SEMÈICKÝ
zpravodaj

èerven 2005

roèník 7, èíslo 3
Rafandì, pøípojka vodovodu do Domu slueb, pozvolné
pokraèování prací na interiéru kolumbária (okno, podlaha,
dveøe) a øada meních akcí.

Váení a milí spoluobèané, na opravdové léto si budeme
muset asi jetì chvíli poèkat. Loni a pøedloni se dìti v tuto
dobu ji koupaly a letos procházíme málem aprílovým poèasím. Pøed nedávnem jste suili seno v tropickém vedru, e
se ani v noci nedalo spát a poèátkem druhého èervnového
týdne napadl na horách sníh. Zkrátka nám pøíroda dnes a
dennì ukazuje, e ji nemáme podceòovat a pøehlíet, ale respektovat. Poèasí má vliv i na obecní pokladnu. Loni jsme
za sekání trávy a údrbu obce uetøili a letos to vypadá u od
jara na pravý opak. Tráva i plevele rostou jako o závod, pøitom je sucho a vodní deficit jetì nebyl vyrovnán. Pùdní
profil, alespoò v naí oblasti, je stále znaènì vysuený a voda
ve studních ubývá. Jsem ráda, e jsme v Semèicích udìlali
témìø v celé obci nové vodovodní øady, na které je moné
se, v pøípadì potøeby, napojit. Chybí jetì dodìlat støed obce,
který bychom rádi vybudovali v roce 2006.

Na úèet církve, speciální podúèet s názvem Kostel Semèice bylo sloeno 8 196,- Kè, které byly darovány obèany
na koncertu dne 19. kvìtna 2005. Srdeènì dìkuji vem, kteøí pøispìli. Stále vìøím, e se podaøí komplexní práce zahájit. Letos to bude zøejmì pouze provizorní oprava støechy
(chybìjící taky a høebenáèe) na víc nejsou peníze. Stát ani
církev, která je majitelem, je zatím v potøebném mnoství
nedali dohromady a obec pøispìje vìtí èástkou, a práce
dostanou konkrétní smìr a budou zahájeny. V obecním rozpoètu budeme s cca 200-300 tisíc Kè na kostel poèítat a
v roce 2006.
Váení obèané, opìt nároèný rok zvládáme zatím dobøe,
doufejme, e nás nepøekvapí nepøedvídané problémy. Pøeji
Vám hezké a klidné léto a dìtem hezké prázdniny. Zvu Vás
na øádné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
ve støedu dne 29. èervna 2005 v 19,00 hod. v zasedací
místnosti obecního úøadu.

Výstavba inenýrských sítí ve III. etapì Za Kampelièkou probíhá podle harmonogramu, máme zatím pøedstih.
Hotová je ji splaková kanalizace, vèetnì pøípojek a revizních achet, dodìlává se vodovod. V nejblií dobì zaène
výstavba sdruených pilíøkù a potom nastoupí plynaøi. Dále
bude pokraèovat výstavba in. sítí elektrickým vedení, veøejným osvìtlením, rozhlasem, telefonem a základním zpevnìním komunikace. Potøebujeme prodat jetì 9 parcel, parcely jsou krásné a v pìkném místì, take nespìcháme, jistì
se to pozvolna podaøí.

Vechna øádná zasedání zastupitelstva obce jsou veøejná a kadý obyvatel Semèic má právo se jich zúèastnit.
Právì na tìchto jednáních máte dostatek prostoru se vyjádøit
a øíci svoje pøipomínky èi návrhy na øeení aktuálních problémù. Získané informace tzv. z druhé ruky mohou být nepøesné, nebo zcela nepravdivé a vznikají potom zbyteèné
fámy a nepøíjemnosti. Tìíme se na Vai úèast.
Ing. JANA MYDLILOVÁ, starostka

Pokud se podaøí získat dotaci, bude jetì letos provedena komplexní rekonstrukce 2. ulice, kde je rovnì ji vechno tzv. v zemi jako v 1. ulici. Také je v plánu chodník na

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Usnesení

z øádného zasedání Zastupitelstva obce Semèice,
konaného dne 4. kvìtna 2005 v zasedací místnosti OÚ v Semèicích.

ZASTUPITELSTVO OBCE SEMÈICE:
Zastupitelstvo obce:
A) Bere na vìdomí:
1. Informaci o plnìní úkolù uloených OZ na
jednání dne 2. 3. 2005.

