SEMÈICKÝ
zpravodaj

záøí 2005

roèník 7, èíslo 4
Teï bych chtìla øíci jetì pár slov k tomu, co se v obci udìlalo a co jetì chceme do konce roku udìlat.

Váení a milí spoluobèané, stále mám mení
a mení chu cokoli psát a tvoøit tzv. slohové cvièení. Mám toti
dojem, e jsem u vechno, co jsem chtìla øíct øekla a e se
zaèínám opakovat. Pøesto se mi vak èasto stává, e se mì na
nìkteré vìci do omrzení opakované, lidi znovu ptají. Nevím,
èím to je, asi tím, e jsme zahlcováni ze vech stran informacemi, take je pøestáváme vnímat? Nevím, ale snaím se vyhovìt,
take se omlouvám tìm, kterým opakování ji øeèených èi
známých skuteèností, nebo jejich pøipomínání, vadí. Nìkteré opìt
pøipomenu:
l Venèení psù by mìlo probíhat v neobydlených
èástech obce, t. j. smìrem do polí, mimo obec. Obèané si
oprávnìnì stìují, e mají zneèitìné okolí domù a zahrádek. V pøípadì zneèitìní v obci je majitel povinen exkrementy odstranit (staèí mít mikrotenový sáèek v kapse
a obsah následnì vyhodit do popelnice). Neustále opakované
a stále poruované.
l Majitel nemovitého majetku je povinen udrovat soukromé
pozemky v takovém stavu, aby nedocházelo k vysemeòování
plevelù a nebylo narueno ivotní prostøedí obce a sousedù.
l Pálení suchých rostlinných zbytkù není dosud zakázáno,
nesmí vak být obtìováno okolí kouøem a létajícími pozùstatky, které zneèiují bazény a èerstvì povìené prádlo
sousedù.
l Vyváení shnilých jablek na pole se také nesmí. Jablka je
nejlépe kompostovat, s rostlinnými a komunálními zbytky
posypané vápnem. V rozumném mnoství lze vyuít i popelnic a pytlù na komunální odpad. V brzké dobì obec
uvauje o zøízení vymezeného prostoru v obci, kam bude
moné vyváet tyto rostlinné zbytky (trávu, listí, jablka ).
Obáváme se vak nedisciplinovaných obèanù, kteøí tam
budou vozit tzv. kde co.
l Kadoroènì upozoròujeme nìkteré majitele èi nájemce
hrobù a hrobových míst na povinnost udrovat tato pietní
místa v poøádku, pøesto vak na nìkterých hrobech vyroste
i souvislý porost bodlákù .., nebo je tam vìneèek od Duièek do Duièek !?
l Poplatky za psy je kadoroènì potøeba zaplatit do 31. bøezna
a za odpady do 31. srpna (2. èást), pøesto se vak najdou
tací, kteøí pravidelnì platí penále, které musíme úètovat. Je
to moudré?

Nejvìtí akce tj. vybudování inenýrských sítí ve III. etapì
pro 19 rodinných domkù je v plánovaném rozsahu témìø dokonèena. V zemi je splaková a deová kanalizace, vèetnì pøípojek a revizních achet, vodovod, vèetnì pøípojek a mìrných
achet, plyn vèetnì pøípojek, sdruené pilíøky (EL + plyn), elektrika, kabely veøejného osvìtlení a rozhlasu, dodìlává se
základní vrstva komunikací. Koncem záøí by mìla být kolaudace, take budoucí stavebníci mohou uzavøít kupní smlouvy
a ádat o stavební povolení na RD.
Výstavba komunikace ve 2. ulici se letos neuskuteèní, nebo jsme dotaci ze státního rozpoètu nedostali. Mrzí nás to, ale
nedá se nic dìlat, musíme akci pøesunout na jaro pøítího roku
a budeme stavìt tzv. za své.
Letos bude jetì vybudován chodník Na Rafandì, pøípojka vody do Domu slueb, septik u Hasièské zbrojnice a prodlouen hlavní vodovodní øád a k bytovce Selekty (pokud bude
splnìna podmínka úhrady pøíspìvku na vynucenou investici).
Doufáme, e bude v kolumbáriu koneènì poloena podlaha,
zabudováno okno a renovovány dveøe. Také pøi opravách kostela sv. Prokopa se snad koneènì tzv. hnuly ledy, sice pomalu,
ale jistì. Koncem záøí by mìla být zahájena oprava krovù (výmìna trámù atd.), pøítí rok se bude pokraèovat. Letos by mìla
hodnota díla èinit cca 300 tis. Kè. koda, e nai pøedchùdci
nebyli prozíravìjí a prodali obecní pozemek ze západní strany
høbitova. Doprava materiálu a mechanizace na opravu kostela
je tím znaènì ztíená a také se prodraí. O estetické kodì ani
nemluvì.
Zastupitelstvo obce projedná pøi tvorbì provizorního rozpoètu na r. 2006 monosti a výi pøíspìvku obce na opravu kostela, vèetnì vyhláení veøejné sbírky. Podmínkou spoluúèasti
obce je rovnocenné spolufinancování a to jak církví tak i státem.
V pøítím roce máme v úmyslu, kromì zmínìné 2. ulice dobudovat komunikace ve II. etapì, pro 35 RD. Dále se pokusíme
získat dotaci na výstavbu splakové kanalizace a vodovodu
v ulici Ke trati a Slepé, kapacitnì by jetì staèila i stávající
ÈOV.

A dalo by se pokraèovat, ale necháme toho, protoe kadému z nás by se dalo nìco vytknout a nikdo není bezúhonný. Mìli
bychom se ale snait vycházet si vstøíc a nekomplikovat si zbyteènì ivot a vzájemné vztahy. Je toho i tak dost, co musíme
nést, táhnout, tlaèit pøed sebou èi trpìt. Buïme snáenliví, vstøícní
a pøející, vìøte, e se nám pak bude i lépe dýchat.

