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Vážení a milí spoluobčané, právě jsem si uvědomila,
že je to vlastně poslední předvánoční Semčický zpravodaj do kterého píši svůj úvodník. Příští už bude
psát nový starosta, či starostka. Ani se mi nechce
věřit, že tomu bude už osm let, co jsem nastoupila
do této funkce a zaplnila svou mysl starostí o obec.
Vše má svůj konec, takže i já budu končit, tentokráte
doopravdy. Přes všechny strasti to bylo a je pro mě
hezké období, ani chvíli jsem se nenudila a velmi mě
těšilo a těší, že má práce má smysl.
ještě dost příležitostí k hodnocení či plánování na
příští léta. Milí „Semčičáci“ jsem s Vámi a mezi Vámi
Moc bych si přála, aby práce v obci a pro obec moc ráda. V této předvánoční době si to uvědomuji
plynule pokračovaly. Každý je nahraditelný a ani více než kdy jindy. Přeji Vám, abyste žili v pohodě
já nemám patent na rozum. Věřím, že se můj bu- a vzájemné snášenlivosti, abyste byli zdraví na těle i
doucí nástupce najde a bude svou práci dělat stejně na duchu a abyste se dokázali radovat z toho, že jste
zodpovědně a rád, tak jako já. Během příštího roku na světě.
se toho udělá ještě hodně a teprve až v listopadu buVaše starostka JANA MYDLILOVÁ
dou volby do nového zastupitelstva, takže bude

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Usnesení

z řádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 5. října 2005 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Obecní zastupitelstvo:
A) Bere na vědomí:
1. Informaci o plnění úkolů uložených Zastupitelstvem obce na jednáních konaných dne 29. 6.
a 24. 8. 2005.
2. Důvodové zprávy přednesené k jednotlivým
bodům jednání.

3. Zprávu o kontrole hospodaření v Masarykově
základní škole v Semčicích za 1. pololetí 2005.
4. Návrh na rozšíření aktivit místní knihovny (bod 3
a 4 návrhu):
� Rozšíření zápůjčky o ﬁlmové tituly na videokazetách a DVD
� Zřízení internetu

B) Schvaluje:
1. Program dnešního jednání zastupitelstva obce tak,
jak je uveden na pozvánce s doplněním o l bod:
Schválení uzavření smlouvy o spolupráci se
Středočeskou plynárenskou a. s. na realizaci
investiční akce: Plynoﬁkace pro 19 RD
2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání: pí Marii
Masákovou a Ing. Vl. Hynkovou
3. Navrhovatele usnesení: p. Františka Moce a p.
Karla Hůlku
4. Zprávu o hospodaření obce za období leden srpen 2005
5. Návrh změny rozpočtu podle účelových znaků
a položek, tak jak byla přednesena s přesnou speciﬁkací, která bude součástí zápisu z dnešního jednání,
jako rozpočtové opatření č. 2:

12. Zřízení zástavního práva na obecní byt 130/6
k zajištění úvěru poskytnutého peněžním ústavem
panu Janu Hanušovi na koupi tohoto bytu.
13. Úhradu podílu obce na výměně oken na severní
straně obytného domu č. p. 130 v poměru vycházejícího z prohlášení vlastníka, (podíl obce 2383/5564
tj. 42,82 %).
14. Žádost Obce Pěčice o začlenění vybraných
hasičů, členů místního SDH do zásahové jednotky
JPO III obce Semčice s podílovým ﬁnancováním
činnosti na základě dohody.

C) Ukládá:
� Starostce Ing. Janě Mydlilové:
1. Zapracovat schválené změny do rozpočtu obce.
2. V souvislosti s provedenou změnou názvu školy a
a) Zvýšení rozpočtových příjmů o 1 206 920,- Kč ostatními změnami v rámci úpravy školského zákona
b) Zvýšení rozpočtových výdajů o 1 206 920,- Kč a vydaných vyhlášek č. 14, 48 a 74/2005 zabezpečit
6. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině o zřízení aktualizaci zápisu v obchodním a ve školském
příspěvkové organizace Masarykova základní škola rejstříku.
Semčice.
3. Uzavřít smlouvu o dílo na výstavbu chodníku „Na
7. Dohodu o narovnání uzavíranou mezi Obcí Rafandě“ a zabezpečit jeho realizaci do konce října
Semčice a TJ SOKOL Semčice, týkající se nemo- 2005.
vitého majetku ve Sportovním areálu.
4. Ve spolupráci s místostarostou Karlem Hůlkou a
8. Aktualizovanou Smlouvu o pronájmu sportovního velitelem JPO III. p. Karlem Klimou ml. zpracovat
areálu v Semčicích uzavíranou mezi Obcí Semčice a návrh dohody o spolupráci s Obcí Pěčice na úseku
TJ SOKOL Semčice.
požární ochrany.
9. Uzavření Smlouvy o dílo na výstavbu chodníku 5. Zabezpečit zpracování projektové dokumentace
„Na Rafandě“ s ﬁrmou H-INTES s. r. o., doporučenou pro realizaci návrhu na rozšíření stávajícího prostoru
výběrovou komisí.
obecní knihovny v půdním prostoru domu služeb.
10. Návrh na rozšíření aktivit obecní knihovny zpracovaný komisí pro rozvoj obce a životní prostředí
� Knihovnici, paní Brůchové: Pravidelně informo(bod l a 2 návrhu).
vat o nových a stávajících titulech v místní knihovně
� Informování o nových a stávajících knižních v Semčickém zpravodaji.
titulech prostřednictvím Semčického zpravodaje,
průběžně v každém Zpravodaji.
� Kulturní a sociální komisi, paní Masákové: ve
� Organizování besed pro občany.
spolupráci s pracovnicí knihovny organizovat v zim11. Smlouvu o spolupráci č. 22/13/…/05… mezi Obcí ním období besedy, počínaje rokem 2006.
Semčice a Středočeskou plynárenskou a. s. na realizaci investiční akce: Plynoﬁkace nových stavebních
parcel pro 19 RD na lokalitě „Za Kampeličkou“
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Usnesení