2. Dùvodové zprávy pøednesené k jednotlivým
bodùm jednání.
3. Informaci o obèanském sdruení Spokojený
domov
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B) Schvaluje:
1. Program dneního jednání Zastupitelstva obce,
tak jak je uveden na pozvánce s doplnìním
o jeden bod:
Schválení uzavøení smlouvy budoucí se Støedoèeskou energetickou a. s. o zøízení vìcného bøemene k obecnímu pozemku p. è. 360/12 (360/82)
v k. ú. Semèice.
2. Ovìøovatele zápisu z dneního jednání: pana
Karla Hùlku a Ing. Jiøího Èejku.
3. Navrhovatele usnesení: paní Marii Masákovou
a Ing. Vladimíru Hynkovou.
4. Uzavøení dohod o zajitìní povinné kolní docházky
v Masarykovì základní kole, podle zákona
è. 561/2004 Sb. a 128/2000 Sb. s obcemi erèice,
Ujkovice a souèasnì schvaluje uzavøení obdobné
smlouvy s obcemi Ledce, Prodaice, Pìèice,
Jabkenice a Charvátce, za pøedpokladu, e budou
návrhy tìchto smluv obcemi pøedloeny.
5. Zásady èerpání rozpoètu FKSP Masarykovy
základní koly v Semèicích pro rok 2005.
6. Uzavøení budoucí smlouvy se Støedoèeskou
energetickou a. s. è. 1050065471 o pøipojení
odbìrného místa III. etapy Za Kampelièkou, pro
19 RD a úhradì podílu na oprávnìných nákladech
spojených s výstavbou a pøipojením.
7. Nepenìitý vklad obce Semèice, jeho pøedmìtem
je obecní vodovod v obci tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném spoleèností
Èeská znalecká, a. s., è. posudku 1741-12 - 2005
s tím, e hodnota nepenìitého vkladu èiní
6 209 700,- Kè.
8. Vloení majetku, specifikovaného ve znaleckém
posudku, do základního kapitálu spoleènosti
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.
IÈ 46 35 69 83, se sídlem Èechova 1151, 293 22
Mladá Boleslav s tím, e tímto nepenìitým
vkladem bude upsáno 4744 kusù kmenových
akcií akciové spoleènosti Vodovody a kanalizace
Mladá Boleslav, a. s. znìjící na jméno o jmenovité
hodnotì 1 000,- Kè v listinné podobì, s omezenou
pøevoditelností dle stanov a. s. s emisním kursem
1 308,90 Kè.
Povìøuje starostku Ing. Janu Mydlilovou r. è. 425321/
429, Semèice 62 k vekerým úkonùm souvisejících s tímto
pøevodem:
a) Uzavøení smlouvy o upsání akcií
b) Uzavøení smlouvy o vkladu
c) Podpis protokolu o pøedání a pøevzetí nepenìi
tého vkladu
d) Pøevzetí novì vydaných akcií spoleènosti
9. Doporuèení výbìrové komise a uzavøení smlouvy
o dílo na výstavbu 4. èásti, III. etapy výstavby
inenýrských sítí pro 19 RD tj. plynovodu STL
a plynovodních pøípojek s firmou Gastrend spol. s r. o.,
Mladá Boleslav, která se ve výbìrovém øízení
o veøejnou zakázku umístila na 1. místì.

10. Prodej 19 stavebních parcel v horní èásti lokality
Za Kampelièkou, p. è. 360/63 - 360/81 podle
geometrického plánu è. 258-20/2005 zájemcùm
a to v souladu s usnesením Zastupitelstva obce
è. j. 354/2004 z 20. 5. 2004.
11. Uzavøení smlouvy se Støedoèeskou energetickou a. s. o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení
vìcného bøemene v souvislosti s budováním
kabelového vedení NN dle projektové dokumentace, zatìující obecní pozemek p. è. 360/12
(360/82) v k. ú. Semèice.
12. Prodej obecního bytu 130/6, 3+1 v Semèicích
èíslo pop. 130, panu Janu Hanuovi, souèasnému
nájemníkovi zmínìného bytu.
13. ádost majitele parcely è. 360/28 o vybudování
pøístupu k budoucímu RD z místní komunikace na
Hol s podmínkou, e domovní pøípojky k budoucímu RD budou vedeny podle projektu z ulice
Pøíèné.
14. Nákup a zabudování dopravního zrcadla na køiovatku s místní komunikací proti obecnímu úøadu
v navrené cenové relaci.
C) Ukládá:
Starostce Ing. Janì Mydlilové:
1. Spolupracovat s pøedstaviteli spoleènosti Vodovody
a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. a zabezpeèit vekeré úkony a náleitosti v souvislosti s pøevodem
èásti obecního vodovodu do majetku této spoleènosti. Dohlíet na dodrování právních i ekonomických kriterií, z pozice souèasného vlastníka
a budoucího akcionáøe.
2. Vyrozumìt zájemce o veøejnou zakázku na výstavbu
plynovodu, o výsledku rozhodnutí výbìrové komise
a Zastupitelstva obce. Spolu s pøedsedou stavební
komise Ing. turmou sjednat koneèné podmínky
smlouvy o dílo s firmou Gastrend spol. s r. o. Ml.
Boleslav na plynofikaci nové zástavby pro 19 RD
- III. etapy Za Kampelièkou.
3. Zabezpeèit podklady k prodeji obecního bytu
130/6 v èísle popisném 130.
4. Vyrozumìt majitele pozemku p. è. 360/28 o souhlasném stanovisku Zastupitelstva obce k podané
ádosti.
5. Projednat se zástupci Obèanského sdruení
Spokojený domov podmínky spolupráce
a finanèní úèasti obce na navreném projektu
a pøipravit návrh do jednání OZ
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ZE SEMÈICKÝCH KRONIK
(Z místních kronik vybrala Jarmila Èvanèarová, kronikáøka obce)

