SEMÈICKÝ
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duben 2005

roèník 7, èíslo 2

Váení a milí spoluobèané, nedá mi to, abych zase
jednou tak trochu nezabrousila za hranice katastru
naí obce. Vedou mì k tomu zejména dva dùvody. Ten
první je neuvìøitelný stav v naí politické kultuøe, který mi bere chu do veøejné práce. Ten druhý je neutìený a skoro neøeitelný stav péèe o nae kulturní
památky.
K tomu prvnímu se nebudu pøíli vyjadøovat, je mi
ale smutno z toho, jak kvete na nejvyích postech
politikaøení a boj o moc. Jako by se vytratily pøedvolební sliby, e na prvním místì pùjde o lidi a prospìch vìcí veøejných. Neumím si pøedstavit, e bychom se úplnì dole v malých vesnicích takto chovali
a vedli takovéto abomyí války. Asi bychom nic nerozhodli a nic poøádného neudìlali. O finanèních prostøedcích a jejich úèelném vynakládání ani nemluvím.
Malé obce z daòových výnosù udrí horko, tìko
bìný chod obce, ale na vìtí opravy èi budování to
nestaèí. V zájmu rozvoje jde øada obcí do rizika a nese
za svá rozhodnutí plnou zodpovìdnost, tak jak to má
být. Za miliardové omyly èi nekalé praktiky vak není
vìtinou nikdo potrestán. Jak potom vìøit ve spravedlnost, demokracii a právní stát?! Vdycky si opakuji - nerozèiluj se, stejnì nic nezmìní, hleï si svého,
ale ono to dost dobøe nejde. Hlavnì si myslím, e to
není správné, e je to pouze pohodlné. Nesmíme
mlèet, musíme øíkat svùj názor a vìøit, e bude postupnì stoupat morální kredit naich politikù, jejich
moudrost a tím i politická kultura.
Druhým dùvodem k vyboèení z komentování
místních pomìrù a problémù je moje znechucení
a beznadìj nad øeením oprav kulturních památek.
Finanèní prostøedky, které se do oprav dávají jsou
malé a pohltí je zejména mìsta èi památkové zóny.
Vìtina vesnických kostelù v Èechách je
v zuboeném stavu a nám nezbývá ne bezmocnì
pøihlíet pokraèující devastaci. Chybí dlouhodobá
koncepce, jak s tìmito památkami nakládat, bez
ohledu na vlastnictví. Vìtina kostelù tvoøí dominantu obcí, èi kraje a byla by to neodpustitelná koda, kdybychom dovolili jejich znièení. Nai pøedkové je postavili, a nai potomci by nám to mìli
právem za zlé, e jsme to dopustili.

Naí obce se to týká o to víc, e pod chátrajícím
kostelem máme pìkný a funkèní høbitov. Náklady na
opravu krovù, statiky, støechy, øíms, lábkù, venkovních a vnitøních omítek atd. je potøeba, podle odborníkù, cca 5,5 milionu Kè. Opravy se dají rozdìlit
do 3 etap. Mìlo by se zaèít opravou krovù, statiky
a støechy, celkem cca za 1,5 mil. Kè. Pokud pøispìje
stát a církev, jako majitel objektu, pøispìje i obec. Zastupitelstvo obce je ochotno o pøíspìvku jednat, ale
jen pokud pùjde o zaèátek komplexního øeení. Pokud je nám známo, tak pro letoek pøispìl zatím pouze Krajský úøad èástkou 90 tisíc Kè, je to málo, ale
dobré jsou. Celkem 800 tisíc bylo poadováno od
Památkáøù, ale zde to snad nedopadlo. Doufám, e
moje informace je mylná, protoe by se toho tudí
letos mnoho neudìlalo.
Pokud by se práce rozbìhly, máme v úmyslu vyhlásit
na opravy kostela i veøejnou sbírku, která by trvala celý
rok. Vìøíme, e by pøispìli nejenom obèané Semèic
a okolních vesnic, ale i semèiètí rodáci rozesetí po celé
republice i v zahranièí.
Váení obèané, je toho jetì mnoho, co bych mìla
jetì na srdci ve vztahu ke kulturnímu dìdictví
v naem státì a zejména v naí obci, ale vìc není tak
jednoduchá, jak by se zdálo. Peníze bohuel hrají stále tu nejvìtí roli a tìko volit mezi opravou køíku
u høbitova èi památníku padlým a vodovodem, kanalizací èi komunikací. Musíme doufat, e se postupnì
vechno vyøeí, ale bude to stát jetì hodnì starostí
a úsilí.
Vìøím, e budete vichni trpìliví a ochotní pomoci,
tak jako doposud. Dìkuji Vám a v dnením netradièním
úvodníku se s Vámi louèím. Zvu Vás na jednání øádného zastupitelstva obce, které se bude konat ve støedu
4. kvìtna 2005 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ
v Semèicích, kde máte monost øíci svùj názor a získat
aktuální informace.
Ing. JANA MYDLILOVÁ
starostka
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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Usnesení

z øádného zasedání Zastupitelstva obce Semèice,
konaného dne 2. bøezna 2005 v zasedací místnosti OÚ v Semèicích.

