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Ohlédnutí za uplynulým rokem 2005
Vážení a milí spoluobčané, vždycky když usedám,
abych napsala úvodník do našeho Zpravodaje, tak
mám sevřený žaludek a je mi z toho tak zvaně nanic.
Ne že bych Vám neměla co říci, ale proto, že mluvím převážně jen o práci a o tom, co by se mělo
a naopak zase nemělo dělat či udělat. Nutně Vás to musí
otravovat a proto to „ze mě leze jak z chlupaté deky“, asi
bych se jako novinářka neuživila.
A teď už k tomu minulému roku. Opět se nám podařilo
udělat pořádný kus práce. Byly vybudovány inženýrské sítě
pro 19 rodinných domků v další etapě „Za Kampeličkou“.
Tentokrát jsme měli práce rozdělené a hlídali si je tzv.
sami. Splaškovou a dešťovou kanalizaci i vodovod stavěla
ﬁrma Klouček z Kosmonos. Plyn STL budoval GASTREND z Mladé Boleslavi, elektriku, veřejné osvětlení
a rozhlas ﬁrma Uhlíř z Čelákovic. Podkladové vrstvy
komunikací a rozvodné pilířky stavěla ﬁrma H-INTES
z Mladé Boleslavi. Bylo vytvořeno dílo téměř za 5 mil.
Kč a navýšen majetek obce. Na vybudování této infrastruktury jsme získali od Ministerstva pro místní rozvoj
dotaci 1, 064 mil. Kč. Z 19 stavebních parcel, které jsou
velmi pěkné, je již 12 prodáno. Zůstalo volných ještě 7
větších parcel, ale do prodeje už nás nic netlačí a jistě se
to postupně podaří.
Na lokalitě „U Okálů“ zatím nezačali stavět pouze
2 stavebníci ze 14 parcel, na 1. části lokality „Za
Kampeličkou“ nezačalo dosud stavět 6 stavebníků
z 35 parcel. Nevěřili jsme, že bude výstavba tak rychle
pokračovat. Už se pomalu začínají hlásit noví obyvatelé
naší obce. Protože se jedná převážně o mladé lidi, věříme
že i počet dětí poroste. Hlavně si ale přejeme, aby jednou
tyto děti chodily do semčické školy, aby hlavní cíl nové
zástavby splnil svůj účel.
Z menších akcí uskutečněných v roce 2005 vyjímám:
• Vybudování chodníku „Na Rafandě“. Konečné dobudování komunikace v této části bude možné až po vyřešení
kanalizace.
• Prodloužení vodovodního řadu k bytovce Selekty za
ﬁnanční spoluúčasti obyvatel tohoto domu.
• Urovnání skládky zeminy pod Holí z levé i z pravé
strany. Část z levé strany, vedle obecního lesa, bude již
na jaře oseta. Větší část na pravé straně pod lesem bude

ročník 8, číslo 1
zatím ponechána k tzv. slehnutí a dalšímu urovnání. Pak
by tady mohl vzniknout tzv. lesopark s lavičkami. Je odtud krásný pohled na Semčice i do kraje. Bylo by to jistě
krásné viďte, snad se to jednou podaří, ale vždycky mě
vrátí zpátky na zem zjištění nějaké bezohlednosti např.
že nám opět někdo ukradl řetěz u bývalého úložiště zeminy (v lese v zatáčce - bývalá úvozová cesta), nelze pochopit, proč to někdo dělá?!.
• Bylo vyčištěno regulované koryto potoka od bahna
a náletových dřevin v celém semčickém katastru.
• Byly zahájeny práce na opravě kostela. Začalo se opravou či výměnou části krovů, stav je horší než se původně
předpokládalo. Obec přispěla církvi částkou 100 tis. Kč
z rozpočtu, se stejnou částkou je počítáno i v letošním
roce. Potřeba ﬁnančních prostředků v 1. etapě (krovy,
statické zabezpečení, střecha, žlábky, svody, římsy…)
je odborně odhadnuta na 2,8 mil. Kč, což je velká suma
a zdá se skoro nemožné ji sehnat. Snažíme se všemožně
a věříme, že i Vy pomůžete. Každá koruna bude dobrá.
Budeme důsledně požadovat, aby se minimálně stejným
dílem jako obec podílela i církev.
V letošním roce máme v úmyslu realizovat opět dvě
náročné akce. Začneme komplexní rekonstrukcí 2. ulice
cca za 2 mil. Kč a dále budeme pokračovat dobudováním
komunikací pro 35 RD v 1. části nové zástavby „Za
Kampeličkou“ v hodnotě cca 4 mil. Kč. Také budeme
muset věnovat pozornost i opravě koupaliště, doufejme,
že havárie nebude vyžadovat nákladné a radikální řešení.
Pokud dostaneme dotaci, o kterou jsme požádali, budou
ve sportovním areálu prováděny stavební úpravy hřišť.
V rozpočtu dále počítáme s mimořádným zvýšením obecního příspěvku na školu o 200 tis. Kč na generální opravu
sociálního zařízení dívek ve 2 podlažích. Také nás čekají
dvoje volby, v červnu parlamentní a v listopadu ty naše
komunální…
To je pro dnešek všechno, pokud se chcete dozvědět
podrobnější informace přijďte na řádné zasedání Zastupitelstva obce, které se bude konat ve středu dne 1.
března 2006, v 19,00 hod. v zasedací místnosti obecního
úřadu. Na programu jednání bude především hodnocení
hospodaření obce a schválení závěrečného účtu za r. 2005
a schválení rozpočtu hospodaření na rok 2006. Všechna
řádná zasedání Zastupitelstva obce jsou veřejná a budete
vítáni.
Ing. Jana Mydlilová, starostka

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení

z řádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 7. prosince 2005 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Obecní zastupitelstvo:
A) Bere na vědomí:
1. Informaci o plnění úkolů uložených OZ na jednáních dne 5. 10. 2005 a 9. 11. 2005.
2. Důvodové zprávy přednesené k jednotlivým
bodům jednání.
3. Informaci o výsledku průběžného auditu
hospodaření obce Semčice provedeného pracovníky
krajského úřadu dne 23. 11. 2005.
4. Zprávu hodnotící efektivnost odpadového
hospodářství (příjmy a výdaje) za r. 2005.
5. Informaci o návštěvě Švandova divadla
v Praze a navázání neformálního přátelství mezi Obcí
Semčice a tímto divadlem.

tikových pytlů s logem COMPAGU, platná od 1. 1. 2006.
9. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005
o místních poplatcích.
10. Uzavření smlouvy o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů mezi Obcí Semčice
a společností EKO-KOM a. s. č. OS 2005 20002352.
11. Snížení místního poplatku za komunální odpad v č. p. 135 pouze za 4 osoby. Důvodem je dlouhodobý
pobyt 6 osob, z 8 trvale hlášených obyvatel, v zahraničí.
12. Vyhlášení veřejné sbírky na opravy kostela
Sv. Prokopa v Semčicích od 1. 2. do 30. 10. 2006.
13. Uzavření kupní smlouvy na prodej bytu č.
130/6 v Semčicích do podílového spoluvlastnictví Janu
Hanušovi a Petře Žilové, každému ideální polovinou.
14. Mimořádnou odměnu hospodářce paní Haně
Staré za vedení účetní agendy ve výši 2 000,-Kč čistého
v souvislosti s výsledkem průběžného auditu.