Výstavbu vodovodu ve støedu obce jetì odloíme, a bude
definitivnì rozhodnuto o øeení splakové kanalizace v této èásti
1

Koneèný návrh akcí pøipraví do jednání Zastupitelstva obce stavební komise, tak aby odpovídal nejen aktuální potøebì, ale také
finanèním monostem obce.

obce. Pøes zimu máme v úmyslu nechat na splakovou kanalizaci ve støedu obce zpracovat provádìcí projekt.
Zastupitelstvo obce také uvauje o rozsáhlejí rekonstrukci
celého sportovního areálu, který ji po více ne 30letém provozu
nutnì potøebuje. Pokusíme se získat dotaci z fondù Evropské
unie. ádosti vak musí pøedcházet zpracování studie proveditelnosti, finanèní nároènosti a následnì provádìcích projektù.

To je pro dneek asi vechno, pokud chcete získat podrobnìjí informace zúèastnìte se prosím øádného zasedání Zastupitelstva obce, které se bude konat ve støedu, dne 5. øíjna 2005
v 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úøadu v Semèicích.
Pozvánka s programem bude tak jako vdy, vyvìena na úøední
desce OÚ.
Ing. JANA MYDLILOVÁ
starostka

Z meních akcí to bude zøejmì dobudování interiéru kolumbária, výmìny èásti oken v è. p.10, urovnání skládky zeminy
a zasetí trávou, úprava cesty pod Hol, vèetnì odvodnìní atd.

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Usnesení

z øádného zasedání Zastupitelstva obce Semèice,
konaného dne 29. èervna 2005 v zasedací místnosti OÚ v Semèicích.
Obecní zastupitelstvo:
A)Bere na vìdomí:
1. Informaci o plnìní úkolù uloených OZ na jednání dne
4. 5. 2005.
2. Dùvodové zprávy pøednesené k jednotlivým bodùm
jednání.
3. Informaci o postupu III. etapy výstavby inenýrských
sítí Za Kampelièkou
4. Informaci o výsledku finanèní kontroly FÚ Ml. Boleslav
na èerpání dotací ze státního rozpoètu za léta 2002
a 2003.

10.

11.

12.

B)Schvaluje:
1. Program dneního jednání Zastupitelstva obce tak, jak
je uveden na pozvánce s doplnìním o 1 bod: Projednání
dodatku ke smlouvì o dílo è. 2005/01-06 uzavøené
s H-INTESEM týkajícího se výstavby 10 ks sdruených pilíøkù ve III. etapì výstavby in. sítí Za Kampelièkou
2. Ovìøovatele zápisu z dneního jednání: Frantika Moce,
Ing. Vladimíru Hynkovou
3. Navrhovatele usnesení: Karla Hùlku, Ing. Aloise Jirsáka
4. Rozpoètovou zmìnu jako rozpoètové opatøení è. 1
5. Dohodu Obce Semèice s Mìstem Dobrovice o zmìnì
obecní hranice, tak aby kopírovala plochu areálu
SELEKTY a. s.
6. Prodlouení hlavního vodovodního øadu ke ètyøbytovce è. p. 79, za podmínky dohodnutého spolufinancování uivateli tohoto objektu.
7. Návrh a volbu paní Hany Sládkové, Semèice è. p. 28
jako pøísedící u Okresního soudu v Mladé Boleslavi
na období 2006-2010
8. Dohodu s Èeským Telecomem o budoucí smlouvì
o zøízení vìcného bøemene k pozemku p. è.360/12 (360/82)
v k. ú. Semèice
9. Zástavu obecního stavebního pozemku na lokalitì Za
Kampelièkou p. è. 360/65 o výmìøe 985 m2 k zajitìní
úvìrového závazku pana Frantika Váni a Alexandry
Váòové, oba bytem Ledce 128, PSÈ 294 47 z úvìru
u WÜSTENROT - stavební spoøitelny, Mladá Boleslav,
V. Klementa 821 urèeného ke koupi tohoto pozemku
a následné výstavbì RD (viz. smlouva o uzavøení

13.

14.

budoucí smlouvy kupní ze dne 20. kvìtna 2005). Souèasnì povìøuje starostku Ing. Janu Mydlilovou, jako
statutárního zástupce obce podpisem zástavní smlouvy.
Odklad projednání dohody o narovnání mezi Obcí
Semèice a TJ Sokol Semèice ohlednì provedené
pøístavby ve sportovním areálu na pøítí zasedání OZ
vèetnì aktualizace nájemní smlouvy.
Dodatek è. 2 ke smlouvì o spolupráci è. 22/06/76/99/354
se Støedoèeskou plynárenskou a. s. Praha ze dne 11. 8.
1999 a k Dodatku è. 1 ze dne 19. 2. 2001 na akci STL
plynovody vè. pøípojek v obci Semèice - I. a II. etapa
Dodatek è. 1 ke smlouvì o nájmu o zajitìní provozu,
údrby a oprav PZ è. 25/06/108/00/626 se Støedoèeskou
plynárenskou a. s. Praha ze dne 22. 12. 2000 na akci
STL plynovody vè. pøípojek v obci Semèice - I. a II.
etapa.
Dodatek è. 1 ke smlouvì o uzavøení budoucí smlouvy
è. 28/13/34/02/120 uzavøené dne 21. 3. 2002 se Støedoèeskou plynárenskou a. s. Praha na akci STL
plynovody vè. pøípojek v obci Semèice - I. a II. etapa.
Kupní smlouvu uzavíranou se Støedoèeskou plynárenskou a. s. Praha na základì následujících smluv:
a) Smlouvy o spolupráci è. 22/06/76/99/354, vèetnì
dodatkù è. 1 a 2
b) Smlouvy o nájmu a zajitìní provozu, údrby a oprav
PZ è. 25/06/108/00/626, vèetnì dodatku è. 1
c) Smlouvy o uzavøení budoucí smlouvy è. 28/13/34/
02/120, vèetnì dodatku è. 1