ZASTUPITELSTVO OBCE SEMÈICE:
13. V prùbìhu roku 2005 ukonèit skládkování ornice
na levé stranì palouku pod Holí a provést jeho úpravu do pùvodní podoby.

A)Bere na vìdomí:
1. Informaci o plnìní úkolù uloených OZ na jednání
dne 17. 1. 2005.
2. Dùvodové zprávy pøednesené k jednotlivým bodùm
jednání.
3. Odpovìï øeditele Správy a údrby silnic z Mnichova
Hraditì k instalaci zrcadla na køiovatce u Obecního úøadu.
4. Informaci o ohláení udrovacích prací v roce 2005
na korytu Semèického potoka Zemìdìlskou vodohospodáøskou správou Podìbrady.
5. Pøipomínku pana Frantika Moce týkající se úpravy
skládky zeminy pod Holí.
6. Plán èinnosti kulturní komise na rok 2005.

C)Neschvaluje:
1. Poskytnutí pøíspìvku obce Semèice Svazu
postiených civilizaèními chorobami v ÈR, základní organizaci v Dobrovici.
D)Ukládá:
Starostce Ing. Janì Mydlilové:
1. Ve spolupráci s místostarostou p. K. Hùlkou a pøedsedou stavební komise p. Ing. turmou
a) projednat podmínky smlouvy o dílo na
výstavbu 1. a 2. èásti III. etapy výstavby
inenýrských sítí pro 19 RD s p. Frantikem
Klouèkem z Kosmonos a po konzultaci
s JUDr. Purlovou tuto pøipravit k následnému
uzavøení
b) projednat podmínky smlouvy o dílo na
výstavbu 3. èásti, III. etapy výstavby inenýrských sítí pro 19 RD s firmou H-INTES
z Ml. Boleslavi a po konzultaci s JUDr. Purlovou tuto pøipravit k následnému uzavøení.
2. Uzavøít smlouvu s firmou T-MAPY spol. s r. o.
z Prahy o vyuívání regionálního geografického
systému (GIS) za poplatek max. 6 000,- Kè roènì.
3. Odpovìdìt základní organizaci Svazu postiených
civilizaèními chorobami v Dobrovici na ádost
ve smyslu rozhodnutí OZ a dùvodech, které k nìmu
vedly.
4. Ve spolupráci se Zemìdìlskou vodohospodáøskou
správou Podìbrady zabezpeèit souhlas vlastníkù se
vstupy na soukromé pozemky v souvislosti
s èitìním koryta Semèického potoka.

B)Schvaluje:
1. Program dneního jednání Zastupitelstva obce tak,
jak je uveden na pozvánce.
2. Ovìøovatele zápisu z dneního jednání: pí Marii
Masákovou a p. Frantika Moce
3. Navrhovatele usnesení: Ing. Aloise Jirsáka a Ing.
Jiøího Èejku
4. Závìreèný úèet obce za rok 2004 a výsledek auditu
hospodaøení bez výhrad.
5. Odmìnu hospodáøce pí Staré ve výi 3 000,- Kè
po zdanìní v souvislosti s výsledkem auditu.
6. Rozpoèet obce na rok 2005 ve struktuøe:
Pøíjmy celkem
11 896 tis. Kè
Výdaje celkem
10 585 tis. Kè.
7. Uzavøení smlouvy o dílo na výstavbu 1. a 2. èásti,
III. etapy inenýrských sítí pro 19 RD t. j. splakové
a deové kanalizace, vodovodu a pøípojek s firmou
Fr. Klouèek z Kosmonos, která vyhrála ve výbìrovém
øízení na veøejnou zakázku.
8. Uzavøení smlouvy o dílo na výstavbu 3. èásti, III.
etapy inenýrských sítí pro 19 RD t. j. komunikace
vèetnì deových vpustí s firmou H-INTES
z Mladé Boleslavi, která vyhrála ve výbìrovém
øízení na veøejnou zakázku.
9. Dodatek è. 2 vyhláky è. 1/2000 Zastupitelstva obce
Semèice Poární øád obce Semèice v souvislosti
se zmìnou odpovìdných osob a telefonních èísel.
10. Vyuívání regionálního geografického informaèního
systému (GIS) za roèní poplatek 6 000,- Kè roènì.
11. Zámìr instalace dopravního zrcadla na køiovatce
silnice III. tø. s místní komunikací u obecního úøadu.
12. Mimoøádnou odmìnu 500,- Kè po zdanìní pí Blaenì Dunovské za zpracovávání údajù
o vývoji poèasí v obci do Semèického zpravodaje.

Místostarostovi K. Hùlkovi:
1. Zabezpeèit podklady a zpracovat zámìr instalace
dopravního zrcadla na køiovatku s místní komunikací u OÚ.
V Semèicích dne 2. 3. 2005
Zapsala: Stará
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ZE SEMÈICKÝCH KRONIK
(Z místních kronik vybrala Jarmila Èvanèarová, kronikáøka obce)

Stále probíhaly kontroly aby místní zemìdìlci dodávali vechno obilí a ostatní produkty. Obyèejnì chodili
úøedníci v doprovodu èetníka, nìkdy i Nìmce. Zástupci
okresu byli vìtinou lidé, kteøí se snaili vybrané domácnosti nìjakým zpùsobem upozornit na kontrolu a tak vìtina kontrol shledala ve v poøádku.