B) Schvaluje:
1. Program řádného zasedání zastupitelstva obce
tak, jak je uveden na pozvánce
2. Ověřovatele zápisu: paní Marii Masákovou
a Ing. Jiřího Čejku
3. Navrhovatele usnesení: paní Ing. Vl. Hynkovou a pana Františka Moce
4. Návrh rozpočtové změny č. 3, podle účelových
znaků a položek, tak jak byla přednesena.
a) Zvýšení rozpočtových příjmů o 105 753,- Kč.
b) Zvýšení rozpočtových výdajů o 105 753,- Kč
Přesná speciﬁkace bude součástí zápisu z tohoto jednání,
jako příloha .
5. Návrh rozpočtu obce platného do schválení
řádného rozpočtu na rok 2006 (rozpočtové provizorium).
6. Vyplacení zálohy na provoz Masarykovy základní školy a mateřské školy v Semčicích, do
schválení řádného rozpočtu, ve výši:
leden - 100 000,- Kč do 5. 1. 2006
únor - 100 000,- Kč do 5. 2. 2006
7. Místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů v původní výši 360,Kč/1 trvale hlášenou osobu a 1 trvale neobydlenou nemovitost a kombinovaný svoz.
8. Pravidla přidělování známek na popelnice a plas-

C) Ukládá:
Starostce obce Ing. Janě Mydlilové:
1. Zapracovat schválené změny do rozpočtu
obce.
2. Zabezpečit chod obce během 2 měsíců
rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu na
rok 2006.
3. Zabezpečit formality s povolením veřejné
sbírky na opravy kostela sv. Prokopa v Semčicích
a
tuto
vyhlásit
ve
schváleném
termínu.
4. Uzavřít novou kupní smlouvu na prodej
obecního bytu č. 130/6 panu Janu Hanušovi a Petře
Žilové, každému ideální polovinou, za stejných cenových podmínek uvedených v kupní smlouvě ze dne 11.
11. 2005.
Místostarostovi Karlu Hůlkovi:
1. Zabezpečit zamezení vstupu na zamrzlou plochu koupaliště z důvodu nebezpečí propadnutí ledu až do
odvolání.
V Semčicích dne 7. 12. 2005
Zapsala Stará

Ing. Jana Mydlilová
starostka

Usnesení

z řádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 18. ledna 2006 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Zastupitelstvo obce Semčice:
A) Bere na vědomí:
1. Zprávu o plnění úkolů uložených OZ na jednání dne 7. 12. 2005 a nesplněných úkolů během roku.
2. Důvodové zprávy přednesené k jednotlivým
bodům jednání.
3. Přednesené zprávy předsedů výborů a odborných komisí OZ o činnosti za rok 2005.
4. Vyhlášení veřejné sbírky na opravy kostela od
5. 2. - 30. 10. 2006.

B) Schvaluje:
1. Program řádného zasedání zastupitelstva obce
tak, jak je uveden na pozvánce.
2. Ověřovatele zápisu: paní Ing. Vl. Hynkovou
a Františka Moce
3. Navrhovatele usnesení: pana Karla Hůlku
a Ing. Aloise Jirsáka
4. Vyhlášení veřejné sbírky na opravy kostela od
5. 2. - 30. 10. 2006.

2

B) Schvaluje:
1. Program řádného zasedání zastupitelstva obce
tak, jak je uveden na pozvánce.
2. Ověřovatele zápisu: paní Ing. Vl. Hynkovou
a Františka Moce
3. Navrhovatele usnesení: pana Karla Hůlku
a Ing. Aloise Jirsáka
4. Návrh rozpočtové změny č. 4, podle účelových
znaků a položek, tak jak byla přednesena.
a) Zvýšení rozpočtových příjmů o 2 388,3 tisíc Kč.
b) Snížení rozpočtových výdajů o 120,7 tisíce Kč
c) Zvýšení zůstatku na běžném účtu obce o 2 509 tisíc Kč.
5. Zápis v kronice obce za rok 2005.
6. Odměny členům výborů a komisí za činnost
v roce 2005 ve výši 300,- Kč na 1 člena po zdanění.
7. Odměny:
a) 2 000,- Kč po zdanění paní Jarmile Čvančarové
za pečlivé vedení Obecní kroniky, fotodokumentace a zajímavostí z tisku.
b) 2 000,- Kč po zdanění, panu Karlu Kočímu za zavedení
funkce úřední desky na obecní internetové stránky.
c) Zvýšení odměny veliteli JPO III na 340,- Kč měsíčně
po zdanění.
8. Termíny konání řádných zasedání OZ v roce
2006: 18. ledna, 1. března, 3. května, 28. června, 30. srpna, 25. října
9. Smlouvu o spolupráci při zajištění požární
ochrany v obci Pěčice.

10. Výsledek hospodaření Masarykovy základní
školy a Mateřské školy Semčice za rok 2005 a převod
přebytku hospodaření za rok 2005 ve výši 34 358,53 Kč
do rezervního fondu organizace.
11. Žádost Masarykovy základní školy
a Mateřské školy Semčice o navýšení ﬁnančních
prostředků do rozpočtu na rok 2006 o 200 tisíc Kč na
opravu dívčích toalet v budově základní školy a opravu
nevyhovujícího osvětlení v mateřské škole.
12. Dodatek ke smlouvě o dodávce zemního plynu
č. 6025250-1 v budově OÚ a č. 6027226-1 v hasičské
zbrojnici.
D) Ukládá:
Starostce Ing. Janě Mydlilové:
1. Zapracovat schválenou rozpočtovou změnu
č. 4 do závěrečného hodnocení rozpočtu obce za rok 2005.
2. Zpracovat Výzvu občanům, rodákům
a příznivcům k příspěvku do veřejné sbírky na opravy kostela a zabezpečit za tímto účelem zvláštní účet v ČS a. s.
Mladé Boleslavi.
3. Spolu s ﬁnančním výborem zpracovat návrh
řádného rozpočtu obce na rok 2006 a rozpočtového
výhledu.
V Semčicích dne 18. 1. 2006
Zapsala Stará

Ing. Jana Mydlilová
starostka

METEOROLOGICKÉ ÚDAJE za r. 2005 zaznamenané v Semčicích
Leden byl teplý. Nejvyšší teplota byla naměřena 8. 1./
13,4°C. Nejnižší teplota 30. 1./ -9,9°C, u země -12,3°C.
Srážek spadlo 51 mm. Za posledních 30 let jde o druhý
mokrý leden (rok 2004 / 70 mm). Slunce svítilo 75 hodin.
Za posledních 50 let druhý slunný leden (1993 / 83 hodin).
Koncem ledna půda promrzla do hloubky 18 cm.
Únor byl oproti normálu o 0,6°C studenější. Nejchladněji
bylo 28. 2. - denní průměr -8,2 °C, nejnižší teplota -10,4
°C, u země -14,5°C. Nejvyšší teplota 13. 2. / 8,6°C. Srážek
spadlo více. Sníh ležel celý měsíc ve vrstvě 1 - 6 cm. Půda
byla promrzlá do hloubky 34 cm.
Březen byl chladný a suchý. Průměrná teplota byla o 0,7
°C nižší. Nejvyšší byla naměřena 24. a 25. 3. / 17,3 °C,
nejnižší 2. 3. / -12,4°C, u země týž den -14,1°C. Tato
teplota byla zároveň nejnižší v roce 2005. Srážek spadlo
11 mm - stejně jako v roce 2003.
Duben byl velmi teplý. Dne 30. 4. byla naměřena
nejvyšší teplota 22 °C, 22. 4. nejnižší -4,0 °C u země
-6,7 °C. Srážkově byl normální. Ve dnech 17., 18.
a 27. 4. se vyskytly bouřky. Bylo i hodně sluníčka (185
hodin).
Květen byl slunný, teplejší a sušší. Nejvyšší teplota byla
naměřena 29. 5. / 33,4 °C kdy byl překonán dosavadní
květnový rekord z roku 2003 / 31,2 °C. Denní průměr byl
26,1 °C. Nejnižší teplota byla 10. 5. / 0,3 °C - u země -2,0
°C. Bouřek přišlo šest, převážně mírných. Nejvíce srážek
za 24 hodin spadlo 16. 5. /13 mm.
Červen byl teplý, slunný a suchý. Nejvyšší teplota 25. 6.
/ 31,1 °C, nejnižší 2. 6. / 4,5 °C, u země 2,0 °C. Nejvíce
srážek za 24 hodin 15. 6. / 10 mm.
Červenec byl teplý, velmi bohatý na srážky. Nejvyšší
teplota byla naměřena 29. 7. / 36,0 °C (pro porovnání 13.
8. 2003 bylo naměřeno 37,0 °C). Jde o nejteplejší den v
roce s průměrnou denní teplotou 29,3 °C. Nejnižší teplota
byla 6. 7. / 7,8 °C, při zemi 24. 7. / 5,4 °C. Nejvíce srážek