Semèice v dobì II. svìtové války
pokraèování

Doprovázeli je francouztí a poltí zajatci, ti se pøátelili
s místními lidmi, Nìmci se chovali zdrenlivì a nedùvìøivì.

Rok 1945 zaèal tak, e kole byla zabrána vekerá
zásoba uhlí a pøedána pekaøi Machaèovi z Pìèic na vytápìní pecí.

Ve dnech 13. a 14. února 1945 pociovali obèané
veliké chvìní zemì a dunìní a drnèely okenní tabulky.
To pocházelo od právì bombardovaných Dráïan.

27. ledna byla celá kola zabraná pro ubytování
váleèných uprchlíkù. kolní nábytek byl vystìhován
a uskladnìn v semenárnì. Vyuèovalo se støídavì v hostinci
u Mysíkù a Jonáù a v semenárnì. Byly poøádány sbírky
pro váleèné zajatce, jejich nekoneèné proudy se valily
po hlavních silnicích (pøes Semèice ne). Naturálie byly
odváeny do Kolomut a pøidìlovány se svolením Nìmcù
tìmto ubohým lidem. Jejich hlavní jídlo byla krmná øepa
nebo polévka z ní. Zavíráni byli ve stodolách , nìkteøí se
pokusili o útìk a skrývali se v lesích. Nìkteøí byli na útìku zastøeleni. Byli to vìtinou Rusové.

Zaèátkem roku 1945 pøistìhovalo se do Semèic
7 uniformovaných Nìmcù pracovní organizace TODT.
Mìli lutohnìdé uniformy s velkým hákovým køíem na
rukávì. Po dohodì se starostou se usídlili v pokoji hostince u Jonáù a Novotných. Jejich úkolem bylo postavit
velikou protipancéøovou zábranu pøes silnici v obci. Situace na východní frontì byla poèátkem roku tak kritická,
e velení pøistoupilo k budování zábran témìø ve vech
obcích v okolí.
V Semèicích byla vyhlédnuta úina mezi è. p. 26
a lednicí hostince è. p. 24 (Mysíkovi). Byla vyhláena pracovní povinnost, pøekopána s velkým úsilím silnice a ruènì vyhloubeny základy pro zasazení kmenù silných
borovic ve dvou øadách. Mezi nì byla navezena hlína. Vytvoøena mezera pro projetí velkého nákladního auta,
v pøípadì potøeby se do pøipravených záøezù mìly naházet dalí borové kmeny.

Koncem roku 1944 a zaèátkem roku 1945 se pøesunovaly celé vesnice váleèných uprchlíkù Nìmcù a nìmeckých Polákù. Vìtinou eny, dìti a starci. li ze Slezska.
Do naí obce byly pøidìleny tøi vesnice.
V obci byla vyhláena pracovní povinnost. Bylo
nutno vyklidit panskou kùlnu za vsí. Balíky slámy byly
vyvezeny a umístilo se sem asi 110 koní. Rodiny byly
umístìny ve kole, v tìlocviènì a v sále hostince u Svárovských. Pro konì bylo pøivezeno seno, melasové krmivo a oves z hospodáøského drustva a ve bylo uskladnìno ve stodole pana Svaèiny. Krmivo bylo vydáváno panem Josefem Horákem.

