 5,5 °C namìøena 23.8. Sráek spadlo 50 mm.
Sluníèko svítilo 190 hodin - o 36 hodin více ne je normál.
ZÁØÍ slunné, suí a teplejí. Prùmìrná teplota
14,7 °C o 0,7 °C nad prùmìrem. Maximum 7.9. /
28,4 °C. Minimum 17.9. / 3,7 °C, u zemì 0,8 °C. Sráek spadlo 26 mm, t. j. 60 % normálu. První dekáda
byla beze sráek. Nejvíce prelo 12.9. / 11,6 mm, dalí
vydatnìjí dé byl a 23.9. / 7,4 mm. Vyskytly se
3 bouøky ve 2 dnech (17.9., 30.9.). S poètem 190 hodin
sluneèného svitu jde o druhé slunné záøí od roku 1975
(1997 / 217 hodin).
ØÍJEN teplý, slunný, suchý. Od roku 1991 nejvíce sluníèka - 135 hodin. Za celý mìsíc se vyskytly tøi mrazíky
11.10. (-1,0 °C), 12.10. (-0,6 °C), u zemì 12.10. (-5,0 °C).
Nejvyí teplota 6.10. / 23,3 °C. Nejvíce sráek 16.10. /
7 mm.
LISTOPAD byl teplejí, bylo více sráek i sluníèka.
Prùmìrná teplota 4,4 °C byla o 0,7 °C vyí ne normál.
Maximální teplota 3.11. / 15,7 °C, minimální 26.11. /4,6 °C, pøízemní minimum 15.11. / -8,5 °C. Vody spadlo
58 mm - o 18 mm více ne normál. Nejvíce 18.11. / 10,6
mm, 20.11. napadl první sníh - udrel se v 5ti cm výce 2
dny.
PROSINEC byl teplejí, ménì sráek, ménì sluníèka. Prùmìrná teplota 0,5 °C byla o 0,3 °C nad normálem. Nejtepleji bylo 26.12., denní prùmìr 5,9 °C, maximum 10,0 °C. Nejchladnìji 21.12. - denní prùmìr -4,4
°C. Minimum 22.12. / -9,3 °C, u zemì -11,1 °C. Sráek
spadlo 18 mm, t. j. necelá polovina normálu, pøevánì
v druhé polovinì mìsíce, kdy byly sráky i snìhové
(16.12., 19.12., 22.12.). Sníh se neudrel. Nejvíce sráek
spadlo 26.12. / 8,0 mm.

Prùmìrná teplota v roce 2004 byla 9,3°C, co je o 0,6 °C
vyí ne dlouhodobý prùmìr, ale o 0,5 °C nií ne v roce
pøedchozím. Kromì studeného ledna (poslední studený
leden byl v roce 1997 - prùmìr -3,5 °C), chladnìjího kvìtna a témìø normálního èervna, byly vechny ostatní mìsíce teplejí. Letní dny, s prùmìrnou teplotou nad 25 °C,
byly v èervenci dva (18., 20.) a v srpnu tøi (11., 12., 19).
V roce 2003 jich bylo dvanáct, tropických dnù, kdy rtu
teplomìru stoupne na 30 °C bylo dvanáct (v èervenci 4,
v srpnu 8) a v roce 2003 tøicet tøi.
Sráek spadlo 470 mm, o 100 mm ménì ne je normál. Od
roku 1991 to byl druhý nejsuí rok. V loòském roce chybìlo
dokonce 137 mm a teploty v letních mìsících byly vyí.
Sluníèka bylo o 111 hodin více. Od roku 1991 se jedná
o ètvrtý slunný rok (1. 2003 / 2051 hodin, 2. 1992 / 1823
hodin, 3. 2002 / 1714 hodin - stejný jako rok 2004). Zvlátì
slunné byly mìsíce srpen, záøí a øíjen.
Bìhem roku bylo moné pozorovat nìkteré pøírodní
úkazy. 4. kvìtna dolo ve 23 hodin k úplnému zatmìní
mìsíce. Vzhledem k jasné obloze, byl úkaz dobøe viditelný i u nás. 8. èervna pøecházela planeta Venue pøes slunce. Úkaz byl viditelný témìø celý den, nejlépe dalekohledem, jako èerná teèka na sluneèním kotouèi.
LEDEN byl studený. Prùmìrná teplota -3,3 °C byla
za posledních 10 let tøetí nejnií (1996 a 1997 -3,5 °C).
Nejnií teplota za leden a zároveò i za celý rok byla
24. ledna -21,5 °C, u zemì -22,5 °C. Dvacet tøi dnù byla
prùmìrná teplota pod bodem mrazu. Spadlo 70 mm sráek t. j. od roku 1909 tøetí mokrý leden (1920 / 82 mm,
1917 / 74 mm). Èasto snìilo. Od 15. 1. do konce mìsíce
leel sníh ve výce 2-15 cm (31. 1.) Nejvíce snìhu,
11 cm, napadlo 30. 1. pøi vánici v ranních a dopoledních
hodinách. Tvoøily se závìje, veèer zmrazky a náledí. Zem
byla zmrzlá do hloubky od 4 cm (1.1) do 22 cm (31. 1.).
ÚNOR byl teplý, zvlátì první dekáda. 4.2. bylo namìøeno 14,7 °C. Nejnií teplota byla 25. 2. -7,8 °C,
pøi zemi -10,2 °C. 9. 2. byla snìhová vánice s rychlostí
vìtru a 23 m/sec. Poslední dekáda byla studená. Hloubka promrznutí pùdy se postupnì sniovala od 22 cm (1.2.)
na 3 cm (29. 2.).
BØEZEN celkovì teplý a suí. První dekáda studená. Nejchladnìji bylo 5. 3., denní prùmìr -2,6 °C. Minimum bylo namìøeno 6. 3. -7,5 °C, u zemì -8,8 °C. Od
14. 3. teploty stoupaly. Nejvyí byla namìøena 18. 3. /
20,8 °C (nebyl pøekonán teplotní rekord z roku 1994
(31. 3. / 21 °C) a denní prùmìr 12,7 °C. Dne 20. 3. a 21. 3.
byl bouølivý vítr s nárazy a 23 m/sec. - spadlo nìkolik
taek z kostela, 3. 3. veèer silné náledí.
DUBEN byl teplý a slunný. Pøízemní mrazíky se vyskytly pouze v druhé polovinì první dekády. Nejchladnìji bylo 8. 4. Denní prùmìr 3,8 °C, minimální teplota 9. 4.
/-0,4 °C, u zemì minimum 8.4. /-3,2 °C. Nejvyí teplota
30. 4. / 25,4 °C - denní prùmìr 19,1 °C.
4