Semèice v dobì II. svìtové války
pokraèování
Vichni sledují události a èekají, co bude dál. Byly
zakázány vechny zábavy. Aby se nemohlo bez povolení
rotovat obilí, byly zaplombovány vechny rotovníky
v obci. Rovnì tak, aby se nemohlo odstøeïovat mléko
a stloukat máslo, byly u vech zemìdìlcù zaplombovány
odstøedivky a máselnice. Zemìdìlci ale znali zpùsoby, jak
se bez tìchto strojù obejít.

Z rozhlasových pøijímaèù byly odstranìny krátké vlny,
aby obèané nemohli poslouchat cizinu. Poslech Londýna byl pravidelnì v hostinci u Jonáù, nikdo ale nic
neprozradil.

Vzhledem k rychlému postupu nìmecké armády na území SSSR, bylo Okresním úøadem naøízeno vude vyvìsit
a vylepit plakáty s nápisem Viktoria - Øíe vítìzí na vech
frontách pro Evropu, nebo jen V. Plakáty se musely
vyvìovat ve vyích patrech, aby nemohly být streny.

Z malé vìe kostela sv. Prokopa byl snesen malý zvon
umíráèek a odvezen neznámo kam pro nìmecké váleèné úèely.
Vítìzství nìmeckých vojsk na frontách vedlo
k povolení taneèních zábav, kdy se patnì vedlo, byl zákaz. Tak se to nìkolikrát opakovalo. V roce 1944 byly u
celý rok zábavy zakázány.

V roce 1942 provedlo actvo zdejí koly sbírku knih pro
èeské dìlníky pracující v Nìmecku. Bylo sebráno 33 knih,
111 brour, 32 èasopisù, 11 kalendáøù, 1 obraz a 1 karty.

Na nìkolik hospodáøství byla uvalena nucená správa.
Bylo to u turmù, Starých a v hostinci u Novotných (Mysíkù).

Po vyhláení stanného práva jetì tu noc se dostavila
kontrola policejních pøihláek ke starostovi Královi, který ruèil za to, e v ádné domácnosti nebydlí nìkdo nepøihláený. Vichni obèané idovské národnosti museli
být oznaèeni esticípou hvìzdou a bylo zakázáno s nimi
mluvit. V Semèicích ádný id nebyl.

Uèitelé zdejí koly Frantiek Honzák a Josef Linhart
byli totálnì nasazeni jako pomocní dìlníci pøi úpravì krytù protileteckých ve kodovce v Mladé Boleslavi. Zemìdìlská mláde byl totálnì nasazena na kopání zákopù na
rakousko-maïarských hranicích. Z naí obce to byli:
F. Starý, V. Novotný, J. Bárta, S. Novotný, V. Grundman
(koèí v è. 2) a L. Hanouek (koèí v è. 15). Stanislav Novotný byl odveden na tìdrý den a dostal se na zákopové
práce do Rakouska. Práce trvaly od 14. prosince 1944 do
3. bøezna 1945.
(pokraèování pøítì).

Pøesto, e zábavy a kulturní akce byly velmi omezeny,
semèiètí ochotníci stále hráli divadlo. V roce 1942 sehráli 4 hry, Sojèí pero, Sluneèní paseka, Ne vylo slunce a Na letním bytì.
V roce 1943 byl koneènì doplacen dluh pøes pùl milionu korun na stavbu koly, který byl pro obec bøemenem
od roku 1927.

Ze starých Semèic
Cukrovka

Teprve roku 1830 nastal zlom a cukrovarnictví zaèalo
vzkvétat po vzoru Francie a Nìmecka.