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 9. listopadu 2005 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích
Obecní zastupitelstvo:
A) Bere na vědomí:
1. Důvodové zprávy přednesené k jednotlivým
bodům jednání.
2. Informaci o dokončení výstavby inž. sítí pro 19
RD a úpravě uložiště ornice a podorničí pod Holí
3. Informaci o provedeném šetření v obci Semčice
odborem dozoru a kontroly MV ČR, kontaktní místo Mělník k zákonnosti právních předpisů (obecně
závazných vyhlášek), viz hodnotící zpráva č. j.
ODK/5/KmMk-648/05

č. 2/1996
o pravidlech převodu obecních bytů do
soukromého vlastnictví občanů
č. 3/1996
o poplatku ze psů, ze dne 9. 12. 1996
č. 4/1996
o poplatku ze vstupného, ze dne 9. 12. 1996
č. 5/1996
o poplatku za užívání veřejného prostranství
ze dne 9. 12. 1996

B) Schvaluje:
1. Program dnešního jednání Zastupitelstva obce
tak, jak je uveden na pozvánce
2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání: p. Karla
Hůlku a Fr. Moce
3. Navrhovatele usnesení: p. Ing. Jiřího Čejku a Ing.
A. Jirsáka
4. Uzavření Smlouvy o spolupráci se Statutárním
městem Ml. Boleslav v rámci projektu „Cyklotrasy
Mladoboleslavska“. Pro realizaci cyklorasy umístění
informační tabule na parkovišti u koupaliště a vedení
trasy přes obec.
5. Uzavření aktualizované smlouvy s knihovnou
Města Mladá Boleslav o nákupu, zpracování a
distribuci knižních fondů pro Obecní knihovnu
Semčice.
6. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě č. 126/
2005/Ob o nepeněžitém vkladu s VaK Mladá Boleslav na vodovodní řady a kanalizační stoky na lokalitě
„Za Kampeličkou“ - IS pro 19 RD.
7. Vyhl. č. 1/2005, kterou se zrušují obecně závazné
vyhlášky:
č. 1/1991
o dislokačním poplatku, ze dne 14. 3. 1991

č. 1/2003
o příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů MŠ a ŠD Masarykovy ZŠ
Semčice, okr. Ml. Boleslav, ze dne 26. 11. 2003
č. 2/2003
kterou se mění a doplňuje vyhláška Zastupitelstva obce Semčice č. 3/1996 ze dne 9. 12. 1996,
o poplatku ze psů, ze dne 1. 1. 2004
8. Uzavírání hřbitova v období od 14. listopadu
2005 do Velkého pátku Velikonočního 2006 od
17,00 do 8,00 hod. následujícího dne. V letním období bude termín a čas uzavírání hřbitova upřesněn
a vyvěšen.
9. Zrušení věcného práva předkupního k bytu 130/6
a schvaluje zřízení smluvního předkupního práva
pod sankcí 100 000,- Kč.
C) Ukládá:
Starostce ing. Janě Mydlilové:
1. Zajistit aktualizaci nebo přepracování
obecně závazných vyhlášek ve smyslu
připomínek uvedených ve zprávě
č. j. ODK/5/Km Mk-648/05
MV ČR, Odbor dozoru
a kontroly.