V lese na Holi se také ukrývali váleèní zajatci, kteøí uprchli z transportu od Jièína. Vìdìl o nich hajný
Klacek a obèané Zítka a Vyohlíd. Jeden z úkrytù byl na
prastarém mohylníku, kde se tenkrát øíkalo U pohanských
hrobù. Nai obèané jim donáeli jídlo.

Po nìkolikatýdenním pobytu odjeli a pøijeli jiní.

Pokraèování pøítì ..

Ze starých Semèic
Dvory Thurn-Taxisské

dvory byl dipl. agronom Heøman Cron, syn øeditele cukrovaru v Dobrovici. Jako vrchní správce byl Frantiek
Roku 1886 pøily do pronájmu dvory Thurn-Taxisské. Segert.
Dvùr semèický pronajal si pan Josef Malý, rolník
v Libenicích. Dvùr pìèický pan Václav Urbánek, rolník
Správcem dvora v Semèicích byl Ladislav Sajdl se av Libenicích a dvùr ovèárenský pan Josef Skoèdopol, døí- fáøem Pavlem Svobodou a poklasným Josefem Èvanve hospodáøský pøíruèí v Pìèicích, ze pana Josefa Ka- èarou (è. p. 116). Okolní dvory si pronajali: erèice p.
párka, rolníka v Semèicích è. p. 2.
Suchý, Pìèice p. Auøedníèek, Týnec p. Janeèka.
Semenáøská stanice
V roce 1932, kdy nastoupil do funkce øeditele za Václava Bartoe jeho ze, dosavadní inspektor, diplomovaný
agronom Václav Stehlík, obhospodaøovala semenáøská
stanice dvory Semèice a Dobrovice a jako inspektor nade

Rovnì i dvory Mcely a Vechlapy byly pronajaty.
Dvùr Sedèice u atce, který spoleènost koupila, obhospodaøoval správce Otakar Plavec a jako adjunkt chvíli Ladislav Sajdl a po jeho pøestìhování do Semèic Frantiek
Volek. Tento dvùr spoleènost v roce 1938 v souvislosti
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s událostmi v Sudetech, prodala milionáøi Pelcovi, majiteli hotelu Axa v Praze. Správce Otakar Plavec se odstìhoval do Semèic a Frantiek Volek byl proputìn.

Obecní brùdek
V roce 1947, jako ji mnohokrát, byl vyèitìn obecní brùdek, protoe pro nános bahna nebylo ji mono
v nìm plavit konì. Brùdek se zanáel po kadé vìtí
vodì z Hole a Ctimìøic. Toto bahno s vodou se nesmìlo propoutìt, aby se nezanáely vodoteèe, do kterých
ústily výtoky z melioraèních dìl. Kal byl vyputìn a
po èásteèném vytuhnutí zemìdìlci odváeli bahno do
kompostù. Obec prodávala koòskou fùru za 8 Kès a
kravskou za 5 Kès.

V období tìsnì pøed druhou svìtovou válkou mìl øeditel Stehlík tyto dalí spolupracovníky: Bohumil Sládek
v oddìlení lechtìní øepy, ing. dr. Václav Tymich byl vedoucí lechtìní obilnin s technikem Janem Fadrhoncem a
adjunktem J. Matìjkou. Jako zøízenci zajiující provoz
pøi lechtìní byli Josef Mates, Otakar Zíta, Ladislav Brùcha, Václav Svoboda, Frantiek Hodboï.

Silnice na Hol
Dnem 2. kvìtna 1948 byl dokonèen nejhorí úsek silnice na Hol, a tak byl dokonèen celý plán výstavby, který
zaèal v roce 1941. Pracovalo se pøes celou válku. Pravidelná pracovní skupina témìø kadý den a poèetné brigády i v nedìli. Ve se dìlalo ruènì a ani v krutých zimách
se nepøestalo. Spousty materiálu byly pøevezeny koòskými a volskými potahy, jiné dopravy nebylo. Náklady spojené se stavbou byly pomìrnì nízké z toho dùvodu, e
zemìdìlcùm byla od r. 1941 ukládána pomìrnì veliká
naturální povinnost, která èinila roènì 21 tisíc K, a byla
odpracována. Tímto velikým dílem byla sice cesta ha Hol
delí, ale pohodlnìjí, po krásné rovné silnici s mením
spádem. Silnice je dlouhá 1150 m, z toho 390 m má stoupání 4,15 % a 760 m stoupání 6,34 %. Naproti tomu stará
blátivá cesta kolem lesa mìla místy stoupání a 17 %.
Podle výkazù èinil obsah výkopù 6 160 m3 zeminy, která
byla jílovitá a porostlá lesem. Násyp, který musel být pøemístìn do vzdálenosti a 500 m, byl 2 695 m3 . Kámen
tìtový, kterého se spotøebovalo 1240 m3 , tìrku 480 m3 a
písku 200 m3 .

