duben 2006

ročník 8, číslo 2

Vážení a milí spoluobčané, snad je ta dlouhá
a opět nekonečná zima za námi a konečně se dočkáme tepla i sluníčka. Čeká nás poslední společný
a doufám že opět plodný rok, tak jak jste byli
informováni při schvalování rozpočtu obce na rok
2006. Pokusím se tedy znovu ve stručnosti shrnout,
co nás letos čeká, nebo lépe řečeno co bychom
chtěli uskutečnit.

bude v ulici tato vybudována, budeme vyžadovat od
majitelů nepřipojených nemovitostí atesty na nepropustnost stávajících žump či septiků, dále potvrzení
o pravidelném vyvážení těchto jímek atd., tak aby
stav odpovídal hygienickým předpisům a stavebnímu zákonu.

* Dalším úkolem je rekonstrukce komunikace
ve 2. ulici, která bude zahájena 24. dubna. Zahájení
bylo záměrně o týden odloženo kvůli nepříznivému
počasí a nepřístupnosti depozitního úložiště zeminy.
Výstavba této ulice by měla být dokončena nejpozději
do konce května.

* Dále má obec v rozpočtu příspěvek 200 tis. Kč
na opravy kostela a o 200 tis. byl navýšen rozpočet
Základní školy na rekonstrukci sociálního zařízení
dívek.

* Další plánovanou akcí by měla být stavební úprava
hřišť ve sportovním areálu tak, aby vyhovovala svý* Jedním ze závažných úkolů je dobudování komu- mi rozměry předpisům. Věříme, že žádost o dotaci
nikací v první části lokality nové zástavby „Za bude vyřízena kladně a stavba bude moci být i realiKampeličkou, kde bude stát v konečné fázi 38 rodin- zována.
ných domků. Z toho je již 14 domků po kolaudaci,
nebo téměř před kolaudací, 20 domků v různé fázi * Zatím neznáme konečný rozsah poškození „vany“
rozestavěnosti a pouze na 4 stavebních parcelách koupaliště a tím ani nedokážeme odhadnout nákladnebyla stavba dosud započata. První etapa výstavby nost opravy, která nás také letos asi nemine.
komunikací již byla zahájena, provádí ji ﬁrma
H-INTES, druhá etapa bude navazovat. Konečná * V plánu je také vybudování chodníku od autobuúprava povrchu bude provedena v kombinaci sové zastávky na straně „od Eichlerů“ k Obecnímu
zámkové dlažby a asfaltového povrchu, podle úřadu, tak, aby nám byl povolen značený přechod
schváleného projektu. Výstavba by měla být přes silnici III. tř. v části mezi č. p. 30 a č. p. 121
dokončena do poloviny srpna letošního roku.
směrem „k Mysíkovům“.

* Mimo původní záměr obce v letošním roce se zdá
být reálné zahájení výstavby splaškové kanalizace
a vodovodu v ulici ke trati a slepé. Na řešení
splaškové kanalizace i vodovodu v této části obce
je zpracován prováděcí projekt a vydáno stavební povolení. Doufáme, že se podaří získat dotaci
od Krajského úřadu, jinak by si zatím obec tuto
akci nemohla dovolit. Pokud seženeme min. 50 %
ﬁnančních prostředků ze zmíněné dotace, mohla by
být výstavba zahájena ještě počátkem září letošního
roku. Na zjišťovací dotazníky zaslané majitelům
nemovitostí v této části obce odpovědělo kladně
v obou položkách (kanalizace + vodovod) 18
majitelů nemovitostí z 23 oslovených. Ostatní se
nevyjádřili (z toho 1 napůl). Podmínka obce tím byla
překročena a stavba může být zahájena. Do přípojky
vodovodu nebudeme nikoho nutit, pokud se však týká
splaškové kanalizace, bude situace opačná. Pokud

* Kromě zmíněných akcí většího rozsahu je počítáno
ještě s celou řadou různých oprav, dodělávek, úpravy
zeleně, stavebních projektů atd.
Milí občané, jak vidíte je toho opět požehnaně,
doufám, že se nám většinu zamýšlených akcí podaří
realizovat. Děkuji Vám všem za dosavadní dobrou
spolupráci a trpělivost. Pokud se chcete dozvědět víc,
přijďte na další řádné zasedání Zastupitelstva obce,
které se bude konat ve středu dne 3. května 2006
v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ.
Také bych Vám chtěla připomenout parlamentní
volby, které se budou konat v pátek a v sobotu 2.
a 3. června 2006. Přijďte prosím volit, každý hlas je
důležitý, marné je potom nadávat „ex post“, když
máte možnost spolurozhodovat a ne jenom přihlížet.
Ing. Jana Mydlilová, starostka