č. 3/1991
o poplatku z prodeje alkoholických nápojů a
tabákových výrobků, ze dne 14. 3. 1991
č. 1/1996
o nájemném z nebytových prostor, ze dne
26. 8. 1996
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ZE SEMČICKÝCH KRONIK
ti vůli velitele Františka Honzáka, který každého
upozorňoval, že jede na své nebezpečí, odejela do
Ledec.
Když se přiblížili k Ledcům, vyjel proti nim
ledecký občan M. Sluka, zastavil je a vyzval, aby tam
nejezdili, že obec je obsazena a kryta kolem dokola
kulomety, což naši nevěděli. Ještě v lese vystoupili,
spěšně sundali bedny s ručními granáty a rozestoupili se v lese. Při postupu roštím vystřelila znenadání
lovecká puška jednoho z účastníků, což upozornilo
Němce, že se něco děje. Začali do těch míst střílet
z kulometů. Asi polovina našich účastníků zděšena
střelbou si uvědomila svou bezmocnost a obrátila se
na útěk k domovu. Do Semčic doběhli přes les a pole
celí uštvaní a způsobili zde velikou paniku.
Zatím odjížděly do Ledec další skupiny od nás i z
okolních obcí. Naši se už na Bezděkově rozestoupili v
rojnici a postupovali k Ledcům. Nakonec dojela celá
jednotka revoluční gardy z Jabkenic a postupovali
společně. Zbytek našich z první výpravy, který zde
zůstal od rána, o nich nic nevěděl a gardisté nevěděli
o našich. Bylo nebezpečí, že budou střílet do vlastních řad. Po obtížném dorozumění pak postupovali
společně k Ledcům.
Při této akci byl využit tank LT bývalé čsl. armády,
který řídil Chorvat-dobrovolník. Jednou vystřelil a
uvázl. Střelbou byl zneškodněn kulomet na myslivně
v Ledcích a začal střílet kulomet ze střechy, štítu hospody u Andělů. Ten zneškodnil chorvatský dobrovolník pancéřovou pěstí a srazil s ní i štít budovy.
Na druhé straně nepřítel využil toho, že gardisté
museli vystoupit z lesa, nechal je dojít na pole a
potom je kulometnou palbou kosil. Zde padlo několik
dobrovolníků, mezi nimi i desátník čsl. armády v
záloze Štěpán Drbohlav ze Semčic.
Pokračování příště.

(Z místních kronik vybrala Jarmila Čvančarová,
kronikářka obce)

Semčice v době II. světové války

pokračování
V loučeňských lesích, poblíže obce Tuchom, zřídili
Němci velké muniční skladiště střeliva, pohonných
hmot a jiného vojenského materiálu. Toto skladiště
hlídal oddíl německých vojáků, kteří i s rodinami bydleli ve škole v Ledcích. K pomocným pracím tam
měli několik set zajatců. Jak Němci, tak jejich pomocníci se během let sžili s místními občany a nedocházelo mezi nimi k nějakým potyčkám.
Když byly ustaveny revoluční gardy, došlo mezi
velením skladu a těchto gard k dohodě a celá německá
posádka byla odzbrojena. Vozili je z místa na místo
a občané zatím rozebrali všechny jejich zásoby jídla
a vojenský materiál se odvážel gardám. Bylo rozhodnuto, že zajatí Němci budou odvedeni do Mcel.
Při pochodu je doprovázeli strážci z řad ledeckých
občanů. Při rozcestí k Ujkovicům vyjela od lesa od
Prodašic německá vojenská kolona (tajně zajatci
přivolaná) a němečtí zajatci se k nim s jásotem vrhli.
Strážci se pokusili uprchnout do obilí na poli, ale byli
postříleni.
V Semčicích již 6. května měla být výprava do
Ledec pro zbraně. Nedošlo k dohodě se Žerčicemi a
Březnem, proto bylo od výpravy upuštěno. V poledních hodinách 6. května byl odzbrojen v obci transport německých vystěhovalců a zmocněno se tří vojenských pušek a jedné pancéřově pěsti a asi deseti
ručních granátů.
Dne 7. května odejelo osobní auto se 4 účastníky
do Jabkenic pro výzbroj. Vrátili se v 6 hodin ráno s
250 ručními granáty. V 8 hodin ráno nastoupila do
malého nákladního auta četa dobrovolníků a pro-

Ze starých Semčic
Rozdělení pozemků pode vsí „kdysi“

žádných nebylo.
Na tuto obojí půdu činilo si nárok 19
starousedlíků a na základě svolení domkářů a velkostatku a okresní správy rozdělena na 19 dílů losem.
Po rozdělení těchto pozemků byly cesty spravovány
zprvu společně těmito starousedlíky.

V době před rokem 1863 byly pozemky pode
vsí společným majetkem. Jedna polovina jich
byla ohrazena plotem a uvnitř této ohrady se pásla
hříbata běhouni. Ve druhém díle nadělány dílce a z
těch se tráva prodávala na úhradu výloh. Přirážek
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který se právě před tím o prázdninách oženil se svou
bývalou žačkou patnáctiletou Bohumilou Sitovou z
Pěčic. Čeňku Hořejšímu bylo v té době 44 let.

Když však rozdělené palouky byly od některých
čísel odprodány, takže někdo měl třeba tři palouky,
a práce v obci přibývalo, nechtěli majitelé několika
palouků práce na ně rozvrhnuté vykonávati a nastal v obci boj. Jedni chtěli, aby práce placeny byly
penězi - přirážkami, druzí, a to byli hlavně velcí
poplatníci, žádali, aby práce pro obec vykonávali
majetníci pozemků.