Touto smlouvou obec Semèice prodá soubor vìcí plynárenského zaøízení v tomto èlenìní:
- STL plynovod IPE 90 v délce 1 245,74 m
- STL plynovod IPE 63 v délce
877,60 m
- STL plynovod IPE 50 v délce 2 055,60 m
- 11 ks STL pøíp. IPE 32 v délce 198,43 m
- 150 ks STL pøíp. IPE 25 v délce 900,79 m
PZ v celkové odkupové èástce 3 300 tis. Kè
Toto plynárenské zaøízení se týká I. a II. etapy plynofikace
obce a pøesná specifikace je uvedena v pøedávacím protokolu
a kolaudaèním rozhodnutí è. 1578/334-332.4/2000-239.
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15. Dodatek ke smlouvì o dílo è. 2005/01-06 mezi obcí
Semèice a H-INTESEM Mladá Boleslav na výstavbu
10 ks sdruených pilíøkù ve III. etapì výstavby in. sítí
Za Kampelièkou v rozsahu 273 tis. Kè bez DPH.
16. Demontá stávajících oken v obecním bytì 130/5, è. p.
130 a vestavbu nových plastových výplní v celkové
hodnotì 35 tisíc Kè.

è. p. 79 do konce øíjna 2005, vèetnì zapracování financování této výstavby do rozpoètu obce.
Místostarostovi p. Karlu Hùlkovi:
1. Provìøit monost sníení rychlosti motorových vozidel
pøi prùjezdu obcí na 30 km/hod. celoroènì.
2. Provìøit monost umístìní pøechodu pro chodce na
silnici III. tø. u Obecního úøadu a zajistit jeho
oznaèení.
3. Nechat zpracovat odborný posudek na bezpeènost a prùchodnost køiovatky U Eichlerù t. j. silnic III. tø.
Dobrovice-Semèice-Ctimìøice, z hlediska zvýení
provozu nákladní autodopravy, zda svou íøí a celkovým
prostorem odpovídá èastému odboèování kamionù
a návìsù vlevo pøi smìru jízdy od Dobrovice na Ctimìøice.

C) Ukládá:
Starostce Ing. Janì Mydlilové:
1. Zapracovat schválené zmìny do rozpoètu obce.
2. Ve spolupráci s JUDr. Purlovou a starostou mìsta Dobrovice podat návrh na zmìnu hranice obce a hranice
katastrálního území a ádost o zápis do katastru nemo
vitostí na Katastrální úøad Mladá Boleslav.
3. Zabezpeèit výstavbu vodovodního øadu ke ètyøbytovce

Usnesení

z mimoøádného zasedání Zastupitelstva obce Semèice,
konaného dne 24. srpna 2005 v zasedací místnosti OÚ v Semèicích.
doèeského kraje 100 000,- Kè. Na základì rozpoètové
zmìny bude z prostøedkù obce uhrazeno zbývajících
80 300,- Kè.
5. Návrh kupní smlouvy è. 7/2005 o koupi speciálního
poárního vozidla TATRA CAS 32 148-2 PL 1, SPZ
AV 76-79, která je uzavírána mezi Èeskými drahami a. s.,
jako prodávajícím a obcí Semèice, jako kupujícím.
6. Odprodej stávajícího speciálního poárního vozidla
LIAZ CAS 25, SPZ MB 61 08, které je ve vlastnictví
obce za cenu stanovenou dohodou.

Zastupitelstvo obce:
A) Bere na vìdomí:
1. Informaci o nabídce podané Hasièským záchranným
sborem Støedoèeského kraje na moné odkoupení
speciálního poárního vozidla TATRA 148-2 PL 1
od Záchranného systému Èeských drah a. s.
2. Informaci Ing. Èejky o zámìru výmìny oken na severní
stranì domu è. p. 130 - v prùbìhu podzimu roku 2005.
B) Schvaluje:
1. Program dneního jednání Zastupitelstva obce, tak jak
je uveden na pozvánce.
2. Ovìøovatele zápisu z dneního jednání: pana Ing. Aloise
Jirsáka a Ing. Jiøího Èejku.
3. Navrhovatele usnesení: paní Ing. Vladimíru Hynkovou
a paní Marii Masákovou.
4. Odkoupení speciálního poárního vozidla TATRA
148-2 PL 1 od Záchranného systému Èeských drah a. s.
za odhadní cenu 180 300,- Kè vèetnì DPH za podmínky, e obec obdrí nenávratnou úèelovou dotaci od Støe-

C) Ukládá:
Místostarostovi panu Karlu Hùlkovi:
1. Zabezpeèit zveøejnìní nabídky na odprodej vozidla
LIAZ CAS 25 a následnou realizaci odprodeje.
Stavební komisi:
2. Pøipravit návrh provizorního odvodnìní komunikace na
Hol.

ZE SEMÈICKÝCH KRONIK
(Z místních kronik vybrala Jarmila Èvanèarová, kronikáøka obce)
Semèice v dobì II. svìtové války
pokraèování
V únoru 1945 pozval k sobì do kanceláøe øeditel semenárny èleny obecního zastupitelstva, kterým dùvìøoval a informoval je o svém spojení s podzemním hnutím.
ádal, aby se uvaovalo o ustavení orgánu, který by pøevzal moc v obci a pøijde èas, aby se pøedelo zmatkùm
a rabování.

5. kvìtna vzniklo povstání, nikde se nepracovalo, nejezdily vlaky. Pøes vydatný a stálý dé proudily kolony
váleèných uprchlíkù, ale nikdo se jich nechtìl ujmout.
Kadá kolona byla v kadé vsi prohledána, hledaly se zbranì. V Semèicích byla nalezena jedna pancéøová pìst
v dìtském koèárku jednoho Nìmce.