Jetì pøed rokem 1809, kdy se dìdictvím stala rodina
Thurn-Taxisù nejvìtím majetníkem pozemkù
Roku 1831 byl zaloen cukrovar v Dobrovici kníev dobrovické rovinì po rodu Fürstenberkù, konaly se tem Karlem Anselmem z Thurn-Taxisu a poprvé bylo zprav zahranièí, ale i u nás, pokusy s výrobou burákového cuk- cováno 11 tisíc q burákù z 300 osetých mìøic.
ru, a to od roku 1747 a v té dobì zaèíná historie pìstování
cukrové øepy pro výrobu cukru, který mìl nahradit cukr
V roce 1870 byla postavena dráha vedoucí pøes Nymtøtinový, sem dováený a drahý.
burk do Mladé Boleslavi a cukrovar si postavil vleèkukoòku.
Blokáda ve válkách Napoleonských tuto snahu jetì
podpoøila, ale v zápìtí po válce se opìt od novot upustilo.
V roce 1882 postavil majitel cukrovaru v Dobrovici
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Hugo Maxmilian z Thurn-Taxisu dráhu, vedoucí pøes Se- bý, strojník semenárny a jiní. Za hospodáøské krize námèice do Dobrovice-Taxis stanice, která nebyla spojená vtìvnost poklesla a kdy bylo v Dobrovici zøízeno zvus hlavním nádraím, aby bylo zabránìno vykupování øepy kové kino, v Semèicích kino zaniklo.
cukrové z této oblasti jinými cukrovary.
V roce 1948 se zástupci místních organizací radili
Nový majitel louèeòského panství od roku 1889 Ale- o koupi promítacího aparátu na zvukový film a snaili
xander z Thurn-Taxisu vlastnil 32 velkostatkù v okolí se zajistit docházku do budoucího kina z okolních obcí.
Dobrovice, Louèenì a Cetna. Na tìchto velkostatcích se Tak zaèal boj o kino, který nakonec vyhrály erèice,
ji od poèátkù rozvoje cukrovarnictví pìstovala cukrová kde bylo kino povoleno jako státní a Semèice vyly
øepa. Majitel ve snaze zvýit výnosy dal podnìt k lechtìní. naprázdno.
Oèkování
V roce 1893 zaèal lechtit øepu vrchní chemik dobrovického cukrovaru Václav Barto v Nimìøicích u Cetna.
Ve dnech 7., 10. a 14. února 1949 byla vechna mláde
V roce 1902 bylo lechtìní pøeneseno do Dobrovice
ve
vìku
od jednoho roku do dvaceti let oèkována dánskou
a v roce 1912 éra lechtìní cukrovky v Semèicích.
misí proti tuberkulose.
Hospodaøení na velkostatku
Obecní auto
Pøed druhou svìtovou válkou bylo hospodaøení na velV roce 1951 bylo povoleno pouívat pro obyvatele
kostatku semenáøské stanice ve stavu, jak se provádìlo
ji za doby kníecí. Vekeré práce polní se provádìly po- obecní auto zn. Ford, které bylo zakoupeno a upraveno na
tahy a ruènì. Jediná mechanizace bylo provádìní hluboké tahání motorové hasièské støíkaèky. Povolení vydal MNV
orby pro cukrovku parními oraèkami. Jinak vechny ostatní Semèice pod podmínkou, e vozidlo bude øídit Josef Horpráce provedlo nìkolik párù panských volù a koní. Pra- ner.
covníkù k tìmto potahùm a i jiným pracím, byl nadbytek.
òové problémy
Od starých dob bylo zvykem, e vylí koláci zaèínali
Velikou potí pøi ních v roce 1956 pùsobil nedostasvùj ivot jedìním ve dvoøe s volským potahem. Byly
èasy, kdy dvùr v Semèicích byl jediným zdrojem zamìst- teèný pøíkon elektrické energie. Protoe obec mìla jen
nání místních lidí.
25 KW a na tento pøíkon byla i rozvodná sí v obci, nemohly se pouívat vìtí elektrické spotøebièe. Velké zatíNa odevzdávání dobré práce dohlíel poklasný nad ení sítì pùsobilo neustálé vypínání proudu. Protoe je
enami a afáø nad potahy. Kontrolu práce vykonával pak nyní zvykem ihned ve mlátit a ne vrstvovat obilí a mlátit
správce a inspektor jezdící koèárem po polích. K tomu a v podzimu, jako se to dìlávalo døíve. Kombajnová sklibyl zvlá chován pár lehkých koní a koèí jezdící s pány zeò by byla dobrá, ale vyí vlhkost zrna pùsobí potíe
koèárem - to bylo pro nìj vyznamenání. Jako jeden a nikde nejsou prostory a zaøízení na suení zrna. Výkup
z koèích to byl Josef Hlaváè a pozdìji Jaroslav Bort zrno vlhèí ne 15% nebere. Suí se proto na silnicích
z Bojetic.
a jiných prostorách na slunci, pokud svítí.
Kromì naich pracovníkù byly kadoroènì najímány
levné pracovní síly ze Slovenska, které sem pøivádìli
v partách jejich vùdcové a kteøí nastupovali vdy z jara
na Josefa a po ukonèení polních prací na tìpána se vraceli domù. ili ze svých úspor a èekali zase na jaro a
bude práce. Rodiny ily v ubohém stavu. Kupa dìtí otrhaných, které chodily v Semèicích do koly celý rok bosy
a zaviveny, ily v ratejnách, kde nìkolik rodin vaøilo na
jedné plotnì. Bída je donutila dìlat jetì levnìji ne domácí dìlníci a zamìstnavatelé je rádi pøijímali. Jejich ivotní úroveò byla nejnií ze vech oborù.