V administrativì byli vrchní úèetní Zdenìk Tomáek,
úèetní pan Kroupa a korespondentka Helena Schimonová. V laboratoøi ing. Milo Èerný (Jeho dcera Ema Èerná
byla hereèka, pozn. kr.). Vedoucí skladu byl Jan Hanu a
po úmrtí krátký èas Otakar Plavec, po nìm Stanislav Mates. V dílnách byl strojník Frantiek Hybler a truhláø Frantiek Bort.
Hasièské obleky
V roce 1927 byly zakoupeny nové pracovní obleky
hasièù, které na ádost zaplatilo obecní zastupitelstvo
v Semèicích. Byly objednány vzorky látek od rùzných firem. Za nejlepí a nejlacinìjí byla uznána látka od firmy
Pádr Smiøice za 20,40 Kè za bìný metr. Obleky dle pøedpisu Èeské hasièské jednoty uil domácí krejèí Jan Bahník po 35 Kè za kus.
Statek
V období roku 1945-47 byla celostátní akcí osídlování pohranièí naruena práce na velkostatku tím, e øada
zamìstnancù dvora se odstìhovala do pohranièí a statek
mìl nedostatek pracovních sil.
Zprvu práci na polích i ve stájích provádìli nìmeètí
váleèní uprchlíci, kteøí zde byli ubytováni ji ke konci
války a zde zùstali a do revoluèních dnù. Byli sem pøidìleni i nedoléèení nìmeètí zajatci z polních lazaretù v Mladé
Boleslavi.
Rovnì i ve stanici, kde té nebylo pracovníkù,
bylo ubytováno 20 mladých Nìmek z pohranièí, urèených k odsunu. Tito Nìmci byli vak èasem odsunuti do Nìmecka a dvùr nemìl, kdo by podojil krávy. Tu byla provedena akce u místních malozemìdìlcù a eny chodily dojit do dvora ruènì a mui
pomáhali na polích.
V tu dobu nastoupil do dvora afáø Ludvík Pitner,
velmi obìtavý pracovník, zejména jeho manelka, která
chodila k telení po celé obci.

Pitná voda
Jetì v polovinì minulého století se pøi ních chodívalo pro vodu na pití k hlavníku - vyústìní drenáí - U
topola, ve Slivce, v Jíøí, u Kaèenky a u Vrbièek. Do vody
se sypal umivý práek umák, nebo se dávalo trochu
cukru a octa. Muùm se ale vìtinou kupovalo pivo.
Obecní auto
V roce 1953 byl obecní automobil zn. Ford, mìkce
poltáøovaný, pohodlný vùz, který ale mìl velkou spotøebu a který obec koupila pro hasièský sbor a který byl doplnìn závìsem na hasièskou støíkaèku, vymìnìn za mení
nákladní auto zn. Horch. Starí auto bylo sice pro úèely
poární vhodnìjí, ale staré zùstává starým, samá oprava a na vzhled také ádný zázrak.
Hasièský inventáø
V roce 1953 mìli hasièi, tehdy se øíkalo poárníci,
k dispozici tento inventáø: 1 motorová støíkaèka, 1 ruèní
støíkaèka, 240 m hadic, z toho 80 m B a 160 m C, 2 kopáèe, 1 lopata, 1 vidle, 1 skøíò na obleky a 1 na knihy, 2
mùstky, 1 erï na cvièení, 10 nových pracovních stejnokrojù bez opasku, 18 blùz starých a 18 rených pracovních oblekù starých.

Konec bubnování
Koncem roku 1946 byl v Semèicích zøízen místní rozhlas a pìt tlampaèù. A dosud se pouívalo k informování
obyvatel obecního bubnu. Uniformovaný stráník, Frantiek Øezáè, bubnováním svolával obèany k poslechu zprávy. Kdy vánì onemocnìl, zastupovala ho jako obecní
posel Marie Markevièová.
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Poární zbrojnice
V roce 1955 byla zahájena pøíprava na výstavbu poární zbrojnice. K tomu úèelu bylo nutno vykoupit kus
pozemku, zahrady è. p. 22 Frantika turmy, dále pøemístit dvì rodiny z obecního domku pastuiny, který byl
zboøen. Byly získány závazky obèanù na odpracování 1632

hodin. Rozpoèet byl 40 982 Kès.
Uskladnìní obilí
Protoe v roce 1955 mìlo JZD Semèice nedostatek
skladovacích prostor, vyuilo ke skladování obilí kolní
tìlocviènu, kde se vlhké obilí pøehazovalo.