za 24 hodin 5. 7./30 mm. Přehnalo se 12 bouřek. Dne 10.
7. při přívalovém dešti spadlo za 20 minut 11 mm vody a
místy padaly kroupy. Pršelo ve 22 dnech. Od roku 1909
čtvrtý mokrý červenec (1977 / 228 mm, 1955 / 173 mm,
1954 /163 mm, 2005 / 159,3 mm).
Srpen byl chladnější, s menším množství srážek i sluníčka.
Nejvyšší teplota 30. 8. / 29,5 °C, nejnižší 8. 8. / 5,7 °C,
u země 10. 8. / 3,9 °C. Celkem spadlo 47 mm srážek
(normál je 64 mm), ale pršelo v 17ti dnech. Sklizňové
práce se prodlužovaly až do září. Nejvíce srážek spadlo
15.8. / 9 mm. Dne 20. a 21. 9. se vyskytly bouřky.
Září bylo teplé, slunné, srážkově nadnormální. Nejvyšší
teplota 2. 9. / 29,5 °C. Nejnižší 20. 9. / 3,5 °C, u země
0,3 °C. Nejvydatněji napršelo 11. 9. / 41 mm. Přišly čtyři
bouřky, většinou vzdálené.
Říjen byl teplý, slunný, suchý. Nejvyšší teplota 5. 10. /
23,1 °C. Nejchladněji 19. 10. - denní průměr 5,0 °C, minimum -1,7 °C, u země -4,6 °C.
Listopad byl chladnější, méně srážek, méně sluníčka.
Dne 4. 11. nejvyšší teplota 11,4 °C. Dne 28. 11. nejnižší
teplota -7,5 °C, u země -9,5 °C. První sníh napadl 17. 11.
a od tohoto dne byly srážky sněhové nebo smíšené. Poslední dva dny ležel sníh ve 2 cm vrstvě.
Prosinec byl teplotně normální, mokrý, méně slunce.
Nejteplejším dnem byl Štědrý den - denní průměr 4,6 °C,
nejvyšší teplota 8. 12. / 6,8 °C. Nejchladněji bylo 30. 12.
- denní průměr 8,0 °C, nejnižší teplota 31. 12. /-11,6 °C
; u země -13,1 °C. Srážek spadlo v 26 dnech 53,5 mm.
Sníh ležel 15 dní většinou ve slabé vrstvě. Až 28. 12. napadlo 19 cm sněhu a udržel se po zbytek měsíce. Sluníčko
se ukázalo pouze v 10ti dnech. Dne 16. 12. odpoledne
se přehnala vichřice o rychlosti větru až 23 m/sec. Ulamovala větve na stromech a místy došlo ke škodám na
střechách.
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Meteorologická stanice v Semčicích má téměř stoletou historii
údaje můžeme porovnávat s dlouhodobými.
V uvedené tabulce je srovnání roku 2005 s průměrnými
údaji z let 1951 - 2000. Celkově rok 2005 patří
k teplejším, bylo více srážek i více sluníčka. Při porovnání
s předchozím rokem byl stejně teplý, srážek spadlo
o 120 mm více a slunce svítilo o 60 hodin více.

Záznamy
o
srážkách
jsou
vedeny
od
roku
1909,
o
teplotách
od
roku
1914,
o slunečním svitu od roku 1923. Kromě toho se vedou údaje o síle větru, o atmosférických jevech
jako je mlha, rosa, náledí, bouřka, dohlednost aj.
Dále teploty půdy v hloubce 5, 10, 20, 50 a 100
cm. V zimě hloubka promrzání půdy. Zjištěné
Prům.
teplota °C
2005

Prům.
teplota °C
50letý průměr

Srážky
mm
2005

Srážky mm
50letý
průměr

Sluneční svit
hodin
2005

Sluneční svit
hod. 50letý
průměr

Leden

0,7

-1,5

51,0

32,5

74,6

41,0

Únor

-1,9

-0,3

34,7

28,2

72,0

66,2

Březen

3,1

3,8

11,1

37,1

126,6

116,7

Měsíc

Duben

10,9

8,8

35,1

36,1

185,2

168,2

Květen

14,6

13,8

52,1

63,0

251,4

218,3

Červen

17,3

16,6

33,3

67,7

254,6

215,6

Červenec

19,3

18,5

159,3

79,2

205,5

220,4

Srpen

17,5

18,0

47,4

63,9

201,4

215,9

Září

16,0

14,0

84,5

43,3

192,3

154,3

Říjen

10,7

9,0

12,9

39,4

166,6

112,7

Listopad

3,1

3,7

23,6

39,5

23,6

42,0

Prosinec

0,1

0,2

53,5

40,0

20,7

32,2

Prům. hodnoty
za rok

9,3

8,7

598,5

569,9

1775

1603,5

NEJ v roce 2005:
Nejvyšší naměřená teplota 29. 7. + 36,0 °C
Nejteplejší den 29. 7. - denní průměrná teplota 29,3 °C
Nejnižší naměřená teplota 2. 3. / - 12,4 °C, u země - 14,5 °C

Nejstudenější den 28. 2. - denní průměr -8,2 °C
Nejvíce srážek za 24 hodin spadlo 11. 9. / 41 mm
Nejvíce sněhu za 24 hodin napadlo 28. 12. / 19 cm.
Zpracovala: Blažena Dunovská

ZE SEMČICKÝCH KRONIK
ganizace TODT. Po zatarasení průjezdu v této zábraně
(byla mezi hospodou u Mysíků a Volfovými, nyní Eichlerovi), se hospoda vylidnila. Většina mužů utekla přes
zahrady v očekávání střelby. Někteří odvážlivci se ukryli
v hostinci v kuželníku nebo jinde a škvírami
pozorovali, co se bude dít.