Myslivci
V roce 1971 myslivci spojených honiteb sdruených
ve spoleènost LMS sèítali zvìø v revíru a tak zjistili kmenový stav zvìøe. Je to 22 ks srnèí, 300 ks zajícù, 196 ks
koroptví a 220 ks baantù.
Ulice Semèická

Ve Kbelích, pøi výpadovce z Prahy do Mladé Boleslavi, je ulice Semèická. Po územní delimitaci tøiceti obcí
kolem Prahy v roce 1974 nastala situace, kdy ulice tìchto
obcí mìly jména, která u v Praze byla. Bylo proto rozBoj o kino
hodnuto, e ulice budou pøejmenovány. Obce leící na
V Semèicích bylo kdysi kino, kde se promítaly nìmé sever podle názvù obcí leících v okresech severních
filmy. Byla pøistavìna kabina za jevitìm a koupen nìmý a podobnì. Název Semèice se zalíbil úøednici a tak jméno
promítací stroj. Byl to první biograf v celém okolí, ani Semèická ulice navrhla. V Praze na Smíchovì u je ulice
v Dobrovici nemìli. Byla veliká návtìvnost. Prùkopní- Pavla vandy ze Semèic a tak se objevilo jméno naí obce
kem byl Jan Hanu, skladník semenárny a Frantiek Hru- v Praze ji podruhé. Zapsáno v roce 1978.
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Velikonoèní výstava

ZPRÁVY ZE Z

loeno i kolní kolo Pythagoriády. Tuto soutì øeili
vichni áci ze 6. a 7. tøídy. Do okresního kola se probojovali:
6. tøída
Irena Èvanèarová
Tereza Grusová
Katka Hyblerová
Marek Koøínek
Renata Rotterová
Aneta Veselá
7. tøída
Michaela Dufková
Zlata Hruková
Denisa Kuèerová
Vlasta Provazníková

Stalo se ji milou tradicí uvítat pøíchod jara velikonoèní výstavou v prostorách naí koly.
Ji potøetí vyrábìly dìti spoleènì se svými uèitelkami
nejrùznìjí velikonoèní dekorace. Nauèily se zdobit kraslice rozliènými technikami, aranovaly suché vazby, pletly
pomlázky, pekly a zdobily perníèky, dokázaly vykouzlit
neobvyklé motýlky, labutì, zajíèky a závìsy.
Letos poprvé vydaly i malou knihu o jaru se svými
dílky.
Díky finanènímu pøíspìvku od návtìvníkù bude zakoupena mobilní lékárnièka nejen pro hlídku mladých
zdravotníkù, ale i pro potøeby celé koly.

l

Ing. Irena Králová
Pomozte Asii

Významem tohoto soutìení je, aby se áci, stejnì jako
jaro a pøíroda, probudili ze zimního odpoèinku a vstoupili
do dalího roèního období svìí.

Tato akce, která vznikla za úèelem pomoci lidem
postieným vlnou tsunami, je ve svém cíli. Dohromady se vybralo 2620 kg papíru a to je v pøepoètu celkem
sluná èástka v hodnotì 3960 Kè.
Kromì nás, ákù, pøispìli také nai pøátelé èi rodièe.
A vem spoleènì patøí obrovský dík.
Na závìr je tøeba dodat, e peníze byly odeslány na
konto spoleènosti ADRA.

l

Za celou 8.tøídu mnohokrát dìkuje Filip Mare

Ve dnech 20. a 27. 4. se vybraní áci naí koly zúèastní videoprojekce filmu nadace Malina  Soutì.
Jedná se o výukový film s tematikou bezpeènost silnièního provozu.

Kategorie Klokánek
4. tø.
Radek Záveský
68 bodù
Jakub Hanu
60 bodù
Petra Nekolová
57 bodù

Mgr. Marie Kubínová
Bøezen - mìsíc matematiky

l

Letos jsme pro podmínky naí koly pøipravili
i doprovodnou soutì pro áky 2. a 3. tøídy nazvanou
Matematický Zajíèek. Vichni, kteøí se zúèastnili
a snaili, uspìli.
Proto jsme pøipravili tabulku tìch nejúspìnìjích.

Kategorie Zajíèek
2. tø.
Vojtìch Hýbl
63 bodù
Adam Kubín
46 bodù
Michaela Èerychová 45 bodù

Duben  mìsíc bezpeènosti

l

Nejvìtí událostí byl jako kadoroènì Matematický
Klokan. Je to mezinárodní soutì, která se vyhlauje
vdy v pátek pøed prvním jarním dnem. Úèastní se
jí vechny koly Evropy, které se k tomuto projektu
pøihlásí. Na naí kole probíhá ji od roku 1998.

I tak by se dal nazvat tøetí mìsíc v roce na naí kole.
Bìhem bøezna probìhly 3 kolní kola matematických
soutìí. Nejprve bylo nutné dokonèit s talentovanými
áky záludnosti matematické olympiády. Letos se kolního kola zúèastnili 3 áci osmé tøídy - Jan Kaòka,
Josef Kylouek a Petr Koál. Úspìnými øeiteli se
stali Petr Koál a Josef Kylouek. Své dovednosti
a vìdomosti se pokusí uplatnit v okresním kole.