ZPRÁVY ZE Z

Ohlédnutí za kolním rokem 2004/2005

novou nerezovou krabku na brambory, protoe ta stará
nám u po dlouhých letech doslouila.
A opìt se chystáme na prázdniny. Deset mìsícù uteklo
Doufáme, e v pøítím roce se nám poèet spokojených
jako voda, nastal èas výletù a závìreèného úètování.
strávníkù jetì zvýí. Na vechny nové jedlíky se tìí pøeVe kolním roce 2004/2005 k nám chodilo 187 dìtí za devím kuchaøky Svatava Matesová a Hana Klimová, které
základním vzdìláním do deseti tøíd, vyuèovalo je 13 pe- právì oslavily své kulaté narozeniny.
dagogù.
Touto cestou bychom jim chtìli jetì jednou vichni
V pøedkolním vzdìlávání v M bylo 29 dìtí s dvìma popøát hodnì zdraví, ivotního i pracovního elánu a hodpedagogy. Jedenáct z nich odchází po prázdninách do 1. nì pohody v soukromí.
tøídy, dva áèkové mají odklad kolní docházky.
V bøeznu probìhl zápis do M, v záøí nastoupí 8 noLibue Záveská, vedoucí J
vých dìtí.
Z opustí 26 deváákù. Tolik médii kritizované pøijíPoèítaèová uèebna
mací øízení ( po pøijetí nového kolského zákona v lednu
2005) probìhlo pro nae adepty hladce.
Se zaèátkem nového kolního roku 2005/2006 pøejde
Vichni vycházející áci byli pøijati v prvním kole pøi- poèítaèová uèebna, kterou nae kola obdrela v rámci
jímacího øízení na koly, které si vybrali. Teï u je na projektu INDO v roce 2002, do vlastnictví koly. Znanich, aby na kolách se ctí obstáli.
mená to, e nám narostou výdaje na údrbu této uèebny,
Do první tøídy nastoupí po prázdninách od 1. záøí 16 která je dosud spravována bezplatnì.
prvòáèkù.
Nadále budeme dostávat dotace na kolení pedagogù
kolní rok probìhl bez váných problémù, stoupla sice a na nákup softwaru.
úrazovost dìtí, natìstí lo jen o lehké úrazy. Vyuèování
Uèebna ji neoddìlitelnì patøí k ivotu koly. áci se
jsme doplnili zdaøilými akcemi: Dnem zemì, Dnem vody, ji nauèili navtìvovat v kadé volné chvilce. Uèitelé jim
branným dnem a desítkou dalích soutìí.
to umoòují a zamezují tak jejich bezcílnému bloumání
po vesnici v dobì, kdy èekají na autobus.
Za pár dní pøijdou vytouené prázdniny a dovolená.
Je ovem vyuívána nejen ve volném èase ákù, ale
Pøeji vem ákùm krásné prázdniny. Tìm, kteøí odcházejí pøedevím pøi vyuèování, a to prostøednictvím rùzných
do ivota, úspìný start a samé dobré výsledky.
výukových programù, které kola zabezpeèuje a financuje.
Dìkuji vem zamìstnancùm za odvedenou práci. Pøeji
Dále jsou poøizovány programy pro dìti se specificjim krásnou dovolenou a pøíjemný odpoèinek.
kými poruchami uèení a vyuèující tyto programy pouívají pøi nápravách poruch u ákù.
Mgr. Miloslava Slánská, øeditelka
V neposlední øadì jsou programy poívány i pro nadané dìti k jejich dalímu a hlavnì samostatnému vzdìláváCo je nového ve kolní jídelnì
ní.
Mgr. Jana Koèová, zást. øeditelky
V tomto kolním roce se v naí kolní jídelnì stravovalo celkem 185 strávníkù. Dennì vaøíme 110 a 160 obìJak jsme navtívili OÚ
dù.
Snaíme se, aby dìti mìly stále pestrou stravu a do
Nae 6. tøída dìkuje paní starostce, která si udìlala
jídelníèku zaøazenu zeleninu i ovoce.
volno ve svém nabitém programu ve dnech 28. 4. a 5. 5.
Abychom vyhovìli vem hygienickým pøedpisùm, za- 2005 odpoledne nás v rámci hodin obèanské výchovy sekoupili jsme novou chladicí skøíò na saláty. Zdá se, e známila s fungováním obecního úøadu a obce, jako samovylepila i vzhled jídelny a dìtem se líbí, kdy si mohou správné organizace.
saláty sami prohlédnout a vybrat.
Ná dík patøí také kronikáøce obce, paní Èvanèarové,
Na jaøe jsme mìli jetì dalí vydání. Poøídili jsem si která nám dovolila nahlédnout nejen do místních kronik,
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ale i do fotodokumentace obce.
Beseda byla pro nás velmi pouèná a zajímavá. Tìíme
se, e zase OÚ nìkdy navtívíme.