(Z místních kronik vybrala Jarmila Čvančarová,
kronikářka obce)

Semčice v době II. světové války
(Závěr vyprávění na pokračování)

Po silnici od Ctiměřic se zakrátko valila kolona nákladních aut s vleky. Nastalo veliké napětí.
Z prvního auta vystoupil německý důstojník
a s pistolí v ruce hledal někoho, kdy by uvolnil cestu. Učitel František Honzák jako velitel v uniformě
důstojníka československé armády, sám vyšel proti
němu. Když ostatní viděli, že se s Němcem německy
domlouvá a že ho Němec nezastřelil, vystoupili
z úkrytů a zátaras uvolnili,neboť tato německá kolona jela do muničního skladu pro materiál a o bojích
v Ledcích nic nevěděla. V napjaté situaci, kdy
probíhal boj v Ledcích, přiběhl do hostince k veliteli
Ladislav Kulhavý, že viděl v polích běžet Němce.
Ihned za ním byla vypravena jednotka. Při pronásledování
se naši setkali s hlídkou z Úherců a společnou akcí byl
u remízku pod drahou Němec polapen. Když se zjistilo, že není ozbrojen, byl přiveden do Semčic a zavřen
pokračování na 5. straně

V

bojích u Ledec se dobře organizovaným
a
ozbrojeným
Němcům
podařilo
zajmout
stovky dobrovolníků. Byla celá řada padlých,
i Chorvatů a Řeků. Zajatce Němci odvedli pěšky
na Tuchom a zavřeli je do stodoly. Když čekali na
ortel, byla z tábora revoluční gardy vyslána delegace
k Němcům k veliteli do Rožďalovic. Tam byla dohodnuta
výměna zajatců a to poměrem jeden Němec za pět Čechů
a nákladní auta, která Němci potřebovali, aby se dostali do
zóny k Američanům. Tak se všichni zajatci vrátili domů.
Zatím co se toto vše odehrávalo, vládla
v Semčicích vzrušená atmosféra. Tu jako puma zapůsobila
telegraﬁcká zpráva z Kolomut, že jede do Ledec Němcům
posila na 11 velkých nákladních autech. Bylo rozhodnuto zatarasit jim cestu shozením trámů v protipancéřové
zábraně, kterou zde nedávno vybudovala pracovní or-
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A tak skončily pohnuté události květnových dní
a pomalu končí i naše vyprávění ze staré kroniky.
V průběhu II. světové války byli někteří naši občané
pronásledováni, totálně nasazeni (o tom jsme už psali
ve 2. pokračování), nebo zavřeni v koncentračních
táborech. Podle pamětníků byl jedním z nich náš
občan pan Bohumil Diviš, žádný záznam o tom
ale nemáme. Další byl pan Karel Dub z č.p. 4. Podle rodinné kroniky byl zapojen se svým bratrem do
ilegální činnosti proti německé okupační moci v tzv.
„Obraně národa“ a vydávání ilegálního časopisu
„V boj“. V roce 1941 byli oba bratři zatčeni a prožili
v koncentračním táboře Mauthausenu 43 měsíců. Domů
se vrátili až po skončení války. Za celou tuto dlouhou
dobu svou rodinu ani jednou neviděli.

do tzv. lednice u hospody, kde zakrátko proběhla
v těsné blízkosti akce u protipancéřové zábrany. Co se
dále s Němcem stalo, kronika neuvádí (pozn. kron.).
Při pohřbu Štěpána Drbohlava na místním hřbitově,
kroužila nad naší obcí letadla. Občané bez starosti na ně
hleděli. Za několik okamžiků byla jimi bombardována
Mladá Boleslav, kde nálet způsobil velké škody i oběti na
životech. Odpoledne přiletěla letadla znovu a ostřelovala
z kulometů naši obec a Úherce. Naštěstí nebyl nikdo
raněn, dodnes není objasněno, čí letadla Mladou Boleslav
bombardovala (pozn. kron.).
Dne 10. května projížděla naší obcí Rudá armáda,
zaprášení vojáci na korbičkách tažených koňmi, povozy se valily po silnicích i polních cestách. U nás se ale
nezdrželi a utábořili se v pěčické bažantnici.

Touto vzpomínkou uctíváme všechny, kteří za II. světové
války trpěli.

Ze starých Semčic
Zajímavá data naší obce od vzniku do roku 1948
1297 První známá písemná zmínka o Semčicích
1598 Nejstarší dochovaná památka, náhrobní deska Zikmunda z Chlumu
1749 Zbourán starý dřevěný kostelík a postaven
kostel sv. Prokopa
1780 Číslování domů
1810 Vyučování ve staré škole č. p. 20
1850 Listina s pečetí, podle které vznikl znak
obce
1856 Postavena škola č. p. 41
1863 Vybudován křížek u kostela
1879 Postavena hájovna na Holi
1879-1881
Vysázeny lípy u křížku
1882 Postavena Česká obchodní dráha přes
Semčice
1888 Vysázena třešňová alej na Ctiměřice
1890 Založení hasičského sboru
1891 Vysázeny kaštany u kostela
1895 Založení včelařského spolku
1900
1903
1910
1912
1912
1919
1921

1921

Pomník padlým I. svět. války + plaketa
s TGM 3. 7. 1921(za II. svět. války
odstraněna a po válce opět usazena)
1922-1923
K jevišti v hospodě namalována opona
1924 Budování 1. ulice
1926 Postaveno skladiště, čistička na řepné semeno
(vedle dráhy)
1927-1928
Budování 2. ulice
1927 Postavena nová škola č. p. 3
1928 Vybudována silnice mezi dvorem
a Krejčíkovými
1929 Neobyčejné mrazy (zmrzla většina stromů)
1931 Rekulace potoka přes ves
1933 Postaveno hřiště pod Holí
1933 Vysázeno 6 Švehlových lip, akáty, hlohové
stromky u pomníku, smuteční vrby
1935 Snesena poslední došková střecha č. p. 37
1937 Postavena velká čistící stanice osiv (hned
vedle skladiště)
1938 Postavena „Kampelička“
1940 Zasypána obecní studna
1940 Zazděna zadní branka na hřbitov
1946 Deska padlým ve 2. světové válce na pomník
1946-1948
Postavena Rafanda
1947 Zřízen místní rozhlas
1948 Postaven „Bílý dům“ č. p. 130
1948 Vybudována silnice na Hol
pokračování příště

Založení Reifaizenky
Vybudování Ulmanovy cihelny
Zahájení stavby semenárny
Vznik šlechtitelské stanice
Elektrické osvětlení v Semčicích
Založení SOKOLA v Semčicích
Postaveno jeviště v hospodě v č. p. 4

Z našeho kraje
ní koukaly mužské kalhoty. Za nimi byl anděl v bílém, čert
s podávkou a červeným jazykem až na bradu. Největší
rámus způsobili dva šaškové s plácačkou a metlou.

Konec masopustu
O masopustní outerek, kterému říkali také „bláznivý
den“, bývalo ve vesnicích veselo. Celý den se nepracovalo.
K obědu bylo uzené maso s křenovou omáčkou. Hospodyně
napekly buchet, koblih, šišek a božích milostí. Maškary měly
své tradiční ﬁgury. Hlavní byl medvěd. Od hlavy až k patě ho
ovázali hrachovinou a ozdobili pláštíkem z copánků, upletených
z dlouhé žitné slámy. V průvodu šel medvěd první. Na řetízku
vedl ho medvědář v pestrém ústroji a ten práskal dlouhou žílou,
při čemž medvěd mručel. Za ním šlapal žid s pytlem přes rameno
a při něm ženská s nůší na zádech. V náručí nesla dítě zabalené
v peřince a to plakalo. Té chůvě ovšem zpod dlouhých suk-

Jak muzika spustila, byla celá ves vzhůru. Průvod
zašel do každého stavení. Žid žebral o maso a šišky
a žena prosila o krupici pro dítě. Anděl, čert
a šaškové honili po vsi děvčata a mladé ženy, které ještě
rozuměly žertu. Než obešli ves, šeřilo se. Poslední zastávka pak byla v hospodě, kde se pak rejdilo. Než do ní
došli, byl medvěd skoro odstrojen. Každá panímáma si
utrhla kousek hrachoviny. Když pak nasazovala na housata, dávala hrachovinu do hnízda. To prý husy dobře seděly
a hodně housat vyvedly…
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ve staroslověnštině. V roce 1204 byl Prokop slavnostně
kanonizován papežem Inocencem III, který vyslal do Sázavského kláštera kardinála Quidona, aby akt provedl. Bez
zajímavosti není, že Prokop byl prvním českým světcem,
jehož kanonizaci rozhodl sám papež. V dřívějších letech
stačilo, že dotyčného prohlásil za svatého místní biskup.