Kategorie Benjamín
6. tø.
Renata Rotterová
90 bodù
Aneta Veselá
75 bodù
Irena Èvanèarová
55 bodù

Pro velkou nemocnost ákù bylo letos na bøezen od
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3. tø.
Michal Nastoupil
Pavel Hodboï
Vít ifta
Jakub ít

54 bodù
51 bodù
51 bodù
47 bodù

5. A tø.
Tereza Kaòková
Robert Rotter
Jaroslav Novák

100 bodù
94 bodù
85 bodù

5. B tø.
Martina Hùlková
Denisa Fliegerová
Alena Hlaváèková

76 bodù
68 bodù
55 bodù

7. tø.
Denisa Kuèerová
Martin Helich
Vít Kubín

95 bodù
93 bodù
89 bodù

Kategorie Kadet
8. tø.
Petr Koál
Josef Kylouek
Filip Mare

58 bodù
57 bodù
56 bodù

9. tø.
Lenka Zvìøinová
Hana iklová
Barbora Dezsoová

gorie, které se zúèastnily ètyøi týmy po ètyøech (2 týmy osmé
tøídy a 2 týmy deváté) byla rozdìlena do jedné hodiny.

58 bodù
50 bodù
48 bodù

Ètvrté místo obsadil tým 8. B (tìpán J., Hybler J.,
Flieger D., Sadil J.). Tøetí byl tým 9. A (Dìdina F., Rudolf
J., Fuksa P., Novotný P.). Druhé støíbrné místo uhájil tým
9. B (Radvan Z., Havlát L., Smutný O., Bene L.). A dlouze
oèekávané prvenství získal tým 8. A, který jako jediný
hrál v dresech (Mare F., Kaòka J., Koál P., Hendrych
J.). Jako náhradníci se turnaje zúèastnili za 8. tøídu Hynek
R. a za 9. tøídu Janouek D.

Mgr. Renata Rotterová
Bìhem vyhláení tìchto výsledkù jsme si pøipomenuli
Svìtový den vody, který se od roku 1992 slaví 22. 3.
Tento den jsme vichni pøili v obleèení modré barvy, abychom si uvìdomili význam vody pro nás i ve ivé na naí
Modré planetì.
Mgr. Marie Kubínová

Nae pocity byly ponìkud vrtkavé, protoe jsme nestaèili s dechem. Nìkteøí byli zadýchaní, jiným dech
vystaèil. Radost a pobavení to pøineslo vem pøíznivcùm.
Záitky jsme si odnesli vichni. I ná éf, paní uèitelka
Janatová, která hlídala èasomíru a zároveò nám dìlala
rozhodèího
Jan Rudolf a Jan Kaòka

Fotbalový den v semèické kole
Dne 7. 3. 2005 se konal v hale základní koly Semèice
turnaj ákù druhého stupnì v sálové kopané. Druhá kate-

Z èinnosti dobrovolných hasièù
l

l

l
l

l

p. Pavel Vovrda, Petr Jiránek, Petr Paøík a Petr Fidra

V sobotu 26. února procházel naí obcí masopustní
prùvod za doprovodu kapely pod vedením p. Dunovského, která dorazila pozdìji ne jsme si naplánovali,
ale nakonec jsme ve dohnali. Poèasí nám pøálo,
nebyly ani mrazy, které uhodily v minulých dnech. Dle
statistikù 79 masek, co bylo zatím nejvíce, zpøíjemòovalo náladu vem pøi návtìvì vech koutù obce.
Úspìné rozlouèení bylo zakonèeno v hasièárnì. Chtìli
bychom touto cestou podìkovat vem pøekrásným,
nìkdy velmi nápaditým maskám, vem organizátorùm,
dále obèanùm za trpìlivost a pøipravené pohotìní
s pøáním, abychom se ve zdraví za rok (pøiblinì touto
dobou) znovu setkali. Dìkujeme.
Jarní úklid hasièárny naplánovaný na sobotu 12. bøezna
jsme spojili se zabíjaèkou. Celý den se vydaøil a je jen
koda , e nepøili vichni pozvaní.
26.bøezna se výjezdová jednotka prokolila v pouívání dýchacích pøístrojù.
Tajný výlet na kolech na Velikonoèní nedìli se nám
vydaøil, co do poèasí i spokojenosti.Úèast pøece
jenom asi odrazoval brzký termín konání, ale pøesto
se nás selo 16, z toho 6 dìtí. Odjeli jsme okruh cca 46 km
po trase Semèice-Kobylnice-Lhotky-Bechov-D. Bousov-Vlèí pole-Libáò-Dìtenice-Prodaice-Ledce-erèice koupalitì.
Týdenního odborného kolení v Bílých Polièanech
se zúèastnili 4 èlenové zásahové jednotky JPO III:

Výroèí:
V lednu oslavil 79tiny ná dlouholetý èlen, ,, Pepa
Horner.
l V únoru oslavil 86tiny ná dlouholetý èlen, ,, Jarka
Bene.
l V bøeznu oslavila 35tiny nae èlenka Kamila Fliegerová.
Vem gratulujeme s pøáním pevného zdraví, tìstí
a pohody do dalích let.
l

Nejblií akce :
v pátek 8. dubna od 14.00 hodin  sbìr elezného
rotu
l Ve dnech 15. a 17.dubna pùjdeme vyèistit a nabílit
koupalitì.Sraz v pátek v 15.00 a v sobotu v 8.00
hodin .
l sobota 30. dubna - stavìní májky v areálu hasièské
zbrojnice
l nedìle 1. kvìtna - prvomájový pochod semèickým
okolím
l

Upozornìní: fotografie z nìkterých akcí lze nalézt na internetových stránkách obce, jinak samozøejmì ve fotokronice SDH.
Klimo Karel st.