Nìkteré disciplíny byly nové, v jiných  tradièních 
byli ji soutìící velmi zruèní. Samozøejmì, nejvìtí radostí bylo sladké odmìòování. Kadý z úèastníkù si toti
odnesl drobnou pozornost, kterou si sám vybral se zavázanýma oèima.
Chtìla bych touto cestou podìkovat Vám vem, kteøí
obìtavì pøispíváte sbìrem papíru na nákup odmìn a dáreèkù
pro nás v druinì. Nae soutìení jsou pak radostná a lákavá.
Vìøte, e pro mì je potìující, kdy mohu pozorovat,
e nae dìti si v tomto uspìchaném svìtì nezapomínají
hrát. A nìkteré u dokonce vìdí, e výhrou nemusí být
jen první místo, ale pøedevím fair play a kamarádství,
kde se nikdy nemá hrát na vítìze.

Za áky 6. tøídy, Renata Rotterová
Druinový Dìtský den
Kdo z dìtí by se netìil na 1. èerven?
Vdy je to jejich velký den. Ne vechny dìti na tomto
svìtì ho mohou oslavovat s radostí a veselím jako my.
Poèasí nám pøálo. Nic nebránilo si zasoutìit a pomìøit si svoje síly s kamarádem  soupeøem. Aby lo vechno pìknì od ruky, osvìili jsme se jetì pøed zahájením
skvìlým zmrzlinovým pohárem.

Elika Meszároová

Z ÈINNOSTI TJ SOKOL SEMÈICE

drustva vedla se mùete doèíst na sokolské vývìsce. Zde
jen v krátkosti musíme pochválit nae A mustvo, které v posledních dvou kolech na domácí pùdì 2x zvítìzilo
nad Kutnou Horou a v sobotu 4. 6. v okresním derby porazilo A Plazy fantastickým výkonem 6:1. Jsme velice
rádi, e tato utkání pøijde vdy podpoøit sluná èást domácích fanoukù, kterým za podporu dìkujeme.
Èeká nás moná horké léto a proto se musíme snait
udret vodu v koupaliti co nejdéle schopnou plnit hygienické pøedpisy, abychom kvalitou vody obstáli alespoò
jako v pøedchozí sezónì. V prùbìhu léta nás èekají dalí
akce, na které vás chceme tímto pozvat:

Minulo nás jaro a doufáme, e jsme úspìnì pøipravili i realizovali plánované akce. Byly to hlavnì Rej èarodìjnic, pochod na prvního máje semèickým okolím o úèasti
93 pochodníkù a dìtský den, který se konal v sobotu
28. 5. odpoledne v sluncem zalitém sportovním areálu.
Dìti si urèitì pøily na své v tradièních disciplínách. Po
nìkolika letech jsme pro nì opìt pøipravili pomìrnì nároènou cyklistickou tra zruènosti. Opìt k nám zavítala
èást skupiny historického ermu Honoris z Kladìrub.
Koníci i jejich doprovod byli obleèeni do krásných rytíøských oblekù a dìti mìly monost se zdarma povozit.
Za námi je i polovina nohejbalové sezóny a jak si nae
n
n
n
n
n

Krajský nohejbalový pøebor trojic ákù v nedìli 19. èervna od 9:00 hodin
Memoriál Bohoue Sládka ve volejbale v sobotu 2. èervence od 9:00 hodin
Krajský nohejbalový pøebor singlù muù v úterý 5. èervence od 9:00 hodin
Nový nohejbalový turnaj pro registrované hráèe v sobotu 23. 7. od 9:00 hod.
Pùlnoèní nohejbalový turnaj dvojic v pátek 12. srpna od 17:00 hodin
Vlaïka Hynková a Jan Klimo

Z ÈINNOSTI DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ
Ohlédnutí za jarem

mi pìkném 2. místì. Dále jsme se zúèastnili soutìe ve
Vodìradech dne 21. kvìtna, kde se nám vak ji tolik nedaøilo a skonèili jsme hluboko v poli poraených. Naposled jsme se zúèastnili okresního poháru v Dnebohu dne
4. èervna, kde jsme skonèili na pìkném 4. místì.