Meteorologické údaje za rok 2004 - SEMÈICE
Mìsíc

Prùm.
teplota °C
2004

Prùm. teplota °C
50letý prùmìr
(1951-2000)

Sráky
mm
2004

Sráky mm
50 letý
prùmìr

Sluneèní svit
hod.
2004

Sluneèní svit
hod.
50letý
prùmìr

Leden

-3,3

-1,5

70,5

32,5

38,7

41,0

Únor

1,9

-0,3

27,5

28,2

61,8

66,2

Bøezen

4,3

3,8

21,2

37,1

116,4

116,7

Duben

10,3

8,8

36,9

36,1

190,6

168,2

Kvìten

12,8

13,8

29,9

63,0

211,7

218,3

Èerven

16,5

16,6

62,5

67,7

206,3

215,6

Èervenec

18,8

18,5

48,1

79,2

239,1

220,4

Srpen

20,1

18,0

49,9

63,9

246,8

215,9

Záøí

14,7

14,0

26,0

43,3

189,8

154,3

Øíjen

10,2

9,0

21,6

39,4

134,9

112,7

Listopad

4,4

3,7

57,6

39,5

52,6

42,0

Prosinec

0,5

0,2

18,3

40,0

24,9

32,2

Prùm.hodnoty

9,3

8,7

470

569,9

1713,6

1603,5

Nejvyí namìøená teplota 12. 8. + 33,7 °C
Nejnií namìøená teplota 24. 1. - 21,5 °C, stejný den u zemì - 22,5 °C
Nejvíce sráek za 24 hodin 2. 6. 22,4 mm

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

jedna - Strana národního souruèenství. Do této strany
vstoupili vichni obèané Semèic (zøejmì povinnì).
Dobrou zprávou bylo povolení zøízení Mìsanské koly
v Semèicích, take byli 1. záøí zapsáni první áci, pøihlásilo se jich 49. Prvním øeditelem mìanky byl Karel Pova
z Dobrovice.
25. prosince 1939 mìl pohøeb semèický kronikáø
a dlouholetý øídící uèitel Èenìk Hoøejí, který byl u
od r. 1927 na odpoèinku v Mladé Boleslavi.
V roce 1940 byla do semèické semenárny dosazena
nucená správa. K dosavadnímu øediteli dipl. agronomu
Václavu Stehlíkovi byl dosazen Nìmec Dr. Otto Heinisch.
Bydlil s rodinou ve statku v Pìèicích. V laboratoøi byla
Nìmka Hilde Nietsch.
Byly zavedeny potravinové lístky. Do Semèic byl pøidìlen zásobovací tajemník, bývalý zamìstnanec finanèní
stráe na státních hranicích Jan Salcman, který pozdìji
zavradil svou manelku a ve vìzení spáchal sebevradu.
Naøízením protektorátních úøadù musely být v obci
pøemalovány vechny nápisy nad obchody a úøady dvojjazyènì a obèané si museli povinnì koupit protektorátní nìmeckou
vlajku. Èinili tak liknavì, ale nakonec vichni poslechli.

Semèice v dobì II. svìtové války
Váení ètenáøi Semèického zpravodaje, v letoním roce
uplynulo ji 60 let od konce války. Bohuel obecní kroniky musely být odevzdány úøadùm a byly po celou válku
uchovány v archivu v Praze. Proto byly vechny zápisy
z této doby zapsány a dodateènì a hlavnì podle vzpomínek pamìtníkù a nejsou tak obsáhlé jak by si toto pohnuté
období zaslouilo. Dnes tedy zaèneme první èástí pøíbìhu o dobì II. svìtové války v naí obci zaznamenaném
p. Jiøí Králem (pro vydání zkrátila J. Èvanèarová, kronikáøka) .
Dne 2. øíjna 1939 byla vyhláena mobilizace a vojácizáloníci ihned nastoupili s døevìnými kufry ke svým útvarùm. V Semèicích to bylo 38 muù, 5 koní a 2 povozy.
Z pohranièí pøicházeli vysídlenci, i do Semèic, a bylo
pro nì hledáno ubytování. Nìkteøí se dlouho nezdreli
a li hledat zase dál nový domov. Události braly rychlý
spád, demobilizace, potom zøízení protektorátu, domovní
prohlídky, obavy ze zatýkání, tøebae ze Semèic nebyl zatèen nikdo.
Byly zrueny vechny politické strany a povolena jen
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20. ledna 1941 pøijelo do vsi nìmecké vojsko, asi
80 vojákù s dvaceti auty. Munice byla uskladnìna
v semenárnì. Za dva dny dalích asi 140 vojákù se ètyømi
velikými kanóny, které stály pøed pastuinou. Vojáci se
usídlili ve kole a v hospodì. Procházeli se po vsi a nìkteøí umìli èesky, asi sudeáci. Øíkali, e jdou na Rusko.
V hostinci u Jonáù bydlili nìkteøí dùstojníci, uspoøádali
si veèírek a pøi hojném popíjení zpívali ryènì nìmecké
písnièky.
Semèická mláde v létì sedávala na návsi pod lípou