30. dubna byly pøes noc zabarveny v Semèicích vechny
Ze semenárny zmizeli neznámo kam nìmecký øeditel
nìmecké nápisy. Provedla to parta místních mládeníkù.
Heinisch i chemièka Nietch.
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Po výzvì praského rozhlasu vyvìsil na vile è. p. 71
vrchní inspektor semenárny Heøman Cron ètyøi vlajky.
Americkou, Sovìtskou, Francouzskou a Britskou. Tak
mnozí lidé poprvé vidìli, jak tyto vlajky vypadají. Vlajky
byly v tom neklidném èase nìkolikrát staeny a zase vyvìeny, protoe kolem kadou chvíli jezdily kolony po
zuby ozbrojených Nìmcù.

puky. Témìø nikdo vak neumìl se zbranìmi zacházet
- vìtina starích muù nebyla vùbec na vojnì. Nìkteøí
poddùstojníci v záloze provádìli kolení na dvoøe u Novotných.
Zbraní bylo v obci velice málo. V erèicích na nádraí stála øada vagónù se zbytky výzbroje. Bedny munice
i miny a rùzné druhy i do samopalù a vojenských puek,
které se jen málo mohly pouít pro rùzné rozmìry zbraní.
Ve vagónech byly obsahy pøehazovány a zbranì hledány.

5. kvìtna bylo bubnem svoláno vechno obèanstvo
k pomníku, byla vztyèena Èeskoslovenská vlajka a uèitel
Honzák pøítomným vysvìtlil bìh událostí a oznámil, e
se správy obce ujímá revoluèní národní výbor s tìmito
èleny: . Král, V. Stehlík, R. Vyohlíd, L. Kulhavý,
F. Honzák, J. Macoun a J. Heømanský.

Byly ustaveny ozbrojené hlídky místních muù. Protoe se rozíøila zpráva, e se blíí obrnìný vlak, vyslal
velitel skupinu muù, aby pøeruila tra. Na dvou místech, vdy na náspu, byl celý díl kolejnic i s praci rozroubován a pomocí pák shozen s náspu dolù.

Vojenským velitelem obce byl jmenován poruèík
v záloze uèitel Frantiek Honzák. Stanovitì mìl ve velkém lokále u Novotnù (Mysíkù). Tam byl instalován
rozhlasový pøijímaè, který ve dne v noci hrál a sledovaly
se zde zprávy a výzvy z Prahy. Místo bylo vybráno proto,
e zde byl telefon, který po celou dobu nepøestal fungovat. Schùze revoluèního výboru byly v tìchto dnech kadé poledne.

Bývalí dùstojníci èsl. armády spolu s dobrovolníky
utvoøili Revoluèní gardu, nejblií byla v Jabkenicích
a druhá na Telibi. Odzbrojovali mení supiny Nìmcù. Vude pøi silnicích se povalovala spousta munice, ta byla sbírána a potahy pøiváena na dvùr hostince. Také rùzná
motorová vozidla byla oputìna a nalo se pár lidí, kteøí
si odmontovali souèástky i pneumatiky na lepí èasy.

Vichni obèané v obci byli vyzváni odevzdat zbranì,
aby mohly být pouity v pøípadì potøeby a to i lovecké

Pokraèování pøítì.

Ze starých Semèic
tìtìní silnice ke Ctimìøicùm
Ponìvad v roce 1892 na novì postavené silnici do Ctimìøic byla provedena jen planýrka a poloen základní kámen, usneseno v obecním zastupitelstvu vykonati práce se
tìtìním spoleènì a stanoveno, e jednotlivý dìlník honorován bude 60 kr. a 1 potah 1 zl. 80 kr.

kozuje, zvlátì pøi prudkých a náhlých detích. Hospodáøské pomìry, zvlátì letoního roku, jsou neutìené. Rolníkù
málo zámoných, pøevládají zde domkáøi. Obyvatelstvo rolnické iví se rolnictvím, domkáøi chodí na práci ku dvoru,
nebo do cukrovaru v Dobrovici.
III. Obec Semèice leí od mìsta Mladé Boleslavi
2 hodiny a od stanice eleznièní 1 1/2 hodiny vzdálená.
IV. V obci samé nebìí ádná erární silnice, nýbr jen
pouze silnice okresní.
V. Obec sestává z 56 èísel domù a 441 obyvatel.
VI. V obci naí pozùstávají zvlátní podmínky dle stavebního øádu, neb jsou domy velmi porùznu postaveny.
20 domù ze døeva stavìných, 23 domù je zdìných
a 13 domù èásteènì ze døeva a ze zdiva. 12 èísel je kryto
doky, 30 èísel je pod taky, 4 èísla je pod ífo (?) a 6 èísel
jest èásteènì indel, sláma a taky.

V listopadu svolána nová schùze zastupitelstva, ta vak
byla obeslána jen ètyømi èleny. Pøes to stanoveno, aby se
novì postavená silnice uèinila sjízdnou a na zaváku se upotøebí kvára z cukrovaru dobrovického. Ve schùzi té ihned
rozvrena povinnost na kadého poplatníka
(pøímé danì) a to tak, e na kadých 1,50 zlatých mìli jednotlivci odvézti 1 q kváry a za dovoz stanoveno platit
13 krejcarù.
Situaèní plán obce Semèice
Ji v roce 1893 podal starosta Václav Dvoøák návrh na
vypracování stavebního plánu v obci. Návrh nebyl zamítnut, ale odloen.

Na základì tuto uvedených dùvodù podána ádost ku
zemskému výboru za povolení práva provádìti stavby s podmínkami zlehèujícími.