Odměňování za starých časů
V roce 1890 měl starosta obce roční odměnu
70 zlatých, početvedoucí 15 zlatých, ponocný 60
zlatých ročně a protože bydlel v obecním domku,
platil 24 zlatých ročně nájmu. Dvěma vdovám po
učitelích bylo vypláceno obcí po 12,34 zlatých
ročně. Tesař měl denně 1,10 zl. Fůra písku stála
1,80 zl., 1 000 cihel 12 zlatých. Přivezení a
odvezení kněze 2 zlaté, od vykopání hrobu 1 zl. až
1,20 zlatých, 500 obálek s tiskem 3,40 zlatých.
V roce 1925 činilo služné starostovi obce 2 000
Kč a pokladníkovi 400 Kč ročně. Učitel na zdejší
škole měl ročně 7 982 Kč.

Poněvadž však majetníci těchto palouků neměli
žádný závazek na paloucích knihovně vtělený,
vzpírali se břemenu tomu a tak po několik roků se
přirážky sice vypisovaly, ale platil je jen kdo chtěl.
A poněvadž nebylo peněz, nic se nedělalo a cesty
stávaly se bezednými močály.
Tyto poměry skončily teprve r. 1890-91 za
starostování V. Dvořáka, kdy soudně rozhodnuto,
že na výše uvedených paloucích žádného závazku
není a tudíž že obecní výdaje hrazeny býti musí
přirážkami.

Semenářská stanice
V roce 1948 byla semenářská stanice znárodněna
a převzala ji do správy Oseva, podnik Státních
statků. Ze dvorů byl ustaven Státní statek Dobrovice, jehož ředitelem se stal O. Románek, který bydlel v bytě po německém řediteli v Pěčicích. Hlavní
agronom byl Reitr, zootechnik Václav Brůcha,
účetní Jaroslav Hyka, v dílnách vedoucí Josef
Baborák se spolupracovníky Slavíkem a Kovářem.
Od roku 1950 patřilo k podniku Oseva-státní
statky hospodářství Semčice se 117 ha, vedené
správcem Fr. Válkou, Žerčice se 123 ha vedené p.
Pavlíkem, Pěčice se 146 ha vedené p. Vorlem (se
dvorem Ovčárny, který společnost koupila v roce
1946 od generála Satorieho), Dobrovice s 233 ha
vedené p. Koťátkem a Týnec s 69 ha vedené p.
Junkem.
V období vedení Osevou bylo ve stanici
rozšířeno šlechtění o četné druhy zeleniny a květin.
Veliké tulipánové pole se každoročně prostíralo na
polích u pěčické Bažantnice.
V roce 1951 převzalo stanici Ministerstvo
zemědělství, které usilovalo o přebudování stanice
postupně na Výzkumný ústav šlechtitelský, později
řepařský, což se v roce 1953 podařilo.

Skála ve Važině
Na jednání obecního zastupitelstva v roce 1893
bylo jednáno o koupi skály na Važině od pana
Diamanta (č. p. 4). Po delší debatě usneseno prozkoumati skálu, zdali tam materiál na cesty potřebný
jest. Jaký výsledek zkoumání mělo a zda se vůbec
konalo, zapsáno není. Jisté jest, že členové zastupitelstva do koupi té chuti neměli a také skála koupena nebyla. Koupil ji pan František Starý. V roce
1911 se z této skály lámal kámen na stavbu silnice
do Ctiměřic.

Pan řídící
Roku 1905 dovršil řídící učitel školy zdejší pan
František Neumann šedesátý rok věku a čtyřicátý
rok působení ve školství. Ku jeho žádosti byla mu
udělena dovolená a výnosem zemské školní rady
byl dán v témže roce na trvalý odpočinek. Na zdejší
škole působil téměř 32 let.
Ze Semčic se pan řídící odstěhoval do Dobrovice, kde trávil zbytek svého života. Při jeho odchodu ze Semčic uspořádala místní školní rada s
občanstvem večírek na rozloučenou.
Správou školy byl pověřen učitel Čeněk Hořejší,
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Z našeho kraje
Cholera

Na kamenné kašně postavené v roce 1863 byla socha hraběte Henyka z Valdštejna, dárce výsad města
Dobrovice. Tato socha je nyní umístěna v parku na
náměstí směrem k bývalému pivovaru. Park byl
založen r. 1884 Okrašlovacím spolkem. („Boleslavan“).