a bavila se a debatovala o událostech. V té dobì uletìl
Rudolf Hess, tajemník Adolfa Hitlera do Anglie a mladý
Josef Vondrlík pronesl: Tak Hess nám vzal draka. Nìmec to slyel a protoe mnozí rozumìli èesky, bylo zle.
Zanedlouho odvezlo auto boleslavské policie nìkolik mládeníkù k výslechu, kde jim bylo namláceno a u Václava
Stehlíka ml. byla vykonána domovní prohlídka.
Ne vojáci ze Semèic odjeli, slouili v naem kostele
polní mi i pøes protesty faráøe a 11. èervna 1941 vichni
i se zbranìmi odejeli neznámo kam. (Pokraèování pøítì).

Ze starých Semèic
vyjednávání postavil jevitì asistent Frantiek Edel. Døíví koupeno z penìz uetøených z divadelních pøedstavení
a zbývající peníze vypùjèeny u místního spoøitelního spolku na jméno Jan Ulman. Josef Grus a Èenìk Hoøejí se
zapsali jako ruèitelé. Plátno na kulisy bylo koupeno
u J. Stránského a práci malíøskou zadali na kulisách i oponì
malíøi Adolfu Bednáøi z Ml. Boleslavi. Vìtinu práce dìlal malíø doma a zbytek dodìlával v Semèicích a to právì
ve dnech mobilizace v roce 1914. Následkem toho vekerá divadelní èinnost utichla a rekvizity divadelní uloeny
k doèasnému odpoèinku. K dalímu oivení ochotnického divadla dolo po 1. svìtové válce. Ale to u je jiná
historie. V roce 1923 byla namalována malíøem Bìlským
nová opona, tak jak jsme o ní ji nìkolikrát psali. V roce
1990 byla tato opona restaurována akademickým malíøem Daliborem Pokorným (ve spolupráci se synem akademického malíøe Frantika Segrta). Malíø Dalibor Pokorný se narodil v Charvátcích a od roku 1975 zde i il
a do roku 2004 kdy zemøel.

Divadelní jevitì
Poèátky ochotnického divadla v Semèicích nebyly jednoduché. ádného jevitì, ádných k tomu úèelu potøebných knih, ádné prakse a koneènì ani nikoho, kdo by
osoby líèiti mohl, nebylo. Tak jsme sehnali, jak se co dalo.
Jevitì zøízeno z pár loket kartounu, nìjaké vozové plachty
a nìkolika vozových prken.
Ku konci roku 1898 pøila do Semèic divadelní spoleènost s øeditelem Mühlem. Jeho jevitì bylo starí a on
si chtìl poøídit nové. I smluvili se uèitelé Èenìk Hoøejí
a Josef Dumek s øeditelem Mühlem o koupi jevitì,
za které dostal 15 zlatých a nìkteré látky, je ku výpravì
jevitì slouily. A tak hráno na vlastním jeviti.
Za majitele Frantika Heømanského dolo k výstavbì
jevitì v hospodì è. p. 4. O novém jeviti bylo jednáno ji
od roku 1912 i v souvislosti se zavedením elektrické síly
do Semèic, èemu se obèané dost bránili.
Výstavba jevitì byla velká akce. Plánky nakreslil
stavitel Vychodil. Úkolu se ujal È. Hoøejí a po delím

Výstavba ve Výzkumném ústavu øepaøském Semèice po roce 1945
V letech pováleèných semenáøská stanice a pozdìji
Výzkumný a lechtitelský ústav øepaøský postavil jak obytné tak provozní budovy. Jako první byla postavena obytná budova se esti byty è. p. 124-129 pod drahou Na Rafandì (v roce 1947). Jako druhá stavba byl postaven Bílý
dùm è. p. 130 (v téme roce). V roce 1950 bylo postaveno
nové prostorné skladitì (Gigant), v tém roce a v roce
1951 dvì budovy a to skladitì na kvìtinové cibule a hlízy a závodní kuchynì a jídelna a druhá budova skladitì
na jednoklíèkové semeno. V roce 1953 pak ve vsi obytný
dvojdomek è. p. 131-132.

ní budovy, dvì patra a pøednákový sál. V roce 1959 halový skleník. V roce 1960 obytná budova è. p. 136-137,
artézská studnì, vodárna, adaptace domu è. p. 70, V roce
1973 bylo postaveno 5 domkù typu Okál, nová kotelna
a vrátnice.
Statek
Rovnì ve statku se zaèalo stavìt. Pod nádraím byl
postaven celý areál farmy pro hovìzí dobytek do kterého
se zastavily kusy zdravé, prosté brucelózy a TBC, èernostrakaté dánské plemeno. Staré stádo bylo vybito. V roce
1963 byli zlikvidováni vichni konì a od této doby se dìlalo ve pouze traktory.