V roce 1903 zdùvodòovala obec okresnímu výboru, proè
nemùe dát situaèní plán zhotovit, takto:
I.
Jeliko v naí obci není mono letoního roku za
panujících finanèních pomìrù nechati zøíditi situaèní plán,
za kterou pøíèinou katastrální mapy pøipojujeme.
II. Obec Semèice leí pod kopcem s domy porùznu
postavenými, take terén jest velmi nerovný. Støedem obce
protéká potok, který pøi rozvodnìní celý povrch návse po-

O èem se také jednalo
V roce 1903 si podal Josef Ulman, rolník v Semèicích,
ádost, aby jeho pozemek za kostelem byl uznán jako plocha
stavební. K jeho ádosti byl následující zápis: K odstavci tomu
èiní pan Josef Sobìslav, zástupce velkostatku tyto námitky:
Zastavením plochy té by byl kostel a høbitov ve støedu obce,
co by asi pùsobilo k tomu, e by høbitov za ves pøeloen býti
musel, èím by poplatnictvu výlohy vzely.
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Usnesení o tom odloeno do vyjádøení Pìèic a Ctimìøic, 1 podkova
0,7 K
7K
zda by nebylo záhodno zakoupiti to místo pro stavbu nové 1 obyèejný vùz
200 K
4 000 K
kolní budovy. Jeto pøikolené obce nechtìly 1 dobrý pytel
1K
20 K
o zakoupení pozemku na stavbu koly ani slyet, nemohla
obec s panem Ulmanem vejít v jednání a ani zaruèit, e
Tøeòová alej
v dohledné dobì k jednání dojde. Dala tedy obec svolení,
aby pan Ulman pozemek zastavìl.
Alej tøeòových stromù kterou vysázel pøi svém poli na
Vainì malorolník Frantiek Král è. p. 28 a po nìm pøevzal
Kolkování bankovek
Václav Sládek a potom JZD Semèice, které zde èesalo tøenì po celou dobu své existence. V roce 1976 statek VÚØ
V roce 1919 byl pøijat zákon o kolkování bankovek. Na v zimních mìsících tøeòovku vykácel. Polní cesta a úvoz
bankovky znìjící na 10, 20, 50 a 100 K, pøilepeny kolky 10, zahrnut a pole sceleno. Tak byla zlikvidována cesta vedoucí
20, 50 a 100 h a na bankovky 1 000 korunové mìla se raziti Vainy na cestu Boleslavskou.
zvlátní známka 10 K. Kolky museli zaplatit majitelé penìz.
Staré zvyky, odnáení smrti
Ponìvad pøi kolkování mìla býti tìm, kteøí pøes 500
K okolkovati dali, polovina penìz zadrena a ponìvad drobKadoroènì na smrtelnou nedìli ( 5. postní nedìle pøed
né peníze a doukorunové papírové peníze ke kolkování pøed- Velikonocemi, týden pøed kvìtnou nedìlí) odnáela mláde
loeny býti nemusely, byla po nich velká sháòka tak, e semèická v prùvodu a za zpìvu figuru smrti a utopila ji
z obìhu zmizely. Rovnì i obchodníci èinili dobré obchody, v rybníku na zahradì pana turmy. Starý tento zvyk se udrponìvad se kadý bankovek vyích hledìl zprostit. Pení- oval jetì v roce 1930. Nemalou zásluhu na tom mìla paní
ze uloené v rùzných ústavech byly zachyceny té, nebo Anna Rychetská, která Moranu strojila a zdobila pentlemi a
vekeré vkladní kníky musely být pøedloeny k okolkování. vejdunky z vajec. Za døívìjích dob topili smrt v rybníku u
Ctimìøic.
Ceny nìkterého zboí kdysi
Srovnání cen nìkterého zboí pøed I. svìtovou válkou a
Chodenská cesta
po ní v roce 1920:
V roce 1974 byla zruena polní cesta odboèující z okresní
silnice
na erèice, smìrem k lesu. Chodenská se jí øíkalo
pøed válkou
po válce
100 kg uhlí
2K
20 K proto, e se po ní kdysi chodilo do erèic do kostela. Pole
1 tabule obyè. skla
0,5 K
10 K kolem cesty se v nìkterých místech nazývala v chodni.
aty muské
50 K
1 000 K Cesta byla rozorána a stromy kolem ní vykáceny. Vzniklo
boty nízké
14 K
240 K pole o rozloze 50 ha vcelku.

Mateøská kola
Dne 24. 6. 1976 byla zahájena výstavba nové mateøské koly. Byla to velká akce na nìkolik let, rozpoèet
byl 5 milionù Kè. Zvaovalo se nìkolik stavebních míst.
Pùvodnì se mìlo stavìt na parcele domu è. p. 11 kde
byla stará mateøská kola zadaptovaná pro tento úèel
ze staré chalupy a která mìla velkou zahradu. Poèítalo
se, e budou vykoupeny ji prázdné domky è. p. 31
a 45.

9. kvìtna 1980 byla mateøská kola slavnostnì otevøena.
Mimo stálých pracovníkù-dùchodcù se podílelo na
výstavbì mnoho obèanù a odpracováno bylo tisíce hodin
brigádnicky. Slavnostního otevøení se ji nedoil Frantiek Dvoøák a Karel Dub, kteøí se o stavbu zaslouili.Mateøská kola byla dvoutøídní, protoe v té dobì bylo
hodnì dìtí. Dnes, po pìtadvaceti letech, staèí pro pøedkoláèky jedna tøída.

Dalí stavební místo bylo navreno na zahradì sousedící se høbitovní zdí západnì od kostela. Zde se poèítalo
s vytápìním z mazutové kotelny VÚØ. V projektu ale
bylo elektrické vytápìní s nákladem na el. proud 17,- Kè
na den.