Po válce prusko-rakouské (1866) se přehnala
královstvím vlna cholery. Dle poznámky v pamětní
knize děkanské zemřelo v Semčicích 20 osob, v
Pěčicích 11, v Nepřevázce 26, v Libichově 35, v
Němčicích 5, v Sýcíně 8, na Vinařicích 18, v Bojeticích 3, Ouřecích 2. V Dobrovici jen dvě osoby
(Paměti města Dobrovice str. 335). Cholera se poprvé objevila v Nepřevázce a prošla všemi obcemi
kollatury mimo Týnec, Holé Vrchy a Ctiměřice.
Skončila v Pěčicích. V Semčicích jako poslední ze
zemřelých na choleru byla Anna Krejčíková z č. p.
18.

Svatební hostina

František Dědina popisuje ve svých pamětech
svou svatbu a také pokrmy, které se podávaly: „Nejprve byla polévka z hovězího masa, pak hovězí maso
s bílým křenem a výražkovým chlebem. Potom
přišel kaldoun z husích drobů se strudlema (asi tzv.
„makronky“), pak slepice s nudlema, telecí pečeně
a potom husa. Kolik bylo stolů, tolik pečených hus,
u některého dlouhého stolu třeba dvě. Pak přinesli
vepřovou a jitrnice, ale to už se začalo připíjet. Naposledy byla nevyhnutelná kaše krupicová. Bez kaše
se žádná hostina neskončila. Ta kaše byla spíš pro kratochvíli. Strejc Hončíků (z Ouřec) první do ní zabořil
lžíci a nabral vrchovatou. Byla ještě horká a proto ji
musel každý dobře ofoukat, než ji mohl dát do úst. A
strýc foukal tak silně, že kaše se lžíce lítala a sousedkám zrovna do obličeje. Když potom kaše poněkud
ochladla, tak to zas ji otíral některé panímámě o tváře
a hned zase druhé. Nakonec se kaše soustředila na
tváři strejcově. Všecky panímámy se totiž sesypaly
a kaši mu vrátily. Ano, i do vlasů mu ji vmazaly,
takže mu z té kaše nakonec jen oči koukaly. No, to
bylo smíchu! Nakonec mládenci přinesli umyvadla a
ručníky a nastalo všeobecné umývání.
(F. Dědina: Bejvávalo:“)

Dobrovické náměstí

Na náměstí v Dobrovici stávala socha sv. Jana Nepomuckého, postavená Maxmiliánem z Valsdštejna
roku 1654. Rok před tím narodil se témuž pánu syn
Jan, pozdější arcibiskup pražský. Socha v životní
velikosti stála na vysokém sloupu, spočívajícím na
čtyřbokém podstavci, opatřeném dole čtyřbokým
schodištěm. Na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 14. července 1920 byla socha dne
27. srpna téhož roku z náměstí přemisťována a při
tom byla úplně zničena. Při tom ztratil život dělník
z Ouřec a ještě jeden chlapec, který byl náhodou v
Dobrovici na návštěvě.
Ve třicátých letech dvacátého století stála na
náměstí kamenná kašna na jejímž místě stávaly
před tím masné krámy a porážka na dobytek. V ještě
starším čase na tom místě musela stát dřevěná studně,
protože při kopání základů na novou kašnu se našly
dřevěné skruže.

ZPRÁVY ZE ZŠ
OD PRVNÍHO ZVONĚNÍ K VÁNOČNÍM Vyučování všech žáků zpestřujeme různými akcemi.
Několikrát jsme navštívili divadelní představení v
SVÁTKŮM
Městském divadle v Mladé Boleslavi. Za malými
školáky přijíždí divadélko s pohádkami do mateřské

Doznělo první zvonění 1. září. S rychlostí

školy.

jsme vpluli do školního života. Rozpačití prvňáčkové
jsou v současné době už ostřílenými školáky.
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Všechny třídy v rámci pracovního vyučování vyrobily spoustu keramických dárků v Domě dětí a mládeže
v Mladé Boleslavi.
Velmi zdařilá byla výstava k mezinárodnímu Dni
stromu, kterou s dětmi připravily paní uč. Králová
a M. Kubínová. Děti ze 7. třídy při této příležitosti
zasadily v lesoparku Štěpánka mladé stromky –
třešně.
Pracujeme na výrobcích pro vánoční výstavu, kterou
uskutečníme ve vestibulu a na chodbách školy.
Daří se nám maximálně využívat počítačovou
učebnu, jak pro vyučování, tak pro práci kroužků a
nápravu speciﬁckých poruch učení.
Žáci 9.třídy se rozhodují o svém budoucím povolání.
Rok se sešel s rokem a opět tu jsou Vánoce.
Mílovými kroky se blížíme ke dnům, které máme
rádi.
Přejeme všem mnoho radosti, štěstí a hodně zdraví
v roce 2006.

a pomoci jim při výrobě dárečku jejich maminkám
k svátku. A protože ještě neuměly dokonale psát,
přepsali jsme jejich myšlenky do přáníček a doufali,
že jejich maminkám udělají radost. Ani naše třída
nepřišla zkrátka. 1. září se na nás prvňáčci smáli a
někteří i mávali. Kytička, kterou jsme jim věnovali,
se tak stala symbolem kamarádství mezi malými i
velkými na naší škole.
Josef Kyloušek, žák bývalé 8., dnes 9. třídy