V letech 1955-56 bylo postaveno severní køídlo hlav-
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Z naeho kraje
(F. Dìdina: Bejvávalo)
Nae ivobytí
To ivobytí bylo pod kadým krovem stejné.
V selských staveních si pøi snídani navaøili hrnec hrachu
nebo èoèky, krup - buï tlustých, které si ve vlastních
stoupách naopíchali, neb drobných - nechalo se to v prsku
a do poledne.
V zimì lo zrána vecko na mlat, a to kdy se tak pøi
tøeskutém mrazu celé pùldne kadý cepem ohánìl.
V poledne pak vecko chutnalo. Nìkdy to bylo docela studené. Sedlák, selka a vecky dìti sedìli u jednoho stolu
a jedli z jedné mísy. To byla obyèejnì polévka a brambory. Nakrájelo se nebo nadrobilo asi do polou mísy uschlého chleba, který potom posypali v soli utøeným èesnekem,
polili èistou vaøící vodou a polévka byla hotová. Pøitom
se postavil k ohni hlinìný hrnec s brambory, které se po
polévce vysypaly na oatku. Kadý si udìlal hromádku
soli na holém stole a namáèel si v ní oloupané brambory.
Zbyla jen hromádka slupek. Taková byla snídanì a veèeøe po celou zimu v jednom stavení jako ve druhém, a to
byl statek, chalupa nebo barák, ve jedno.
Strava kojencù - cumel. To se vzalo kus bílého plátna,
do toho se dal kousek kae, kdy byla pohotovì, kdy ne,
rozvýkali kus chleba a dali do klùcku. To se obvázalo
nití a cumel byl hotový. Kdy byly vichni na poli, hlídá-

Soutì - Svìt kolem nás

val dítì mladí sourozenec (tøeba estiletý). V poledne dítì
dostalo podle naøízení rodièù do hubièky cumel. Dìti mìly
kapitální hlad a proto vysály z cumlu vecko, a tam bylo
cokoliv. Stávalo se èasto, e vsály takový cumel, kdy u
byl prázdný, a do krku a zadusily se. Takovým zpùsobem pøilo tenkrát mnoho nemluvòat ze svìta.
Obtrit
Na Doubravsku byla èastým hostem cholera. A není
divu. Jetì v padesátých letech (19. století) nebylo u nás
potøebných domeèkù. Chodilo se nejvíce na zahradu nebo
do polí. O posvícení, kdy se selo plno pøátel a ti pøivedli
s sebou vechny své dìti, to bylo kadé stavení obneené
a zahrady pøeplnìné. Nejvíce se chodilo pod okap. Tyto
pomìry mìly velmi smutné následky. Cholera a podobné
metly byly v kraji èastým hostem. Kdy jsem se stal samostatným hospodáøem, tak to jsem takový poøádek nestrpìl.
Vystavìli jsme poøádný døevìný domeèek. Ale to zas dìlalo pohorení. Sousedi øíkali, e dìlám pána. Hleïte, on musí
mít obtrit! Ovem pozdìji uznali, jak je to dobré, e lidé
se nemusejí ohlíet a chodit tajnì jako zlodìji na zahradu,
za humna, do obilí nebo do stre, pøili brzy k náhledu, e
ten domeèek je dobrá vìc a nejenom pro pány. Bìhem tøí
let nechybìla ta døevìná bouda nikde.

ZPRÁVY ZE Z

paní Blaenì Dunovské.
Soutìící - Veverky a Liáci MZ Semèice

Milí obèané Semèic jsme moc rádi, e se mezi vámi
nali ti, kteøí nám pomohli v minulém kole s anketou
zmínìné soutìe.
Naím úkolem bylo zjistit, najít, pøemluvit, nafotit a
vyzpovídat ty, kteøí splòovali podmínky naich úkolù.
Chtìli bychom proto podìkovat Janu Dunovskému,
Karlu Koèímu, Karlu Klimovi, Ladislavu Mészároovi,
Simonì Janatové, Petru Koálovi, Miloi Hùlkovi, Martinì Peèené, paním uèitelkám a paní øeditelce, e nám
vìnovali svùj drahocenný èas.
Doufáme, e se mùeme tìit na dalí spolupráci.
V právì probíhajícím kole té dìkujeme za pomoc

.Nedá mi to, a proto se zmíním o jednom splnìném
úkolu obou soutìících skupin. Kadá z nich rukou spoleènou vytvoøila témìø ètyømetrovou snìhovou vì. A
pak se rozhodly korunovat své úsilí fotoreportáí. Nic
neobvyklého,e? Jene ten poslední snímek u nevznikne. Kdosi v sobotu zveèera obì vìe znièil. Netuím, zda
se nám podaøí zjistit vandala. Alespoò se pokusíme. Protoe to nejhorí je, e si dìti mohou myslet  byl to kdokoli. A to podezøení si nikdo ze koly ani odsud, ze Semèic, nezaslouí.
Mgr. Marie Kubínová

Pomozte Asii
Tento projekt, který vymyslela 8. tøída ze Základní koly Semèice, je u hodnì rozbìhnutý po celé kole a jejím
okolí a spìje ji ke svému finále.
Vybral se u sluný balík novin a èasopisù, a to nejen díky ákùm, ale i díky jejich rodièùm èi známým.Tímto
bych chtìl vem, kteøí sbìrovým papírem pøispìli, velmi podìkovat. Nutno podotknout, e sbírka je stále jetì
ve své aktivní fázi a zdaleka nekonèí. To znamená, e ti, kteøí jetì nepøispìli, ale u se tøeba dlouho chystají, mají
stále monost. PØEDEM DÌKUJEME.
za celou 8.tøídu Filip Mare
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ZPRÁVY Z M