Z èinnosti TJ SOKOL Semèice
Hodnocením èinnosti TJ Sokol za uplynulý rok 2004
se zabývala Valná hromada, která se konala 2. dubna 2005.
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Usnesení z valné hromady:
1. Lépe informovat èleny i veøejnost o plánovaných
akcích, brigádách, schùzích atd.
2. Schválení dohody mezi Obcí Semèice o zhodnocení
pøístavby a o zapoètení celkové èástky proti nájmu
na dobu 10 let.
3. Pouít uspoøené prostøedky na rozvoj sportu

V sobotu dne 30. dubna 2005 od 18,00 hod. se ve sportovním areálu uskuteèní Rej èarodìjnic. Vítány jsou
amatérky i profesionálky vech vìkových kategorií
i jejich pøíznivci (pøípadnì i odpùrci)
l V nedìli dne 1. kvìtna 2005 se koná tradièní prvomájový pochod Semèickým okolím ve spolupráci
se Sborem dobrovolných hasièù. Sraz úèastníkù je ve
13,00 hod. ve sportovním areálu. Vichni úèastníci jsou
srdeènì zváni, (obèerstvení je zajitìno, dobrou náladu
s sebou).
l V sobotu dne 4. èervna 2005 se koná DÌTSKÝ DEN,
zaèátek v 15,00 hod. ve Sportovním areálu. Pøipraven
bude ve spolupráci s kulturní komisí obce a SDH
bohatý program i obèerstvení. Srdeènì jsou zvány dìti,
rodièe, prarodièe a známí.
l Pozvánka na pravidelné zápasy domácích mustev
v nohejbalu:
Drustvo A bude hrát pravidelnì v sobotu od 10 hod.
1. domácí zápas je 30. 4. 2005
Drustvo B bude hrát ve ètvrtek od 16,00 hod.
Drustvo C bude hrát v úterý rovnì od 16, 00 hod.
Zveme vechny pøíznivce, aby pøili povzbudit nae
hráèe.
Vlaïka Hynková
l

Také byl doplnìn výbor o nové èleny. Dne 9. dubna
2005 se konala výborová schùze na které probìhlo doplnìní funkcí ve výboru, take nynìjí sloení je následující:
pøedseda:
Libor Dlask
místopøedseda:
Karel Hùlka
jednatel:
Jan Klimo
hospodáø:
Jiøí Zvìøina st.
mluvèí a organizátor akcí:
Ing. Vladimíra Hynková
pøedseda revizní komise:
Vladimír Moc
èlen revizní komise:
Milan Hrádek
vedoucí oddílu nohejbalu:
Miroslav Kuèera
ved. oddílu sportu pro vechny: Jiøí Bort
Na zmínìné výborové schùzi bylo projednáno mimo
jiné i zajitìní plánovaných akcí na mìsíc duben a kvìten:

TERMÍNY KDY SI BUDOU MUSET OBÈANÉ (podle naøízení vlády è. 612/2004 Sb.)
VYMÌNIT OBÈANSKÉ PRÙKAZY
Obèanské prùkazy vydané:

Výmìna do konce roku:

do 31. 12. 1994

2005

do 31. 12. 1996

2006

do 31. 12. 1998

2007

Ostatní termíny jsou uvedeny v úplném znìní zákona a na výmìnu je dost èasu.
POZOR! ádost o výmìnu obèanského prùkazu je nutné v daném roce podat vdy nejpozdìji do konce listopadu.

UPOZORNÌNÍ
Obecní úøad Semèice upozoròuje obèany, e v pondìlí dne 16. kvìtna 2005 bude moné se v zasedací
místnosti Obecního úøadu v Semèicích nechat vyfotografovat na obèanské prùkazy, a sice dopoledne od 9,30 12,00 hod. a odpoledne od 13,00 - 16,00 hod. Cena 1 série 4 fotografií + negativ = 100,00 Kè, budete platit
pøímo na místì p. Kopøivovi, fotografovi z Dobrovice.
Zároveò si na OÚ vyzvednete ádost, kterou si doma v klidu vyplníte. Pro fotografie (které jsou pouitelné i na øidièský prùkaz a pas) si pøijdete za týden t. j. opìt v pondìlí 23. kvìtna 2005, kdy od 8,00 - 17,00 hod.,
budeme pøijímat Vae vyplnìné ádosti o vydání nového obèanského prùkazu. V pøípadì potøeby Vám s vyplnìním
ádosti pomùeme. ádosti pøedáme paní Klapaèové na MìÚ v Dobrovici. Nezapomeòte si s sebou pøinést
dosavadní obèanský prùkaz kvùli kontrole údajù.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚØADU
l