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Mikuláš už klepe na dveře a Vánoce tu budou
coby dup. Všichni se na ně těšíme, hlavně pak děti,
vždyť to jsou ty nejhezčí svátky v roce. Nejvíce utíká
čas předvánoční. Pro nás ve škole to znamená vyzdobit třídu a zhotovit drobné dárky. Nás v družině čeká
ještě mikulášská a vánoční besídka, tolik toužebně
očekávaná již od prvních mrazíků.
České přísloví říká:“ Kdo šetří, má za tři“. A
my jsme šetřili penízky ze sběru papíru a ušetřili si
na hezký dárek pod stromeček – televizi. Pan školník
nám ji ochotně zapojil, takže Vánoce přišly o něco
dřív.
Nám tím odpadá nepříjemné přecházení do jiné třídy,
kde je televize zabudovaná.

Mgr. Miloslava Slánská, ředitelka školy

JEDEN ČIN JE VÍC NEŽ TISÍC SLOV …

Koncem dubna jsme si v naší třídě konečně uvědomili,
jak jsme dospělejší. A jak jsme byli kdysi malí… A
jako snad všichni prvňáčci brečeli a báli se „velkých“. Tímto bych chtěla opět poděkovat všem, kteří nám
Proto jsme se rozhodli dětem v „mateřince“ podat přispěli sběrem papíru, abychom mohli udělat radost
ruku a říci: „Nás se bát nemusíte !“ Chtěli jsme, našim dětem.
aby neměli z prvního školního dne takovou trému a
strach. A vznikl nápad. Mohli bychom se s dětmi, ze
Eliška Mészárosová, vedoucí ŠD
kterých budou dříve nebo později prvňáčci, sblížit

Z ČINNOSTI DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Dne 6. října jsme si přivezli novou stříkačku z
Kralup, sice nová není, ale pro nás ano.
Zabezpečení občanů a jejich majetku proti požáru se
značně zvýší, protože obsah cisterny je 6 000 litrů
vody a 600 litrů pěnidla.
Dne 10. října přijeli hasiči z Petkov a odvezli si naši
starou „Máňu“. Přejeme jim, aby odvedla dobré
služby jako nám.
Dne 15.-16. října se konal zájezd do sklípku, který
se vydařil jak dobrou zábavou ,tak i počasím.
Navštívili jsme Špilberk v Brně a hasičské muzeum
v Přibyslavi. Zájezdu se zúčastnilo pouze 18 členů

a abychom doplnili kapacitu autobusu, tak s námi
jelo 25 nečlenů. Je opravdu škoda, že členové nemají
zájem o společenské akce, ale např. ani o vepřové
hody, které jsme pořádali 5. listopadu, kde účast
mohla být také vyšší.
Dne 11. listopadu jsme uspořádali „turnaj v kostkách“
za účasti 12 lidí.
Sbor dobrovolných hasičů se snaží v obci plnit nejen svou funkci a poslání, což je prevence a ochrana
proti požáru, ale i společensky prospěšnou činností
podporovat sounáležitost obyvatel a kulturní dění v
obci.
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Kulatá výročí:

� V pořadí již 21. valnou hromadu v klubovně
( leden 2005)

� V říjnu slavil 80-tiny náš dlouholetý člen
„František Moc“.
� V prosinci oslaví 60-tiny náš dlouholetý
člen „Tomáš Motrycz“.
� V lednu oslaví 80-tiny náš dlouholetý člen
„Josef Horner“.

Termín akcí upřesníme na členské schůzi, která se
koná v úterý dne 13. prosince 2005 od 18.00 hodin v klubovně, kam bych tímto chtěl co nejsrdečněji
pozvat všechny členy.
POZOR: Informace pro všechny členy : Každé
pondělí , od 18,00 hod., a to již od 17. října chodíme
do tělocvičny posilovat a zlepšovat svou fyzickou
kondici. Určitě přijďte, potřebujeme to všichni.

Všem gratulujeme s přáním pevného zdraví, štěstí a
pohody do dalších let.

Připravujeme:

� Školení preventistů a zdravotní přípravy (prosinec 2005)
� „Šipkový turnaj v klubovně“ (prosinec 2005)

Za SDH Semčice Klimo Karel sen.

Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE
Je čas na to abychom zhodnotili uplynulou sezónu.

od 18 hod. se cvičí power joga – ta sice není pod
patronátem SOKOLa, ale ke sportu a možnosti pohybu to rozhodně patří. Většina těchto aktivit bude
pokračovat po Vánocích až v lednu, ale ve stejném
čase.