Králové nebo z nymburského Divadla Kolobìka, kteøí
uvádìjí nejen klasické, ale i autorské pohádky z vlastní
dílny. Dìti vdy zaujmou, nebo jsou pìkné, zajímavì
zpracované a pouèné.
Tìchto pøedstavení se úèastní i dìti z M v Ledcích
a áèci niích roèníkù naí základní koly.
Na závìr bych chtìla jménem vech dìtí podìkovat
MUDr. L. klubalovi za to, e nám do mateøské koly
vìnoval poèítaè.
Jitka Rejmonová, vedoucí uèitelka M

V souèasné dobì je kapacita M zcela naplnìna.
A protoe se do konce kolního roku rozlouèíme pøedbìnì se 13 budoucími prvòáèky, vyhlaujeme zápis.
Termín je stanoven na støedu 16.bøezna 2005. Na nové
dìti se pochopitelnì moc tìíme.
Co jim dokáeme nabídnout?
Pøedevím hodnì kamarádù, se kterými mohou zaít
nejen legraci, ale i spoustu zajímavých pøíhod. Bìhem nich
se zaènou nenásilnì uèit vytváøet pravidla vzájemného
souití tzn. mít se rádi, neubliovat si, pomáhat si, snait
se dodrovat dohody, respektovat odlinosti. spoleènì
spoluproívat radosti, starosti, vzájemnì si naslouchat.
Spoleènì si hrát, tvoøit, kreslit, stavìt .,aby dokázali víc
vnímat nejen sebe, ale i své okolí.
V tomto  pøedkolním- vìku je nesmírnì dùleité rozvíjet a obohacovat dìti v oblasti smyslového poznávání,
øeèové dovednosti, estetického cítìní, pracovních èinností a pohybových schopností. Proto i teï, v zimì, vyráíme
s dìtmi èasto do pøírody.
Pochopitelnì nezapomínáme na bobování a procházky, ale pravidelnì chodíváme i nakrmit hladová zvíøátka,
která se nám odmìòují veselým poskakováním k obzoru.
Nedílnou souèástí ivota mateøské koly se kadý mìsíc stává pøíjezd hercù, divadelní spoleènosti z Hradce

Zápis do 1.tøídy
Dne 31. ledna 2005 probìhl, tak jako kadý rok, zápis
dìtí do první tøídy.
Bylo zapsáno celkem 18 dìtí.
Vechny dìti se snaily plnit úkoly z rozumové
a jazykové výchovy, z matematických pøedstav. Nìkdo se
zapojil s úsmìvem a odvahou, jiný s obavami.
Nakonec vichni odcházeli nejen s úsmìvem ve tváøi,
ale také s drobnými dárky.
Byl to pro nì natolik významný den, e jsme se rozhodli ty první okamiky vstupu do velkého ivota vyfotografovat. To aby dìti mìly hezkou památku.
Mgr. Dana Antoová, za vyuèující 1. stupnì Z

KULINÁØSKÝ KOUTEK

(co není sladké, mùe být slané) - sestavil kolektiv kuchaøek a uèitelek Z
1 lièka soli
220 g tvrdého sýra nakrájeného na kostky
220 g pokrájených oliv
1 líce lístkù rozmarýny nebo grilovací koøení, lze pøípadnì pøidat jemnì pokrájenou unku

Chléb se suenými rajèaty
4 hrnky mouky (mono 3 hladké, 1 celozrnné)
1 balíèek instantního drodí
1 a 1/4 hrnku teplé vody
2 líce nakrájených suených rajèat
1 líce nasekané majoránky
1 líce olivového oleje
1 líce soli
hrst semínek (sluneènice, sezam, len  podle chuti)

Zadìláme tìsto, pøidáme sýr a olivy, necháme kynout.
Tìsto rozdìlíme na 4 díly, vytvarujeme 4 bochánky, jetì
je necháme vykynout a upeèeme, jako v pøedchozím pøípadì.

Zadìláme tìsto, hnìteme jej, a je hladké a pruné,
potøeme kouli tìsta olejem a necháme kynout a zdvojnásobí svùj objem, pokud dáme tìsto 3 minuty na nejnií
stupeò do mikrovlnné trouby, doba kynutí se radikálnì
zkrátí.
Potom vytvarujeme buï bochník, nebo lící vykrajujeme malé dalamánky, peèeme pøi 200oC, potíráme slanou vodou pro pìknou kùrku.

Pomazánky na chlebíèky
1. Syrovou mrkev a køen nastrouhat, osolit, spojit majolkou nebo jogurtem.
2. Syrový celer a mrkev nastrouhat, osolit, opepøit, vmíchat
majolku.
3. Rozmrazené krabí tyèinky a cibulku nakrájet, zakapat
citrónovou ávou, pøidat majolku.
4. Uvaøený celer, vejce a oøechy nastrouhat, pøidat
pokrájenou cibulku, osolit, opepøit, vmíchat majolku
a nasekanou na z petrelky.
5. 2 líce vody, 2 líce oleje, 2 líce keèupu zahøát,
aby se smìs spojila. Po vychladnutí ji nalít na smìs

Chléb s olivami a sýrem
Balíèek instantního drodí
2/3 hrnku teplé vody
3 hrnky mouky (mono kombinovat hladkou a celozrnnou)
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ze 40 dkg gothajského salámu, nakrájené cibule
a 1 majolky.