V roce 1979 byla u vchodu do nové mateøské koly
postavena plastika bábovièka vytvoøená akademickým
sochaøem Otto Pospíchalem. Hodnota díla byla 22 tisíc
Kè.

Zvoleno bylo nakonec místo na poli Josefa Èvanèary è. p. 2, které uíval ústav, pøi polní cestì
k Ovèárnùm. Vedoucím zedníkem stavby byl dùchodce Frantiek Dvoøák è. p. 44 a sestavena parta dùchodcù. Odmìny byly stanoveny pro zedníky 10 Kè/
hod., tesaø 8 Kè/hod., pomocný dìlník 7 Kè/hod. Dne
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Z naeho kraje
(F. Dìdina: Bejvávalo.)
Panské honby a pak za konstituce

Jeliko kontituce nastala v kvìtnu (1848), byla doba
hájení, ale nyní bylo vechno jinak. Nemysleli na to, e
není doba k støílení, kadý se hned shánìl po nìjaké flintì. Tonda kováøù pøehrabal vecko staré elezo a kde jaký
rezavý lauf nael, u k nìmu dìlal kohoutek a cylindr.
Tesaø dìlal k tomu rukojeti. Nabijáky dìlal si kadý sám.
To Bùh ví, kde se tolik flint najednou vzalo. Byla to podívaná na ty støelce. Flinty, jedna delí, druhá kratí, ale
zrzavé vecky. Støelci v plátìných kalhotách a halenách a
vichni byli bosi.

To se ví, e honba byla jen pro hrabata a kníata. lechta
ze sousedních panství zvala se navzájem a pak jen nejvyím úøedníkùm bylo dovoleno støílet. Myslivci a hajní
tehdá honbu jen øídili. Rychtáø v kadé vsi musel sehnat
honce, bývalo jich a nìkolik set. Støelci mìli flinty, kadý dvì nebo tøi. Kadá vrchnost mìla své nabíjeèe. Flinty
se toti nabíjely jetì ze pøedu. Mìli jakési rùky plné
støelného prachu, co ho bylo na dobrou ránu zapotøebí.
Kdy mìl støelec ètyøi flinty, musel mít dva nabíjeèe, aby
mìl stále nabito. Zajícù bylo tolik, e kdy se u léè víc
dohromady stahovala, sotva dva nabíjeèi postaèili nabíjet. Èasto se stalo, e v jedné leèi se zastøelilo 400-600
zajícù, pøi velkých honbách a 1 500. Kdy se honba vydaøila, dostal kadý rychtáø jednoho zajíce a sedláci dostali známky na pìt mázù piva.

Zvìøe bylo dost! Kdy se léè zaèala stahovati, kolo se
zajíci jen hemilo. Mnoho ran vylo naprázdno, nebo
mnohá ta puka nedonesla ne na tøicet krokù. Koroptve i
baanti byli vyplaeni ze svých hnízd, kde sedìli na vejcích, neetøilo se nièeho. Honci zabíjeli zajíce klacky.
Nebozí zajíci! Tu utíkala ramlice obtìkaná mladými,
v bìhu potratila své plody, tam zas malé koroptvièky pobíhaly - lítat jetì neumìly. Kdy se léè zúila, e zajíci
se kupili v chomáèích, honci padali na bøicha, krtili zajíce, bili je za ui a jinak je utloukali. A takové honby se
opakovaly tak dlouho, a v polích nebylo zajíèka ani koroptve nebo baanta.

Tak slavnì se honby odbývaly za dob poddanství. Ale
v Kontituci (zruení nevolnictví) bylo docela jinaèí.
Kadý, kdo mohl sehnat nìjakou rezavou flintu, chtìl být
myslivcem. Nemìl honícího psa, nemìl loveckou taku
ani rùek na prach, jen kdy byla flinta!

ZPRÁVY ZE Z
Ve ètvrtek 1. záøí jsme zahájili v Masarykovì základní kole nový kolní rok 2005/2006. Mateøská kola je po
prázdninovém odpoèinku v provozu od pondìlí 29.8.2005.
První den byl slavnostní. Pøivítali jsme prvòáèky. První vìdomosti a dovednosti budou získávat pod vedením paní
uèitelky Mgr. Dany Antokové.
Uèitelský sbor opustila pro nadbyteènost paní Tajana Janatová.
Jiné zmìny v uèitelském sboru Z ani M neprobìhly.
Personální obsazení koly:
funkce

jméno

vyuèuje

pracovitì

ZÁKLADNÍ KOLA
øeditelka koly
zástupce øeditelky
tø.uè. 1.tøídy
tø.uè. 2.tøídy
tø.uè. 3.tøídy
tø.uè 4.tøídy
tø.uè. 5. tøídy
tø.uè. 6.A tøídy, vých.poradkynì
tø.uè. 6.B tøídy
tø.uè. 7.tøídy
tø.uè. 8. tøídy

Mgr.Miloslava Slánská
Mgr. Jana Koèová
Mgr. Dana Antoková
Mgr. Eva Bartoòová
Mgr. Miroslava Fuksová
Mgr. Marie Helichová
Mgr. Vìra Forejtová
Mgr. Renata Rotterová
Mgr. Klára Vyhnánková
Mgr. Renata Kubínová
Mgr. Jiøina Rakuanová

Z
M, CH, F, INF.
1.STUPEÒ
1.STUPEÒ
1.STUPEÒ + AJ
1.STUPEÒ
1.STUPEÒ + AJ
M, F, VP, TÈ
AJ, HV, VV, TV
ÈJ, OV, RV, PÈ
AJ, D, PÈ, VV

Z
Z
Z
Z
M
M
Z
Z
Z
Z
Z
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tø.uè. 9.tøídy
uèitelka
kolní druina: vedoucí:

Ing. Irena Králová
Marie Kubínová
Elika Mészárosová
Petra Hornerová
Mgr.Miroslava Fuksová

hospodáøka koly

Petra Hornerová

Z

vedoucí kolní jídelny
vedoucí kuchaøka
kuchaøka

Libue Záveská
Svatava Matesová
Hana Klimová

Z
Z
Z

kolník
uklízeèky

Ladislav Mészáros
Elika Mészárosová
Jiøina Jiránková

Z
Z
Z+M

MATEØSKÁ KOLA
vedoucí uèitelka M
uèitelka

Jitka Rejmonová
Eva Picková

M
M

vedoucí kuchaøka
uklízeèka

Vìra Stará
Kamila Fliegerová

M
M

Z
Z
Z
Z
Z

Ve kolním stravování dolo podle vyhláky è.107/2005
ke zmìnám, o kterých byla veøejnost informována zvlátním letákem.
O prázdninách se ve kolce i kole opravovalo a budovalo. V M byl natøen plot, prolézaèky, lavièky, opraveno
pískovitì.
Ve kole probìhla rekonstrukce WC pro chlapce 2.
stupnì. Probìhlo kadoroèní malování kuchynì a v jídelnì byla obloena stìna palubkami. Bylo dokoupeno nádobí a talíøe.

Proti loòskému roku jsme zaznamenali úbytek 16 dìtí.
Máme tedy 170 dìtí v 9.roènících.
tøída
M
1. tøída
2. tøída
3. tøída
4. tøída
5. tøída
6.A tøída
6.B tøída
7. tøída
8.tøída
9.tøída

PØ, F, VV, PÈ
ÈJ, OV, RV, TV, VV

poèet ákù
28
15
14
15
20
15
14
14
21
24
18

Pøeji vem zamìstnancùm a ákùm, aby jim nový kolní
rok pøinesl jen samé pøíjemné chvíle. Vem pøeji zdraví,
pohodu a hodnì trpìlivosti.
Mgr. Jana Koèová

.. a zase do koly
 Jaký bude první kolní den? ptali se mnohde s obavami nejen dìti, ale i jejich nejblií A pak
1. záøí 2005 pøilo s novými aktovkami 15 prvòáèkù, aby poprvé usedli do kolních lavic.
Ve kole na nì èekalo slavnostní pøivítání nejen od paní øeditelky Mgr.M.Slánské, paní starostky Ing.J. Mydlilové,
ale i ode mne.
Stalo se ji tradicí, e áci 9. tøídy pøedávají novým kolákùm malou kytièku, zatímco druháci s paní uèitelkou
zazpívají veselou písnièku.
Dìti si vyzkouely, jak krásnì se bude psát na tabuli, ukázaly, e u umí i poèítat a prohlédly si nové uèebnice
a seity. Na závìr jsme si spoleènì zanotovali jednoduchou písnièku.
A druhý den se nai nejmladí seznámili nejen se kolou a jejím okolím, ale i s novými spoluáky a zamìstnanci
Z. Nejvíce se dìti tìily
na cvièení ve velké tìlocviènì, kterou v M nemìly.
Pøeji vem, aby jim radost a nadení z prvních dnù ve kole vydrely hodnì dlouho.
Mgr. Dana Antoková
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Z ÈINNOSTI DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ
Ohlédnutí za prázdninami
Prázdniny a dovolené jsou minulostí, tak bychom se
mohli podívat na ivot naí organizace za uplynulé období.

z toho obec se bude podílet 80 000 korunami. Chtìli bychom tímto podìkovat Zastupitelstvu obce za vstøícné jednání. Akceschopnost semèické zásahové jednotky se tak
jetì zvýí, nebo obsah vody v cisternì je 6 tisíc litrù
a 600 litrù pìnidla.

V prázdninových mìsících jsme se vìnovali nutné
údrbì areálu, jako je seèení trávy, údrba vozového parku, hasièského náèiní, kolení výjezdové jednotky.

Výbor SDH v této souvislosti rozhodl neúètovat obci
èitìní kanálù a tím dále nezatìovat rozpoèet vyèlenìný
na naí èinnost.

Pøi brigádì 8. èervence vyjela nae zásahová jednotka
do nové zástavby na technickou pomoc po prudkém lijáku, kdy jsme pøeèerpávali vodu a kopali odtokové kanály.
Bìhem mìsíce èervence jsme za ètyøi odpoledne proèistili kanály v celé obci.

Co nás èeká:
n
Soutì v poárním sportu v areálu mateøské kolky u pøíleitosti 115. výroèí zaloení sboru  v sobotu 24.
záøí od 8.oo hodin
Srdeènì zveme vechny obèany.
Zájezd na Moravu ve dnech 15. a 16. øíjna
Informace o volných místech podá VL.Rejmon

n

Dále jsme ve dnech 19. a 20. srpna opìt navtívili
Hotice u Volynì (roditì Zd.Troky), kde se konal 8. roèník hudebního festivalu  Stodola M.Tuèného.

Tradièní vinobraní v øíjnu je zrueno pro nezprovoznìní sálu místního pohostinství

Nae výjezdová jednotka obdrí za pøispìní Støedoèeského kraje a naí obce zánovní hasièskou støíkaèku na
podvozku TATRY 148 v celkové hodnotì 180 000 Kè,

Za SDH Semèice
Klimo Karel sen.