l

l

l
l

l

zákona è. 128/2000 Sb., § 32 musí být kadá budova
k bydlení èi podnikání oznaèena èíslem popisným.
Pokud máte èíslo popisné u rodinného domku umístìné pouze na brance, èi na plotì je potøeba ho pøendat,
nebo opatøit jetì jedno na dùm. Na obci jsou jetì
k dispozici èísla, která tu zùstala z minulosti (è. p. 19,
31, 39, 96, 97, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 109,
110, 158, 159, 160), tato èísla stojí pouze 50,- Kè/1ks.
Nová èísla, která jsme nechali zhotovit stojí ji 200,Kè/1ks (obojí smaltovaná, vypalovaná s ivotností min.
50 let)
l Obec nabízí dvì kuchyòské spodní skøíòky, zdarma
pouze za odvoz. Vhodné do garáe èi dílny.
l PODÌKOVÁNÍ si zaslouí Øepaøský institut s. r. o.,
který Sboru dobrovolných hasièù a tím i Obci Semèice
odpustil finanèní èástku za refundaci mzdy p. Pavla
Vovrdy, který absolvoval 5denní odborné kolení
a také p. Ing. Josef Heømanský ze stejného dùvodu,
který refundaci mzdy odpustil za p. Petra Fidru, který
rovnì absolvoval kolení v pracovní dobì.
l V zájmu usnadnìní výmìny obèanských prùkazù
zejména starím obèanùm jsme zabezpeèili focení (16. 5.
2005) a podávání ádostí (23. 5. 2005) na Obecním
úøadu v Semèicích.

POZOR - v týdnu od pondìlí 25. dubna do pátku
29. dubna 2005 bude probíhat sbìr nebezpeèného
odpadu, opìt v areálu prodejny paliv v Semèicích.
V dobì od 8-14,00 hod. zde mùete odevzdávat záøivky, akumulátory, olej motorový pøevodový, plechovky
se zbytky barev, lednice, mrazáky a televizory. Jiné
druhy odpadu nebudou odvezeny.
Kontejner na velkoobjemový odpad bude pøistaven
u høbitova v pátek dne 6. kvìtna 2005 ve 13,00 hod.
Odvezen bude v pondìlí 9. kvìtna 2005 v 8,00 hod.
Prosíme obèany, aby kontejner nepøeplòovali a pokud
bude plný, aby poèkali na letní odvoz. Do kontejneru
nepatøí døevo, vìtve a jiné bìné spalitelné vìci, dále
elezo a nebezpeèný odpad.
Pøipomínáme, e letní, t. j. 14 denní cyklus svozu
komunálního odpadu je v termínu od 1. kvìtna do
30. záøí.
Místní poplatek za odpady t. j. ani polovinu nezaplatilo
dosud 8 domácností a 5 majitelù nemovitostí.
Poplatek ze psù, který bylo nutno uhradit do 31. bøezna
2005 dosud neuhradili pouze 4 majitelé, musíme jim
tudí úètovat 50 % penále.
ádáme obèany, kteøí si objednali a dosud nevyzvedli
domovní èíslo popisné, aby tak uèinili co nejdøíve.
Znovu upozoròujeme majitele nemovitostí, e podle

6 x pomazánka

KULINÁØSKÝ KOUTEK

4. Z tøené nivy: 15 dkg utøené nivy, 15 dkg zmìklého
másla, citrónová áva, zdobit snítkou petrele, paitkou
nebo strouhaným køenem.
5. Celerová: 1 støednì velký celer na jemno nastrouhaný,
15 dkg tvrdého sýra jemnì nastrouhaného, majolka
nebo tatarka, áva z 1 citronu, sùl, mono nastavit
bílým jogurtem (chutná jako humrová).
6. Rybí (nepravá lososová): 1 filé z moøské tiky (asi 0,5 kg)
uvaøíme ve slané vodì se 3 lícemi octa. Necháme
vychladnout, rozetøeme v míse nejlépe ruènì na
jemno, pøidáme ávu ze 2 citrónù, 3 nadrobno
nastrouhané mrkve, 2 cibule na jemno, sùl, celou
tatarku (mono nastavit bílým jogurtem). Místo
mrkve mono pøidat krabièku drceného lososa, nebo
obojí.

1. Z tuòáka: Plechovka tuòáka, 6 dkg zmìklého másla,
1 nadrobno nakrájená cibule, citrónová áva, pepø
mletý (4vejce). Ozdobíme plátkem rajèete a petrelovou
natí. Lze plnit i pùlky vaøených vajec (loutky dáme
do pomazánky) - postaèí na 8 pùlek.
2. Z olejovek ve vlastní ávì (dobøe utøeme): 1 olejovky
(mono i v oleji), 12 dkg (pùlka) zmìklého másla,
mletá sladká paprika, cibule, citrónová áva, sùl,
hoøèice. Ozdobíme strouhaným sýrem a okurkou nebo
plátkem vajíèka.
3. Sýrová se sardelovou pastou: 15 dkg másla, 10 dkg
taveného sýra, 3 dkg sardelové pasty, paitka, rajèe
na zdobení.
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