Je to nepálské národní jídlo, které lze v tamìjí zemi
nalézt i ve výe poloených oblastech. Skládá se ze tøí
èástí  jako nae vepøo-knedlo-zelo.
1. Rýe
Uvaøená rýe (mùe být pouita i rýe v sáècích). Nejlepí je rýe natural.

Falený tatarský biftek
1 dl oleje, 4 strouky utøeného èesneku, 1 nakrájenou
cibuli, 1/2 lièky pálivé papriky, 4 líce keèupu a sùl.
Smícháme s odpovídajícím mnostvím uvaøených, nastrouhaných brambor.

2. Èoèková omáèka
Èoèku pøebereme, pøes noc namoèíme a druhý den ve
stejné vodì uvaøíme. Vodu nenecháme úplnì vyvaøit, spíe dolijeme a do hotové omáèky pøidáme rozmaèkaný èesnek, sùl, máslo a dochutíme speciálním koøením Garammasala  je velmi aromatické  není podmínkou.

Salát ze sóji
200 g uvaøených bobù, 1 pórek, 3 kapie, 3 uvaøená
vejce, 1 líci hoøèice, 1 líci nasekaného kopru, petrelku, worchesterovou omáèku, sùl.
Øízky trochu jinak
Smíchat 2 vejce, 2 líce hoøèice, 2 líce solamylu,
2 líce worchesteru, 1 lièku soli. Do smìsi naloit naklepané maso (tøeba do druhého dne) a potom na oleji usmait.

3. Kari brambory
Nejlepí èást celého jídla. Je moné pouít je jako pøílohu i k nìkterým minutkám z masa v naich podmínkách.
1-2 velké cibule oloupeme, nakrájíme na kostièky
a dáme na 3 líce rostlinného oleje smait do trouby. Mezitím oloupeme brambory, nakrájíme na kostièky a pøidáme k cibuli, ve osolíme a posypeme kari koøením.
Za obèasného míchání peèeme do mìkka.
Hotové jídlo podáváme tak, e na talíø dáme rýi a kari
brambory a ve polijeme omáèkou z èoèky.
V Nepálu pokud je obìd opravdu slavnostní, pøidávají
vaøenou brokolici a výhodou je, e za konstantní cenu si mùete pøidávat jednotlivé èásti jídla a do úplného nasycení.

Slaný trùdl
Tìsto se pouije jako na trùdl jableèný.
Náplò: cibule, syrová paprika, keèup, hoøèice, pálivá
paprika, salám, sýr, sùl (dle vlastní fantazie).
Dalbat
Na první pohled zvlátní název.

Z èinnosti dobrovolných hasièù.
Rok 2005 jsme zahájili 15.ledna valnou hromadou v naí klubovnì. Za úèasti 28 èlenù a hostù jsme zhodnotili
èinnost za 2004 a usnesli jsme se na plánovaných akcích pro nastávající rok. Jsou to veøejnosti prospìné a opakující
se spoleèenské akce jako: sbìr eleza, èitìní koupalitì, èitìní kanálù v obci, zájezdy na hory a za kulturou, poøádání plesu, tradièního vinobraní, jarní cyklistický výlet atd. Nezapomínáme samozøejmì na prokolování èlenù, jejich
pøípravu s technikou a dalí èinnosti spojené s výjezdovou jednotkou a hasièským sportem.
Na této schùzi jsme zvolili nové èleny do výboru / pí.turmovou, p.Böhma, p.Lojku / za odcházející p.Motrycze;
p. Plíka a pí Hendrychovou, kterým bychom chtìli touto cestou veøejnì podìkovat za jejich práci. Na výborové
schùzi 18. ledna jsme zvolili nový výbor v tomto sloení
Starosta
Velitel VJ
Místostarosta
Pokladník
Jednatel

Rejmon Vladimír
Klimo Karel ml.
Koèí Karel
turmová Eva
Flieger Duan

Revizní komise:
Èlen
Èlen
Èlen
Èlen
Èlenka

Vrabec Petr
Klimo Karel st.
Jiránek Petr
Böhm Fred
Lojka Frantiek
Klimová Hana

 Sebranka  a myslím si , e k plné spokojenosti vech
pøítomných. Selo se nás tentokrát dost, bavili jsme se
a tancovali a do rána. Zde je na místì podìkovat vem,
kteøí nás podpoøili, zvlátì pak podnikatelùm, firmám,
Sokolu, je nám vìnovali ceny nebo finanèní èástkou pøispìli do tomboly. Díky Vám vem jsme mohli pøipravit
velmi bohatou tombolu, která byla pøíjemným vrcholem
vydaøeného plesu.
Ani jsme se nenadáli a máme pøed sebou masopustní veselí. Protoe jste na nìj mysleli ji od loòska,
urèitì máte pøipravený bohatý arsenál nápaditých

V pondìlí 31. ledna krátce po 16. 00 hodinì vyjela nae zásahová jednotka k poáru kùlny u domu è. p. 71
Ing. Heømanského v Semèicích. Výjezdu se zúèastnilo
11 èlenù do 4 minut po vyhláení. Dìkujeme vem, kteøí
se zúèastnili, za rychlý výjezd a úèinný zásah, dále pak
obèanùm, kteøí pomáhali pøi prvotním zásahu a jejich vèasnému ohláení poáru profesionálùm (p. Ota Plecháè,
Fr. Grebeò, P. Vrabec, ná èlen).
V sobotu 5.února jsme v hospodì  U Plíkù  uspoøádali hasièský ples , na kterém nám hrála nae kapela
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krásných masek a rádi pøijdete s nimi mezi nás.
V sobotu 26. února se sejdeme v 11.oo hodin u hasièské zbrojnice.
Za doprovodu hudby p.Dunovského vyrazíme stejnou
trasou jako pøedchozí roky ji po esté a jak doufáme za
pøíznì pìkného poèasí.
Prosíme vechny, kteøí nám chtìjí pomoci s organizací
této akce, aby pøili na mimoøádnou schùzku v úterý
22. února od 18.00 hodin do klubovny. Dìkujeme.