OKÉNKO KULTURNÍ KOMISE
Kulturní komise pøipravila pro nae seniory podveèerní posezení, které se uskuteènilo 25. srpna 2005 na terase
sportovního areálu. Byl to pøíjemný veèer ke spokojenosti vech pøítomných. Po delí dobì jsme si opìt popovídali
a zavzpomínali, hlavnì na ty, kteøí nae øady ji opustili.
Chci podìkovat vem, kteøí se na pøípravì tohoto veèera podíleli.
Za kulturní a sociální komisi Marie Masáková

Z ÈINNOSTI TJ SOKOL SEMÈICE

Koupací sezóna se nám letos, díky detivému létu, moc
nevydaøila. Kvalita vody byla sice i poslední prázdninový
týden dobrá, ale to si jí dìti pøed zaèátkem kolního roku
u moc neuily.
Léto vak není jen o koupání. Jako kadoroènì i letos
jsme zahájili volejbalovým turnajem.
V sobotu 2. 7. 2005 se ve sportovním areálu konal ji
38. roèník volejbalového turnaje muù. Sponzory akce byli
Cukrovary TTD a. s., Cukrovar Dobrovice a Plzeòský
Prazdroj, kterým touto cestou dìkujeme.
Poèasí nás ráno pìknì vystrailo a patrnì mìlo i trochu vliv na poèet zúèastnìných. Pøijelo 8 týmù, ve kterých nastoupilo více ne 10 hráèù volejbalové extraligy.
Ti byli k vidìní hlavnì v drustvu Pøíbrami a v Pojizeøí,
které kadoroènì tvoøí hráèi VK Benátky nad Jizerou.

Do finálové skupiny se probojovali loòtí vítìzové
Praské Dlasky Mlasky, Pojizeøí, Pøíbram a Nymburk.
Pøekvapením bylo vítìzství hráèù z Pøíbrami, kteøí celý
turnaj odehráli pouze v 5 hráèích.
Právì zde se projevily nejvìtí zkuenosti z extraligy,
nebo mezi nimi byli tøi hráèi extraligy a jeden, který uplynulou sezónu odehrál v Nìmecku.
Koneèné poøadí: 1. Pøíbram
2. Pojizeøí
3. Dlasky Mlasky  Praha
4. Nymburk
V poledne se na nás i na kvalitní volejbal, který
byl k vidìní, usmálo sluníèko a u nyní doufáme, e i
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pøítí, ji 39.roèník se vydaøí tak jako ten letoní.

3.
4.

V pátek 12. 8. 2005 se konal výroèní 25. roèník Pùlnoèního nohejbalového turnaje amatérských dvojic. Zúèastnilo se 36 hráèù, které jsme rozlosovali  podle tradice - do 18 náhodných dvojic a 3 skupin. Nejprve sehráli ve skupinách zápasy kadý s kadým. Potom následoval  KO  systém a ve finálových zápasech se utkali
následující borci, kteøí si po výborné høe rozdìlili ceny
v následujícím poøadí.
1.
2.

místo: Høebík Roman + Procházka Lubo
místo: Verner Duan + Bucek Martin

Podzimní èást soutìe zahájilo 3. záøí doma nae nohejbalové  A  drustvo tak trochu nervózním zápasem
s drustvem Nymburka, po skvìlém zaèátku jsme nakonec remizovali 5:5. V sobotu 10. záøí jsme doma odehráli
dalí utkání s vedoucím týmem tabulky. To se nám pøi
naich souèasných zdravotních problémem ji tolik nepodaøilo. Skalní pøíznivce bychom chtìli jetì pozvat na
poslední zápas sezóny na sobotu 24. záøí 2005, který nai
borci sehrají v Plazích.
Vlaïka Hynková

místo: tump Petr + Èapek Roman
místo: Mulaè Tomá + Fidrmuc Zdenìk

INFORMACE OBECNÍHO ÚØADU
l

Zimní cyklus odvozu opadù zaèíná v úterý 4. øíjna 2005, tzn. e a do konce dubna 2006 bude odvoz probíhat
kadý týden a to stále v úterý (pokud nebude odsouhlasena zmìna na celoroèní týdenní svoz, co se vèas dozvíte).

l

POZOR! V týdnu od pondìlí 26. záøí do pátku 30. záøí 2005 mùete do areálu Prodejny paliv v Semèicích
(pí Brùchová, p. Hradec) opìt odkládat NEBEZPEÈNÝ ODPAD. Odkládat mùete záøivky, akumulátory, prolé
oleje, plechovky od barev, zbytky starých barev, lednice, mrazáky a televizory. Jiné odpady sem nedávejte, nebudou odvezeny.
Kontejner na velkoobjemový odpad bude pøistaven v pátek dne 11. listopadu 2005 ve 14,00 hod. (matrace, staré
podlahové krytiny, linolea, vìtí pøedmìty, které se nevejdou do popelnice ). Nepatøí sem vìci, které se dají
spálit (vìtve, nábytek ze døeva..), dále elezný rot a nebezpeèný odpad!!

l

l

Spoleènost COMPAG, s. r. o. znovu upozoròuje obèany, e pokud bude popelnice (nebo pytel) naplnìná pouze
padanými jablky, nebude odvezena, mení mnoství nevadí.

INTERNET
Nabízíme trvalé neomezené pøipojení pro firmy, panelové domy i jednotlivce s garantovanou pøenosovou
rychlostí 512-1024 kb/s. Cena zahrnuje plný pøístup k Internetu bez omezení mnoství pøenesených dat.
Pro koncového uivatele je dùleité :
Jednorázová platba 2588,- Kè na zøízení internetu a mìsíèní platba ve výi 460,- Kè.
Výhody pøipojení :

1. trvalé pøipojení k internetu 24 hodin dennì !
2. velká pøenosová rychlost !
3. neomezené mnoství pøenesených dat !
4. ádné dalí mìsíèní platby a výdaje !
5. monost telefonování a posílání sms bez poplatkù !
6. monost hraní her !

Jedná se o spolupráci s firmou TRUSTNET sro, Hejnice www.TRUSTNET.cz
Pokud máte o pøipojení zájem, obrate se prosím na Ing.Hynkovou, Semèice 171, nebo telefonicky
na 326 330028  do 14 hod.
326 338292 - po 16 hod.
e-mail: vladka.hynkova@mybox.cz
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