Družstvo „A“ v závěru neudrželo svou skvělou
pozici z poloviny soutěže. Potýkali se trochu se
zraněním a trvalou neúčastí některých hráčů. Přes to
si myslím, že 7.místo v krajském přeboru, v prvním
roce po postupu, je dobrým výsledkem.
Družstvo „B“ skončilo uprostřed tabulky, tj. na
5.místě A. třídy okresního přeboru. Všichni víme, že
mají na víc ale jsou to převážně vysokoškoláci, kteří
se nemohou na každý zápas připravovat či uvolnit,
jak by bylo třeba.
Omlazené družstvo „C“ vyhrálo II. B třídu
okresního přeboru, za což jim všem gratulujeme a
děkujeme.
Žáci se umístili v polovině tabulky krajského
přeboru.

Protože se pomalu blíží vánoční čas, chceme Vás
všechny ještě pozvat na naše tradiční vánoční akce.
Ve čtvrtek 29. prosince v 15 hodin startuje 2. ročník
volejbalového turnaje smíšených (losovaných)
čtveřic. Loni se nás zúčastnilo neskutečných 21
hráčů a doufáme, že i letos bude všechno tak fajn
jako minulý rok. Tradičně se bude konat nohejbalový
turnaj hráčů nad 40 let nebo 100 kg. A to 26. prosince, od 14,00 hod. Obojí se bude konat v tělocvičně
základní školy.
Poslední akcí letošního roku je tradiční Silvestrovský pochod okolím Semčic, hodina a místo startu
bude včas vyhlášena rozhlasem.

V současné době probíhá zimní příprava v
tělocvičnách. Družstvo „A“ jezdí za regulérními
podmínkami v neděli odpoledne do Mladé Boleslavi
a ostatní trénují v tělocvičně Masarykovy Základní
školy v Semčicích.
Tam je možné dojít si zasportovat i mimo organizované tréninky. V neděli odpoledne od 13.00 hod.
se hraje fotbálek, v pondělí a ve čtvrtek od 19.10 hod
hrajeme volejbal. Ještě se chci zmínit, že ve čtvrtek

K blížícím se vánočním svátkům Vám všem přejeme
jejich příjemné a hlavně pohodové prožití a do
dalšího roku, který nás čeká splnění všech NEJ, která
každý máme.
Za TJ SOKOL Vlaďka Hynková a Mirek Kučera

OKÉNKO KULTURNÍ KOMISE
Kulturní komise připravila zájezd do Švandova di- se uskutečnil 30. listopadu. O tom, jak naše občany
vadla v Praze na představení „Škola pro ženy“, který přivítal sám ředitel divadla a něco z historie divadla
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Na Vaše dotazy ohledně sbírky oblečení pro
i jeho zakladatele Vám sdělíme v příštím čísle ZPRAVODAJE.
„Diakonii Broumov“ sdělujeme, že sbírka proběhne
v dubnu 2006, přesný termín bude včas občanům
Na 20. prosince od 16,00 hod. připravujeme v oznámen.
kostele sv. Prokopa v Semčicích „VÁNOČNÍ KONMarie Masáková, předseda kulturní a sociální
CERT“ s nadílkou pro děti. Program bude trvat
přibližně 30 minut.
komise
Připomínáme nejenom dětem teplé oblečení.

Z OBECNÍ KNIHOVNY
K vánocům nepatří jen uklízení a pečení
vánočního cukroví, ale i posezení s dobrou knížkou.
Nabízím Vám příběh z povídkové knížky Ivanky
Deváté „Koukám a co nevidím“.