Akce :
n

Únor

n

Bøezen - výlet na kolech

n

Pro zapomnìtlivé pøehled konání výborových a èlenských schùzí v roce 2005:
Kadé 1. úterý v mìsíci - 1. bøezna (V); 5. dubna(ÈL);
3. kvìtna (V); 7. èervna (V); 6. záøí (ÈL); 4. øíjna (V);
1. listopadu (V); 6. prosince (V).
Vechny termíny i s èasem jsou vyvìeny na informaèní desce pøed zbrojnicí a vyhlaovány rozhlasem OÚ.

- masopustní prùvod - 26. 2., sraz v 11,00 hod.
u hasièské zbrojnice
- kolení èlenù

Duben - èitìní kanálù v obci, èitìní koupalitì,
které slouí souèasnì jako poární nádr
- sbìr elezného rotu

Termíny akcí upøesníme a informaci provedeme plakáty ve vývìsce a vyhláením v rozhlase OÚ.
za SDH Semèice
Karel Klimo st.

Z èinnosti TJ SOKOL SEMÈICE
øila a vèetnì závìreèného zakonèení na koupaliti i vem
líbila.
Na Silvestra jsme opìt vyrazili do okolí Semèic, sice
letos nebylo tak krásnì umrznuto a bílo jako v pøedchozích
letech, ale náladu nám to vem urèitì nezkazilo. Vdy se
selo opìt pøes 100 úèastníkù. Pochod byl zakonèen na
koupaliti výbornou drkovou polévkou.
V nejblií dobì nás èeká výroèní schùze a to letos
volební. Tak ji nyní zvu vechny èleny, kterým není osud
SOKOLa lhostejný, aby se dostavili v co nejhojnìjím
poètu. Termín bude upøesnìn a vèas vyhláen místním
rozhlasem.
Vlaïka Hynková

Zimní období je obdobím klidu. Areál spí - ale sportovci se pilnì pøipravují na následující sezónu. Nae A
mustvo trénuje v regulérních podmínkách tìlocvièny
7.Základní koly v Mladé Boleslavi. Pro novou sezónu
by mìlo být posíleno o navrátiví se hráèe, kteøí hostovali
v TJ SOKOL Plazy, jsou to Jan Klimo a Duan Moc.
Hodnì jsme zvìdaví na výsledky naich ákù, které
trénuje Honza Dlask.
O vánoèních svátcích se v tìlocviènì místní Základní
koly uskuteènil volejbalový turnaj amatérù. Zúèastnilo
se ho 21 hráèù a jeden rozhodèí  Vláïa Rejmon, který
dohlíel na regulérnost boje. Kdo z pìti losovaných drustev vyhrál, není vùbec podstatné, hlavnì e se akce zda-

Demografická studie obce Semèice - stav k 31. 12. 2004
Poèet obyvatel celkem (trvale ijících): 496

2. Mláde a dìti

Struktura obyvatel podle vìku, pohlaví a ostatních ukazatelù:

stáøí v letech

1. Dospìlí nad 18 let (vèetnì)
stáøí v letech

celkem

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

83
84
65
72
46
24
21
1

z toho
mui
38
44
34
38
20
15
6
0

celkem

396

195

z toho
eny
45
40
31
34
26
9
15
1
201

celkem

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

18
12
12
15
18
25

z toho
chlapci
8
5
8
6
11
12

celkem

100

50

z toho
dívky
10
7
4
9
7
13
50

3. Struktura obyvatel podle stavu
stav
enatý/vdaná
10

celkem
228

z toho
mui
115

z toho
eny
113

vdovec/vdova
svobodný/ná
rozvedený/ná

37
201
30

7
112
11

30
89
19

celkem

496

245

251

Poèet nezamìstnaných

4. Zamìstnanost:
l Poèet ekonomicky aktivních obyvatel celkem:
z toho muù
en
l

l

l

5. Podnikatelské aktivity v obci :
l Právnické subjekty v obci celkem
z toho do 5 zamìstnancù
6 - 10 zamìstnancù
11 - 15 zamìstnancù
16 - 20 zamìstnancù
nad 20 zamìstnancù

277
149
128

Poèet dùchodcù:
z toho pracujících

l

101
6

Poèet studující mládee celkem:
z toho: na støední kole (vèetnì oborù s maturitou)
z toho: chlapci
dívky
na vysoké kole:
z toho: chlapci
dívky
Poèet mladých v uèebních oborech celkem
z toho: chlapci
dívky