Patron kostela v Semčicích
Svatý Prokop patří k nejvýznamnějším českým
světcům jako je sv. Vít, sv. Vojtěch a sv. Ludmila.
Mistr Theodorik namaloval deskový obraz, na kterém
je sv. Prokop spolu se sv. Vojtěchem, pražským arcibiskupem Janem Očkem, sv. Vítem a sv. Ludmilou.
Obraz v našem kostele namaloval František Barbieri.

Patron semčického kostela sv. Prokop zemřel přirozenou
smrtí v roce 1053 v Sázavském klášteře, kde byl také pochován. Datum narození není známo, ale zemřel jako starý muž.

Muž, který je patronem Čech, rolníků a horníků,
vyjadřoval svými zázraky protiněmecký a protipapežský
postoj. Podle legendy se narodil v Chtouni u Českého
Brodu. Prokop se zřejmě stal knězem ve třiceti letech, ale
zároveň byl ženatý a měl syna Jimrama. Po čase opustil
rodinu a stal se poustevníkem. Žil v jeskyni nedaleko Sázavy. Kolem jeho poustevny vznikla mnišská osada. Její
členové údajně na popud knížete Oldřicha založili Sázavský klášter, v němž Prokop působil jako opat. Mniši
přijali řeholi svatého Benedikta, ale liturgii provozovali

Svatý Prokop dle legendy vykonal několik zázraků.
Známá je legenda o tom, jak zapřahal do pluhu čerta.
Když byl Prokop ještě poustevníkem a žil v jeskyni, setkal se s knížetem Oldřichem, který byl na lovu
a požádal Prokopa o doušek vody. Ten se však po
Prokopově požehnání proměnil ve víno. Světec také
uzdravil malomocného, vzkřísil mrtvého, který utonul
v Sázavě a vyhnal ďábla z člověka, který jím byl posedlý.
(Zajímavosti z tisku)

Byli jsme překvapeni, jak rychle a velmi přátelsky pan
ředitel Daniel Hrbek odpověděl a pozval naše občany
k návštěvě divadla.

a sice: „Školu pro ženy“ od Moliéra. Organizačně zájezd
perfektně zajistila paní Masáková. Do divadla jsme přijeli
dříve, abychom se mohli vzájemně poznat. Přivítal nás
osobně pan ředitel, ukázal nám divadlo a stručně nás
seznámil s jeho historií. Předali jsme mu zarámovaný
barevný letecký snímek Semčic, květiny, semčické
zápalky, pohledy, odznaky … Po představení, které se
všem velmi líbilo přišli mezi nás do hlediště členové
hereckého souboru a vzájemně jsme se rozhovořili. Myslím, že se všem celá akce líbila a věřím, že nebude poslední. Pozvali jsme soubor k nám do Semčic a doufáme, že
se v létě na koupališti uskuteční další neformální setkání
se všemi občany, kteří budou mít zájem přijít. Uvidíte, že
budete také mile překvapeni milým a srdečným chováním
herců i pana ředitele.
V příštím čísle ZPRAVODAJE se k Pavlu Švandovi ze
Semčic ještě vrátíme.

Vybrali jsme hru, kterou režíruje sám pan ředitel

Ing. Jana Mydlilová, starostka

O návštěvě Švandova divadla a
navázání neformálního přátelství …

O tom, že se k naší obci váže historie zemanské rodiny
Semčiců a že si Pavel Švanda, známý divadelník z druhé
poloviny devatenáctého století vzal na počest svého rodu
obec Semčice do svého jména víme již ze školy. Proto
jsme byli velmi potěšeni, že divadlo, které Švanda kdysi
založil, se po přestavbě opět vrátilo ke svému původnímu
jménu. Z pověření Zastupitelstva obce jsem si dovolila
oslovit ředitele a celý soubor divadla s nesmělou nabídkou neformálního přátelství či partnerství naší obce se
Švandovým divadlem.

Nejedlého, tehdejšího ministra kultury, bylo zrušeno divadelní podnikání a od září 1945 tu působilo nové vedení
i soubor pod názvem Realistické divadlo (později Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého). K rozsáhlejší rekonstrukci došlo na začátku devadesátých let. Divadlo
bylo znovu slavnostně otevřeno 9. ledna 1992 pod novým
názvem Labyrint. Objekt se výrazně zvětšil, propojil
s okolními budovami a byla otevřena druhá, Studiová scéna. Poslední přestavba smíchovské scény se uskutečnila
v letech 1998-2002. Během ní bylo divadlo vybaveno
špičkovou zvukovou a světelnou technikou, dostalo staronový, secesně-kubistický interiér a veškeré změny vedly ke zlepšení podmínek pro návštěvníky i zaměstnance
divadla. V souvislosti s komplexní rekonstrukcí se divadlu vrátil i jeho původní název - Švandovo divadlo na
Smíchově.
Zřizovatelem a majitelem budovy divadla je Hlavní
město Praha. Ředitelem divadla je Daniel Hrbek.

Z historie Švandova divadla
Švandovo divadlo je vedle Stavovského a Národního
divadla třetí nejstarší divadelní budovou v Praze a bylo
slavnostně otevřeno Pavlem Švandou ze Semčic 1. října
1881 operou Hubička za přítomnosti samotného skladatele Bedřicha Smetany.
Název i podoba kamenného divadla na Kinského třídě
(dnešní Štefánikova ulice) se během jeho více než stodvacetileté existence neustále měnily. (Nejdříve nesla
scéna název Divadlo Libuše). Zásadní přestavbu divadla provedl Švandův syn Karel, když v roce 1900 nechal
zaměnit hlediště za jeviště. Roku 1908 bylo divadlo
přejmenováno (do r. 1928) na Intimní divadlo. V roce
1922 nechala ředitelka a herečka Ema Jelínková-Švandová
rozšířit hlediště o 200 míst a vestavět železobetonovou
konstrukci balkonů.
Poválečné společenské a politické změny poznamenaly
také Švandovo divadlo na Smíchově. Výnosem Zdeňka

(Převzato z informační publikace divadla).