V mìsíci dubnu a kvìtnu jsme se vìnovali nahláeným akcím. Pøi sbìru eleza nám vùbec nepøálo poèasí,
ale pøesto jsme vechno pøipravené elezo sebrali a uklidili. Dále jsme vyèistili a vybílili koupalitì. Znovu jsme
vypomohli pøi budování  kolumbária, a sice jeho interiéru.
Po májovém tradièním stavìní májky a úèasti na prvomájovém pochodu, jsme se vìnovali nacvièování poárního útoku, protoe jsme byli organizátory okrskové soutìe, která se letos konala 14. kvìtna u nás v areálu
mateøské kolky. Nae drustvo nakonec skonèilo na vel6

n

V èervnu oslavila 50 tiny náe dlouholetá èlenka,
,,Hanièka Klimová .Gratulujeme s pøáním pevného
zdraví, tìstí a pohody do dalích let.

n

v sobotu 11.èervna zájezd do Prahy návtìva
Národního technického muzea, pøípadnì dalích
akcí. Odjezd v 8.30 hod.

Protoe nám za chvíli nastane èas prázdnin a dovolených, pøejeme vem pohodu, krásné poèasí a pøíjemné

proití chvil zasloueného oddechu.

Klimo Karel sen.

OKÉNKO KULTURNÍ KOMISE
n

n

n

n

Nae komise zajistila vstupenky do divadla Fidlovaèka v Praze na muzikál Carmen. Zájezd se
uskuteènil 24. dubna. Sleva na vstupenku a autobus èinila 50 + 30 Kè. Autobus doplatila obec z rozpoètu
kulturní komise. Pøedstavení se vem zúèastnìným velmi líbilo.
Dne 19. kvìtna se uskuteènil koncert v kostele sv. Prokopa v Semèicích. Dìkuji vem úèinkujícím za
krásné vystoupení, dále paní Koálové Ilonì (Renko) za sponzorský dar v hodnotì 500 Kè, (dárky pro
dìtský sbor) a manelùm Mièíkovým za darování el. energie. Dík patøí i èlenkám kulturní a sociální
komise za pomoc pøi organizaci koncertu. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 8 196 Kè, které byly
pøedány na úèet církve na opravu Semèického kostela. Dìkujeme vem, kteøí se zúèastnili a pøispìli.
Komise se rovnì podílela na dìtském dnu, který se konal na koupaliti dne 28. 5. a sice tak, e z rozpoètu
komise bylo vìnováno 800,- Kè na ceny do soutìí a her.
Na 25. srpna 2005 od 17,00 hod. pøipravujeme spoleèné posezení se seniory na terase sportovního
areálu. Pozvánky Vám budou osobnì doruèeny èlenkami naí komise.
Za kulturní a soc. komisi Marie Masáková
Váení spoluobèané!
Stavíte si svùj vlastní domov, nebo u máte postaveno?
Chcete kolem svého domku mít pìkné prostranství?
Pak berte prosím ohled na ty, kteøí jsou u o krok dále ne Vy a u nìco vytvoøili!!
Oetøujte své pozemky proti plevelùm tak, abyste jednou nemuseli mít
patné svìdomí, e pozemky Vaich sousedù jsou zaneøádìny Vaimi plevely.
Dìkuji Vám za pochopení
F. Böhm, Semèice 164

INFORMACE OBECNÍHO ÚØADU

n

Pøipomínáme, e letní, t. j. 14 denní cyklus svozu komunálního odpadu je v termínu od 1. kvìtna do 30. záøí.
Na základì ádostí obèanù budeme muset zøejmì zmìnit od pøítího roku tento cyklus na týdenní. Souèasnì vak
dojde ke zvýení poplatku, který se 4 roky nemìnil.

n

Místní poplatek za odpady t. j. ani polovinu nezaplatily dosud 2 domácnosti.

n

Poplatek ze psù, který bylo nutno uhradit do 31. bøezna 2005 dosud neuhradili pouze 2 majitelé.

n

Znovu upozoròujeme majitele nemovitostí, e podle 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. 31, 39, 96, 100, 107, 158, 159, 160, tato èísla stojí pouze 50,- Kè/1ks. Nová èísla, která
jsme nechali zhotovit stály ji 200,- Kè/1ks (obojí smaltovaná, vypalovaná s ivotností min. 50 let)
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