předsevzala, že budu takový úbor nosit do roztrhání,
dalo by se mluvit o nesplnitelném úkolu. Sama bych
mohla být již zpráchnivělá, avšak pyžamko by po
exhumaci stačilo přemáchnout a bylo by připraveno
posloužit dalším generacím. Bylo zapotřebí nutné
Už zase je tu ono horečné období, kdy s láskou, avšak dávky diplomacie, abych maminku od doživotních
i chvatem nakupujeme poslední dárky v naději, že prezentů odvrátila.
svým drahým připravíme radostné překvapení. Co A tak, milí přátelé, přeji Vám hodně fantazie a
se mne týče, po zkušenostech z minulých let jsem šťastnou volbu při nákupech. A kdyby se to přeci jen
se myšlenky na překvapení vzdala už loni a rovnou trochu zvrtlo, tak aspoň taktní přístup obdarovaných.
požádala o odtajnění skrytých přání. Překvapení se Pokud osmdesátiletá tetinka rozbalí knihu „Bezpečný
sex“ a zaplesá: „To jsem si právě přála!“, budete mít
přesto konalo. Na mé straně.
Rodina mladšího syna bažila po nových, nejlépe pra- krásné Vánoce.
chovým peřím plněných lůžkovinách. Netřeba říkat,
Pokud nejste milovníky tohoto žánru, určitě si vyže původně zamýšlená částka pro deset rodinných
příslušníků byla směle překročena.
berete z těchto a řady dalších titulů a novinek:
Starší syn mi ochotně předal seznam hodnotných, o
malířství a architektuře pojednávajících knih, z nichž Chandler Fiona
Pravěk
jsem si mohla vybrat. Knihy byly ﬁnančně únosnější, Kašparová K.
Pravda přichází z Čech
ale samy o sobě daleko neúnosnější než pytel pra- Cartland Barbar
Nádherná svatba
chového peří. Vlekla jsem je jako putnu s uhlím a Burke Jan
Dobrou noc, Ireno
mračně přemítala, že příště mu věnuji něco hodně Sobik Helge
Finsko
lehkého. Což takhle lehkou ženu? Ta dojde pod Coby James
Operací Jižní pól
stromeček sama, a nedojde-li, aspoň nebude těžká.
Březinová Ivona
Holky na vodítku
Vděčně jsem myslela na bratra, který se spokojil s Braun Jackson
Kočka, která hrála Brahmse
plavkami, neboť pánské plavky unesu malíčkem, a na Stropnický Martin
Klídek, Nerve!
šestinedělního vnoučka, který zajisté vezme zavděk Nováková Lucie
Dva roky po Asii
pamprskami. Navíc mě rozjařila příjemná perspekti- Mrázová Dája
Rychlodiety
va, že za pár let si to hoši třeba vymění. Vnuk si bude Rottová Inna
Lásky a nevěry svobodných
přát plavky a bratr pamprsky. Snachy jsou ze všech Harvey Kathryn
Kruté hvězdy
nejhodnější, neboť prahnou po šálách, rukavicích a Němec Martin
Stodola
okrasných make-upech, vědouce, že tchýně se neživí Fielding Joy
Jane utíká
jako přístavní nosič.
Já sama se snažím odvrátit své blízké od darů
nežádoucích. Mám v dobré paměti dnes již vzdálená
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice, Jaroslava
léta, kdy maminka, okouzlena vývojem syntetickBrůchová
ých vláken, mi kupovala silonová pyžamka, jejichž
nejvýraznější vlastností byla trvanlivost. Kdybych si
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Kulturní komise obce Semčice
Vás zve na

VÁNOČNÍ KONCERT
V KOSTELE SV. PROKOPA
s nadílkou pro děti

v úterý 20. 12. 2005 od 16.00 hod.
Program koncertu:
1. Sbor dětí Masarykovy základní školy ze Semčic, pod vedením Mgr. Vyhnánkové, Mgr. Helichové
2. Děti z Mateřské školy ze Semčic, pod vedením učitelek J. Rejmonové a E. Pickové
3. Irena Králová - sólový zpěv
vstupné dobrovolné
vybraná ﬁnanční částka bude věnována na opravu kostela v Semčicích.
Program bude trvat přibližně 30 minut.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
� Tak jako každoročně budou popelnice až do konce
ledna vyváženy bez nalepených celoročních známek.
Během této doby (t. j. do 31. ledna 2006) je však
potřeba, abyste si známky na OÚ vyzvedli (případně
PE pytle) a uhradili alespoň polovinu místního
poplatku (2. polovinu do konce srpna 2006).
� Vzhledem k tomu, že sílí požadavky obyvatel na
zavedení týdenního svozu odpadů celoročně, bude
zřejmě nutné zvýšit místní poplatek na 1 obyvatele.
Už po zvýšení DPH z 5 % na 19 % začala obec na odpadovém hospodářství výrazně prodělávat (přibližně
40 tisíc ročně) a zavedením týdenního svozu by se
rozdíl zvýšil o dalších 30 tisíc Kč.
� Novou obecní vyhlášku o místních poplatcích,
včetně poplatků za provoz systému odpadového
hospodářství bude Zastupitelstvo obce projednávat
na svém řádném zasedání dne 7. prosince 2005. O
výsledku budete včas informováni na samostatném
letáku, který dostanete do všech domácností.
� Do popelnice je možné vkládat PE pytel s logem COMPAGU a tato potom nemusí být označena

celoroční známkou. Začal se však šířit „nešvar“
dělení (střihání) pytlů, který velmi brzy zaměstnanci
ﬁrmy COMPAG „prohlédli“ a části vložených pytlů
i s číslem popisným „hříšníka“ nám dodali na úřad,
aniž byla nádoba vyprázdněna. Věříme, že už se tyto
případy nebudou opakovat.
� Upozorňujeme občany, že Zastupitelstvo obce rozhodlo o uzavírání místního hřbitova v nočních hodinách. Hřbitov uzavírá paní Vlasta Mičíková č.p. 19,
a to v zimním období do Velikonoc (konče Velkým
pátkem) bude uzavřen od 17.00 hod. do 8.00 hod.
následujícího dne. Čas uzavírky v letním období
bude včas oznámen a vyvěšen.
� Na četné dotazy proč ve ZPRAVODAJI
nezveřejňujeme jubilea občanů sdělujeme, že se názory na tento problém liší. Zákon o ochraně osobních
údajů zveřejňování přesných dat přímo zakazuje,
proto bylo od nich upuštěno. Po poradě s právníkem
však tuto tradici od příštího roku v právně přijatelné
formě zřejmě obnovíme.
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