OKÉNKO KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ KOMISE
• Dne 30. listopadu 2005 jsme navštívili Švandovo divadlo v Praze. Divadelní představení „Škola pro ženy“
se nám všem líbilo a velice milé bylo i setkání a beseda

s ředitelem a s herci divadla, jak již zmínila paní starostka.
V květnu letošního roku plánujeme do Švandova divadla
pokračování na 7. straně
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li 6 720 Kč. Všem velmi děkujeme.
• Členky kulturní a sociální komise pravidelně
navštěvují všechny seniory s gratulací k jejich narozeninám a zabezpečují také i každé vítání nových
semčických občánků.

další zájezd, budete včas informování.
• Dne 20. prosince 2005 jsme uspořádali v kostele
sv. Prokopa v Semčicích vánoční koncert s nadílkou
pro děti. Díky všem účinkujícím dětem bylo vystoupení velmi pěkné a všem přítomným zpříjemnilo
předvánoční pohodu. Na opravu kostela jsme vybra-

Marie Masáková předseda komise

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zápis do 1.třídy
Jako již tradičně, proběhl zápis budoucích prvňáčků
na začátku měsíce února, tentokrát ve čtvrtek 2. 2.
2006 od 13 hodin.
V letošním roce jsme měli práci jednodušší, protože
výchovná poradkyně naší školy Mgr. R. Rotterová
vytvořila screeningové testy, podle kterých jsme již
na podzim vyzkoušeli dovednosti a znalosti téměř
všech budoucích prvňáčků.
Jako vždy se největší problémy projevily ve výslovnosti některých hlásek a v sociálním chování
dětí.
Většina budoucích prvňáčků se ale do školy těší

a zápis jim připadal spíš jako milá hra, než nějaké
„zkoušení.“
Některé děti se kvůli nemoci nemohly dostavit a tak je
čeká zápis dodatečný. Zatím tedy bylo přijato 15 dětí,
o odklad žádají rodiče 2 budoucích prvňáčků.
Dodatečným zápisem projdou ještě 4 a o dalších 3
budoucích prvňáčcích nám zatím není známo, zda
mají zájem naší školu navštěvovat.
Na všechny děti, které spolu se svými blízkými
přijdou 4. září 2006 do 1.třídy naší školy, se moc
těšíme.
Věra Forejtová
Ty jsou studené jako ledová královna ve svém
království, když se rozhodne upustit jenom trošičku
svého mrazivého a třpytivého dechu. Pro ledovou
královnu je to ráj. Vše je zmrzlé. I ty jenom trošku
hezké kytičky se ocitly na dně ledového oceánu.
Když tento ledový oceán odteče, vyplaví na povrch
jemnou a barevnou zem. Zem, která si přes zimu
stačila zahojit svoje rány a čeká na výkvět poupátek,
aby mohly vyrůst ty nejkrásnější růže.
Takto začíná někým dlouho očekávané jaro plné
krásné vůně a prvního létajícího hmyzu.
Jaro je ale jiný příběh. O tom až za dva měsíce.
Počkejte si.

Dnešní mrazivé ráno
Dnešní mrazivé ráno zanechalo na mých oknech
krásné zledovatělé kytičky, které se při jemném
dotyku rozsypaly na tisíce drobných průhledných
kamínků. Při pohledu z okna jsem zjistila, že naše
krásná bohatá zem již dávno vyhasla svou zelenou
a svěží trávou, která se zelenala při šimrání slunečních
paprsků. Zůstaly tu jen holé pahýlky, které se klátily při větru a vánici. Všechnu tu nádheru přikryla
bělounká studená peřina vytvořená ze sněhu, který
před dopadem na zem obětoval pár svých vloček,
aby zaťukaly na okna dětí. Všechny ty děti poznaly
tu nefalšovanou zimu s mrazy.

Renata Rotterová, žákyně 7.třídy

Z ČINNOSTI DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Ještě se vrátím k akcím v závěru loňského roku:
• Dne 26. prosince se na šipkovém turnaji za velmi pěkné účasti a to nejen členů SDH umístil na
1. místě Jiránek Petr , 2. místo obsadil Mates Jiří
a 3.místo Kočová Jana. Azyl jsme při této akci poskytli
i účastníkům vánočního fotbalového turnaje. Také
závěr roku jsme kulturně oslavili v naší klubovně.

zasahujícím členům této jednotky (Rejmon
Vladimír, Pařík Petr, Vrabec Petr, Vošvrda Pavel
a Karel Klimo ml.-velitel JPO III) za rychlý výjezd
a zvládnutí úkolů při likvidaci požáru.
• 21.ledna 2006 jsme uspořádali v naší klubovně
„Valnou hromadu“. Za účasti 26 členů a hostů
jsme zhodnotili činnost za rok 2005 a usnesli jsme se na plánu činnosti pro nastávající rok.
Jsou to opakující se a veřejnosti prospěšné akce
jako: sběr železa, čištění koupaliště, čištění kanálů
v obci, zájezdy na hory a za kulturou, pořádání plesu
pokračování na 8. straně

• Naše „Máňa“ v akci : První výjezd a křest máme
s naší novou „Máňou“ za sebou. Ve čtvrtek dne
12.ledna 2006 kolem půl jedné ráno vyjela naše
JPO III k požáru vzduchotechniky do fy Schnellecke, která sídlí v Dobrovici. Chtěl bych poděkovat
7

pustní veselí. Protože jste na něj mysleli již od
loňska, určitě máte připravený bohatý arsenál nápaditých krásných masek a rádi přijdete s nimi mezi
nás a to:
V sobotu 4.března 2006, kdy se sejdeme ve
12.00 hodin u hasičské zbrojnice. Za doprovodu
hudby p.Dunovského vyrazíme letos již po sedmé
stejnou trasou jako předchozí roky a jak doufáme za
pěkného počasí.
• Prosíme všechny, kteří nám chtějí s MASOPUSTEM
a organizací této akce pomoci, aby přišli na
mimořádnou schůzku v úterý 28.února od 18.00 hodin do klubovny. Děkujeme.
• Pro zapomnětlivé přehled konání výborových
a členských schůzí v roce 2005:
Každé 2.úterý v měsíci tj. 14.března(V); 11.
dubna(ČL) ; 9. května (V) ; 13. června (V) ; 12. září
(ČL) ; 10. října (V) ; 14. listopadu (V) ; 12. prosince
(V).
• Všechny termíny i s časem jsou vyvěšeny na
informační desce před zbrojnicí a vyhlašovány rozhlasem OÚ .
• Termíny všech akcí ještě připomeneme a upřesníme
na plakátech ve vývěsce a vyhlášením v rozhlase
OÚ.
za SDH Semčice Karel Klimo st.

a tradičního vinobraní, jarní cyklistický výlet atd.
Nezapomínáme samozřejmě na proškolování členů,
jejich technickou přípravu a další činnosti spojené
s výjezdovou jednotkou JPO III a hasičským sportem.
• Školení mužstva – 22.ledna 2006 byla provedena
zdravotní příprava
29.ledna 2006 bylo provedeno seznámení
s technikou
• V sobotu 4.února jsme uspořádali hasičský ples –
historicky první mimo obec Semčice, a sice v hospodě
„ U naděje „ v Pěčicích. Za účasti cca stovky
návštěvníků nám hrála kapela „ Sebranka „ a myslím
si, že k plné spokojenosti všech přítomných. Sešlo se
nás opravdu dost, bavili jsme se a tancovali až do
rána. Zde je na místě poděkovat všem občanům,
podnikatelům a ﬁrmám, jež nám věnovali ceny nebo
ﬁnanční částkou přispěli do tomboly. Díky Vám
všem jsme mohli připravit velmi bohatou tombolu,
která byla příjemným vrcholem vydařeného plesu.
Zvlášť bychom chtěli poděkovat p.Hůlkovi Josefovi,
starostovi obce Pěčice a nájemcům hospody, že nám
umožnili tento ples uspořádat, když u nás se nám
nedaří.
• Ani jsme se nenadáli a máme před sebou maso-

Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE
Areál už žije zimním obdobím, které přináší lecjaké strasti i radosti, přesto se ale v areálu i mimo
něho nezahálí. Jenom doufáme, že ta nejhorší starost
o koupaliště jako takové, nebude až tak hrozným
problémem, jak se nám zatím zdá a podaří se nám
s přijatelnými náklady zacelit trhlinu, která se tu na
podzim objevila.
Jenom v krátkosti připomeneme uskutečněné akce:
•
Dne 18.11.2005 se konal turnaj v krabičkách
– zúčastnilo se ho 16 hráčů. A zvítězil pan František
Lojka, před paní Lenkou Zítkovou a Jirkou
Dvořákem.
•
Dne 3.12.2005 se konal v pořadí již 6.turnaj
v kostkách. Hrálo celkem 23 hráčů a vyhrál Aleš Moc,
před Zdeňkem Malinou a paní Helenou Tůmovou.
Sportovali jsme i o vánočních svátcích.
•
Dne 26. 12. 2005 se konal turnaj v nohejbalu
v kritériích nad 40 let a nad 100 kilo. Celkem přišlo
16 sportovců.
1. místo – Jiří Havel, P. Jirka
2. místo – Milan Hrádek, Josef Vondráček
3. místo – B. Toman, Aleš Heřmanský
•
Dne 29.12.2005 se konal 2. ročník Vánočního
volejbalového turnaje. Letošní účast nás opět potěšila.
Přišlo si zahrát 24 hráčů. Ti byli rozlosování do 6
čtyřčlenných družstev. Kdo vyhrál, nebylo tentokrát
podstatné – vyhrála dobrá nálada a chuť sportovat. Pak
jsme poseděli na koupališti a domluvili se na jarní turnaj
k zakončení zimní sezóny v tělocvičně.

•
Dne 31. 12. 2005 vyrazilo snad rekordních 109
„pochodníků“ do zasněžené krajiny v okolí Semčic. Do
lesa u Pěčic nám naši hasiči přivezli horký čaj s něčím
ostřejším na zahřátí, abychom načerpali sil a dorazili na
koupaliště, kde jsme se odměnili dršťkovou polévkou
a popřáli si do Nového roku.
•
Na přání našich mariášníků se uskutečnil
i dne 28.1. 2006 Turnaj v mariáši pouze pro domácí
hráče. Bohužel přišlo pouze 7 hráčů.
1. místo – František Starý
2. místo – Eduard Zítka
3. místo – Jiří Dvořák
Z připravovaných akcí:
18. 2. 2006 Valná hromada v 16,00 hod. s volbou
nového výboru (sobota).
18. 3. 2006 Fotbálek na Pepíka, začátek ve 13,00
hod. (sobota)
Nohejbalová družstva také nezahálí a zimní
přípravu berou do slova. Stále se trénuje o víkendech ve školní tělocvičně a jezdí se po turnajích.
Proběhlo pár turnajů, kterých se účastnily nohejbalové špičky ČR, na kterých naše družstva sbírají cenné
zkušenosti.
„A“ družstvo začíná už 22. dubna 2006 v 9 hod. na
hřišti v Plazích.
Za TJ Sokol Jan Klimo a Vlaďka Hynková
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Demografická studie obce Semčice - stav k 31. 12. 2005
Počet obyvatel celkem (trvale žijících 2. Mládež a děti
k 31.12.2005): 533
stáří v letech

celkem

z toho chlapci

z toho dívky

Struktura obyvatel podle věku, pohlaví a ostatních
ukazatelů:

0-2

21

10

11

3-5

18

10

8

6-8

12

6

6

1. Dospělí nad 18 let (včetně)

9-11

12

4

8

12-14

24

13

11

15-17

22

11

11

CELKEM

109

54

55

stáří v letech

celkem

z toho muži

z toho ženy

18-27

88

40

48

28-37

95

53

42

38-47

67

33

34

48-57

74

41

33

stav

celkem

z toho muži

z toho ženy

249

127

122

3. Struktura obyvatel podle stavu

58-67

51

22

29

ženatý/vdaná

68-77

26

16

10

vdovec/vdova

36

6

30

78-87

22

5

17

svobodný/ná

216

118

98

32

13

19

533

264

269

nad 87 let

1

0

1

rozvedený/ná

CELKEM

424

210

214

CELKEM

4. Přírůstek a úbytek obyvatel (za poslední roky)
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

454

456

471

483

481

489

495

496

Nově narození celkem

2

2

6

5

7

5

6

6

z toho - chlapci

2

0

2

2

5

2

2

3

0

2

4

3

2

3

4

3

Zemřelí celkem

3

2

4

7

3

5

6

2

z toho - muži

2

0

1

3

2

3

5

2

- ženy

1

2

3

4

1

2

1

0

Nově přihlášených

11

19

14

12

12

13

29

40

Odhlášených osob

8

4

4

12

8

7

28

7

+2

+15

+12

-2

+8

+6

+1

+37

456

471

483

481

489

495

496

533

Stav k 1.1.

- dívky

Přírůstek/úbytek
Stav k 31.12.

5. Zaměstnanost :
• Počet ekonomicky aktivních obyvatel celkem: 261
z toho mužů
149
žen
112
• Počet důchodců : 102
z toho pracujících

z toho: chlapci
5
dívky
8
• Počet mladých v učebních oborech celkem: 11
z toho chlapci
5
dívky
6
• Počet nezaměstnaných: 11

5

• Počet studující mládeže celkem: 43
z toho: na střední škole (včetně oborů s maturitou)
19
z toho: chlapci
11
dívky
8
na vysoké škole :
13

6. Podnikatelské aktivity v obci :
• Právnické subjekty v obci celkem: 7
z toho do 5 zaměstnanců
4
6 - 10 zaměstnanců
0
pokračování na 10. straně
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11 - 15 zaměstnanců
16 - 20 zaměstnanců
nad 20 zaměstnanců

7. Struktura vzdělání obyvatel :

0
1
2

• Fyzické osoby (živnostenský list ) celkem: 28
z toho : nezaměstnávající žádné osoby 24
do 5 zaměstnanců
3
6 - 10 zaměstnanců
0
nad 10 zaměstnanců
1

Vzdělání

celkem

z toho muži

z toho ženy

Vysokoškolské

32

18

14

Středoškolské

106

48

58

Ostatní (učňovské,
základní..)

261

133

128

Studující mládež

43

21

22

Děti

91

44

47

CELKEM

533

264

269

Zpracovala Hana Stará

Z OBECNÍ KNIHOVNY
Následující ukázky z knížek jsou zároveň i pozvánkou
do místní knihovny, kterou můžete navštívit každý čtvrtek
od 16,00 do 18,00

pokud utekla od manžela i s dětmi, které podle muslimů
patří otci…
ANNA ROZENOVA - Radost dávat, potěšení dostávat

JACKY TREVANE - Fatwa
Život pod hrozbou smrti
Když třiadvacetiletá modrooká blondýnka Jacky
odjíždí se svým přítelem na dovolenou do Egypta, ani
ve snu ji nenapadne, jaká nepředstavitelná hrůza ji v budoucnu čeká. Původně to měla být vytoužená cesta na
usmířenou s přítelem. Na přelidněné káhirské ulici se
Jacky krátce po příjezdu ztratí, pak nešťastně upadne a
zvrtne si kotník. Naléhavě potřebuje pomoc. Ujme se ji
pohledný a galantní Egypťan Omar. Vypadá to na lásku
na první pohled… Jacky jako by měla růžové brýle,
okouzleně stráví příštích deset dnů v Omarově rodině
a cítí se k Omarovi tak neodolatelně přitahovaná, že se
za něj ukvapeně provdá, ještě než se vrátí zpět do Anglie k rodičům. Ti ji sice varují, ale Jacky nedbá. Život
na chudém předměstí, kde ženy chodí zásadně se sklopenou hlavou, se stane noční můrou. Z manželství se
narodí dvě dcerky, nicméně zlepšení nenastane. Po šest
let je Jacky vystavena neustálému krutému fyzickému
i citovému týrání ze strany svého zdánlivě uhlazeného
manžela. Musí se svými dcerkami uprchnout, ale jak?
Bude mít i s dětmi klid v Anglii? Fatwa totiž znamená,
že muslimský muž má právo svou ženu beztrestně zabít,