13

31
16
9
7
15
6
9

8
5
0
1
1
1

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

28
24
3
0
1

6. Struktura vzdìlání obyvatel :

4
2
2

vysokokolské vzdìlání
støedokolské vzdìlání

celkem
24
96

mui
13
38

eny
11
58

ostatní (základní apod.)
mláde a dìti

266
110

142
59

124
51

celkem

496

252

244

7. Pøírùstek a úbytek obyvatel (za poslední roky)
1998
2
2
0

1999
1
0
1

2000
2
2
0

2001
3
2
1

2002
7
5
2

2003
5
2
3

2004
6
2
4

Zemøelí celkem
z toho
- mui
- eny

3
2
1

2
0
2

4
1
3

6
2
4

3
2
1

5
3
2

6
5
1

Pøírùstek/ Úbytek
novì pøihláených
odhláených osob

14
8

11
4

14
4

14
3

18
10

13
7

30
28

Novì narození celkem
z toho:
- chlapci
- dívky

Zpracoval: Hana Stará

POZVÁNKA DO KNIHOVNY
Protoe v poslední dobì místní knihovnu vyuívá málo ètenáøù, dovoluji si Vás oslovit touto formou a pozvat
Vás k návtìvì knihovny. Máme otevøeno kadý ètvrtek od 16,00 hod do 18,00 hodin. Co si vybrat ke ètení?
V knihovnì máme 3312 kniních jednotek. Odebíráme èasopis Domov a pro dìti èasopis ABC. S okresní
knihovnou v Mladé Boleslavi byla uzavøena smlouva a ná knièní fond je obohacen o výpùjèní fond okresní
knihovny, který se nìkolikrát roènì obmìòuje. To znamená, e máme k dispozici i novinky. Namátkou vybírám
nìkolik titulù. Pro eny: Srdce motýla, Co mì maminky (ne)uèily, Noc v ráji, Intriky a láska, Konkurz na milence, Jemnostpanièky, Krása není vechno. Pro milovníky historie tøeba knihu Nefertiti, Alexandrijská knihovna,
Alexandr Veliký, Hra na Egypt a mnoho dalích. V knihovnì najdete èasopisy o ivotním stylu, bydlení, módì.
Pokud budete mít zájem o titul, který nemáme, zajistíme ho pøímo z Okresní knihovny. Celoroèní prùkazka
stojí 50,- Kè, co není mnoho a urèitì se vyplatí.
K návtìvì co nejsrdeènìji zve a tìí se na Vás

Vae knihovnice Jaroslava Brùchová
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INFORMACE OBECNÍHO ÚØADU

n
n

n

n

Znovu upozoròujeme na zmìnu adresy internetových
na Mìstkém úøadu èi Magistrátu)
stránek Obce Semèice: www.obecsemcice.cz
b) do 31. prosince 1996, za obèanské prùkazy se stroMístní poplatek za odpadové hospodáøství v obci
jovì èitelnými údaji nejpozdìji do 31. prosince
2006;
nebude zatím zvyován, bude vybírán v roce 2005
ve stejné výi jako doposud, t.. j. 360,- Kè za 1 osobu,
c) do 31. prosince 1998, za obèanské prùkazy se
èi nemovitost trvale neobydlenou. Do konce února
strojovì èitelnými údaji nejpozdìji do 31. prosince
je potøeba uhradit alespoò 1. polovinu poplatku
2007;
(druhou do konce srpna) a vyzvednout si samolepící
d) do 31. prosince 2003, za obèanské prùkazy se
strojovì èitelnými údaji nejpozdìji do 31. prosince
známku, nebo pytle. Pytle je moné vkládat do
popelnice, která pak nemusí být vylepena známkou.
2008.
To znamená, e pokud máte obèanský prùkaz vydaný
Dìkujeme Vám vem, e nejste líní a tøídíte odpad. Na
sklo máme u obchodu 1 kontejner, na plasty 3 kontej- pøed rokem 1994 (t. j.vechny prùkazy t. zv. kníky) musí
nery (2 u obchodu, 1 na parkoviti u koupalitì), papír být vymìnìny letos. Ostatní obèané nemusí zatím
dávejte nadále do koly, monoèlánky do Renka, s výmìnou spìchat.
nebezpeèný odpad 2x roènì do areálu Prodejny paliv n Sloenky na úhradu danì z nemovitostí dostanete jako
(vyhláený termín), velkoobjemový odpad 3x roènì do
obvykle potou z finanèního úøadu, splatnost zmínìné
kontejneru u høbitova.
danì je do 31. 5. 2005. Ten, kdo vlastní pozemky mimo
Do konce bøezna je splatný místní poplatek za drení
KÚ Semèice (napø. v Dobrovici, Týnci, Ctimìøicích )
psù tj. 100 Kè za 1 psa a 150 Kè za kadého dalího
musí podat daòové pøiznání (termín prodlouen do
psa.
30. 4. 2005). Týká se to katastrálních území, kde byla
provedena t. zv. digitalizace (daò platí majitel, nikoliv
Dle naøízení vlády 612/2004 Sb. jsou státní obèané
nájemce) Naeho katastru se to zatím netýká, budete
Èeské republiky povinni provést výmìnu obèanských
prùkazù bez strojovì èitelných údajù, vydaných:
vèas upozornìni.
a) do 31. prosince 1994 za obèanské prùkazy se n Zaèínají se opìt mnoit pøípady vandalství v naí obci,
strojovì èitelnými údaji nejpozdìji do 31. proprosíme, abyste na tyto pøípady upozoròovali. Nevíme
since 2005; ádost o vydání obèanského prùkazu
kdo a proè kodí a je potøeba tomu zabránit. Pøítì se
obèan pøedloí nejpozdìji do 30. listopadu 2005,
to mùe stát Vám a bez Vaí pomoci se tento, nebo tito
(matrièní úøad Dobrovice nebo Mladá Boleslav
lidé èi jetì dìti nedají usvìdèit a potrestat.

Evidenèní èíslo: MK ÈR E 10412; Poèet výtiskù: 200
Cena: Zdarma; Vydává: Redakèní rada OÚ Semèice;
Tisk: Zdenìk Gola, Bìlská 151, Mladá Boleslav;
Grafická úprava: Monika Nováèková, Mladá Boleslav
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