Rozverné vyprávění mladé Pařížanky o jejich milostných
i erotických eskapádách svým nekonvenčním přístupem
k tématu jistě vyloudí úsměv na tváři nejednoho čtenáře.
Letmá setkání s cizími muži i dlouhotrvající vztahy jsou
popisovány s vervou, smyslem pro humor, odvahou
a odzbrojující upřímností. Pikantní knížka pro volné
chvíle potěší ženy i muže, kteří se možná dozví překvapivé
věci o tom, jak je vidí jejich partnerky….
JOY FIELDINGOVÁ - Jane utíká
Jane Whitakerová se ocitla uprostřed noční můry. Neví,
kdo je, nevzpomíná si na vlastní jméno, netuší, kolik
jí je let. A už vůbec neví, proč bloudí ulicemi Bostonu
v zakrvácených šatech a s deseti tisíci dolary v kapse. Nezbývá jí než důvěřovat hezkému mladému muži, o němž jí
říkají, že je to její manžel, a dovolit mu, aby o ni pečoval
v elegantním domě, který údajně sama zařizovala. Ale
pomáhají jí skutečně léky, které jí dávají?
Podle Nejúspěšnějšího románu Joy Fieldingové byl v roce
1995 natočen televizní ﬁlm.
Na setkání s Vámi se těší Vaše knihovnice Jaroslava Brůchová.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
•
Poděkování si zaslouží děti ze semčické ZŠ,
které našly ve sportovním areálu mobilní telefon
a přinesly ho starostce, která jej předala šťastnému majiteli. Byli to tito žáci:
Fliegerová Denisa, Košťál Daniel, Hendrych Jan
•
POZOR: Sběr odloženého šatstva a různého
sběrového textilu pro DIAKONII Broumov se bude
konat ve čtvrtek 27. dubna 2006 od 13,00 - 18,00 hod.
v suterénu Mateřské školy (vchod z boku, ze zahrady stejně jako v roce 2004). Akce bude ještě připomenuta
místním rozhlasem a v dubnovém Zpravodaji. Igelitové
pytle si můžete vyzvednout na obecním úřadu.
•
Místní poplatek za držení psů zůstává ve stejné výši, t. j. 100,- Kč za jednoho psa a 150,- Kč za každého
dalšího psa, a to od stáří 3 měsíců. Splatnost místního
poplatku je každoročně do konce března.
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•
Jak jste již byli informováni v letáku, nebude zatím místní poplatek za odpady zvyšován
a zůstává ve stejné výši jako doposud, t. j. 360,- Kč za 1
osobu či trvale neobydlenou nemovitost.
Doplatky na dorovnání ztráty obce, pokud malý počet
přihlášených osob v domě vyžaduje známku, místo pytlů,
důchodci neplatí. Netýká se to však řádného poplatku.
Do konce dubna jsou popelnice vyváženy každé úterý, od
května každé sudé úterý, tak jako doposud. Zbývá ještě
několik dlužníků, kteří zatím neuhradili ani polovinu
místního poplatku.
•
Kontejner na velkoobjemový odpad bude
přistaven v měsíci květnu, o přesném termínu budete včas
informováni v dubnovém Zpravodaji a místním rozhlasem.
pokračování na 11. straně

•
Děkujeme Vám, že třídíte odpad. Na plasty už
máme 4 kontejnery, (2 jsou u obchodu, 1 na parkovišti
a 1 ve škole), na sklo 1 kontejner u obchodu, papír
dávejte prosím stále do školy a monočlánky do RENKA. Nebezpečný odpad (lednice, televizory atd.) je

Obec Semčice

shromažďován 2x ročně v Prodejně paliv, termín bude
včas vyhlášen (obvykle koncem dubna).
•
Složenky na úhradu daně z nemovitostí dostanete
jako vždy poštou z ﬁnančního úřadu, splatnost daně je do
konce května.

Obecní úřad

294 46 Semčice 10

IČO: 00238597, č.ú.: 0483214379/0800, tel. 326388130, fax: 326388286, E-mail: epodatelna@obecsemcice.cz

V Semčicích dne 26. 1. 2006 č. j. 60/2006

VÝZVA
všem občanům Semčic, Pěčic a okolních obcí, všem rodákům, bývalým žákům naší školy, přátelům a
příznivcům naší obce, všem podnikatelům, živnostníkům, osobám samostatně výdělečně činným, všem
dobrým lidem, kteří mají srdce otevřená…
Sbírka je řádně povolena Krajským úřadem v Praze pod č. j. 14054/2006/OVV.

POMOZTE ZACHRÁNIT SEMČICKÝ KOSTEL Sv. Prokopa
pomozte a přispějte podle svých možností
do VEŘEJNÉ SBÍRKY, kterou vyhlašuje Obec Semčice v termínu od 6. února - 30. října 2006. Sbírka je
řádně povolena Krajským úřadem v Praze pod č. j. 14054/2006/OVV.
Finanční příspěvky můžete v uvedeném termínu skládat na Obecním úřadu v Semčicích, kde budete zapsáni
do darovacích listin. Také lze přispět na zvláštní účet u České spořitelny a. s., č. účtu: 35-0483214379/0800.
Dar je možné zahrnout do daňového přiznání, neboť kostel Sv. Prokopa je zapsán jako kulturní památka
(rejstř. č. 20 442/2-1724).
Práce na záchraně kostela byly již zahájeny opravou a výměnou krovů a budou pokračovat podle toho,
jak se podaří zabezpečit ﬁnanční prostředky. V 1. etapě by měly být dokončeny
tesařské práce na krovu střechy, provedeno statické zabezpečení, měla by být
opravena, nebo zcela vyměněna střecha (krytina, laťování…), opraveny římsy
a provedeny veškeré klempířské práce (žlaby, okapy…). Náklady na 1. etapu
prací na záchraně semčického kostela by měly činit cca 2,8 mil. Kč. Obec
Semčice přispěla loni z rozpočtu obce částkou 100 tis. Kč, se stejnou částkou
je počítáno i letos. Věříme, že se nám podaří společnými silami (tj. církev jako
majitel, stát, obec, široká veřejnost a ostatní sponzoři) tuto významnou kulturní
památku a dominantu obce zachránit dříve, než vzniknou větší a nevratné škody.
Všem, kteří nejsou lhostejní
a pomohou svým ﬁnančním
darem velmi děkujeme.

Jménem zastupitelstva
Obce Semčice
Ing. Jana Mydlilová v.r.
starostka

Semčický zpravodaj: periodický tisk vydávaný 5x ročně v počtu 220 výtisků
Místo vydání: Semčice
Číslo výtisku: 1, Datum vydání: 21.2.2006, ZDARMA
Evidenční číslo: MK ČR: E 10412
Vydavatel: Obec Semčice, 294 46 Semčice 10, IČ: 00238597
Kontakt: telefon: 326 388 130, fax: 326 388 286, e-mail: ou@obecsemcice.cz
http: www.obecsemcice.cz
Tisk: Zdeněk Gola, Bělská 151, Mladá Boleslav
Graﬁcká příprava: Květoslav Křováček, TGM 1078, Mladá Boleslav
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