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení

z řádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 1. března 2006 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Zastupitelstvo obce Semčice:
A) Bere na vědomí:
1. Informaci o plnění úkolů uložených OZ na jednání
dne 18. 1. 2006.
2. Důvodové zprávy přednesené k jednotlivým bodům
jednání.
3. Zprávu o činnosti kulturní a sociální komise za rok
2005.
4. Dopis z Ministerstva informatiky a Ministerstva kultury ve věci zavedení internetu do obecní knihovny.
5. Informaci o nabídce ﬁrmy Aspida.
6. Informaci Občanského sdružení Spokojený domov
o návrhu spolupráce.

a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území obce Semčice
12. Smlouvu o spolupráci při zajištění požární ochrany
v obci Žerčice.
13. Prodej obecního pozemku p. č. 360/27 o výměře 594 m2
vedeného v KN jako orná půda, v ceně 100,- Kč/ m2
těmto zájemcům:
a) p. Miroslavu Veselému, Semčice č. p. 134 cca 250 m2
(bude upřesněno geometrickým zaměřením)
b) p. Luďku Veselému, Semčice č. p. 79 cca 344 m2
(bude upřesněno geometrickým zaměřením.)
14. Nákup ponorného kalového čerpadla pro Sbor dobrovolných hasičů JPO III Semčice v hodnotě cca
15 tis. Kč vč. DPH.
15. Záměr dobrovolného svazku obcí Podholí zakoupit
1 stranu plochy pro prezentaci obcí tohoto svazku
v publikaci Cestujeme po Čechách fy Aspida.
16. Odměnu 500,- Kč po zdanění paní Blaženě
Dunovské za zpracování ročních a dlouhodobých
údajů o vývoji počasí v obci do Semčického zpravodaje.

B) Schvaluje:
1. Program řádného zasedání zastupitelstva obce tak, jak
je uveden na pozvánce rozšířený o jeden bod: Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2006
o systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Semčice.
2. Ověřovatele zápisu: pí Marii Masákovou a p. Karla Hůlku
3. Navrhovatele usnesení: p. Františka Moce a Ing. Jiřího Čejku
4. Výsledek provedeného auditu hospodaření za r. 2005.
5. Odměnu hospodářce obce v souvislosti s výsledkem
závěrečného auditu ve výši 3 000,- Kč
6. Závěrečný účet obce za rok 2005 bez výhrad.
7. Rozpočet obce na rok 2006, tak jak byl navržen.
8. Uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci komunikace ve 2. ulici s ﬁrmou Silnice Jičín a. s., která
vyhrála výběrové řízení na veřejnou zakázku.
9. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006, kterou se vydává Požární řád obce Semčice.
10. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006, kterou se
zrušují tyto obecně závazné vyhlášky:
č. 2/1999
kterou se stanoví podmínky chovu
a pohybu hospodářských a domácích zvířat v obci
Semčice
č. 1/2001
kterou se stanoví systém sběru, třídění,
využívání a zneškodňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Semčice
č. 2/2002
provozovatele veřejného pohřebiště
(hřbitova) v Semčicích pro stanovení výše nájemného a ceny služeb spojených s nájmem hrobového
místa a ceny ostatních služeb poskytovaných provozovatelem veřejného pohřebiště platné od 1. 1. 2003
11. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

C) Ukládá:
Starostce Ing. Janě Mydlilové:
1. Provést rozpis rozpočtu podle podrobné rozpočtové
skladby se zřetelem k závazným ukazatelům rozpočtu
obce na r. 2006.
2. Průběžně provádět rozpočtová opatření, která nebudou
zásadně měnit strukturu a závazné ukazatele rozpočtu.
O provedených změnách informovat zastupitelstvo obce.
3. Ve spolupráci s Ing. Šturmou předsedou stavební
komise projednat podmínky smlouvy o dílo na rekonstrukci komunikace ve 2. ulici se zástupci ﬁrmy Silnice Jičín a. s. před jejím následným uzavřením
(zpomalovací pásy…).
4. Zpracovat výzvu k podání nabídky na veřejnou
zakázku „Dobudování komunikací v lokalitě Za
Kampeličkou pro 35 RD v obci Semčice.“
5. Zpracovat odpověď na Ministerstvo informatiky
k požadavku zavedení internetu do obecní knihovny.
6. Dát podnět k právnímu vymáhání dlužného nájemného
a služeb z č. p. 124.
7. Oslovit oﬁcielním dopisem Policii ČR odd. Dobrovice
se žádostí o zvýšení dohledu a jeho četností v obci Semčice.
V Semčicích dne 1. 3. 2006
Zapsala: Stará
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Ing. Jana Mydlilová
starostka

Usnesení

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 13. března 2006 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
bídkovou kupní cenu 5009,- Kč zájemci RWE Gas
International B. V., a. s. Amsterodam.
5. Udělení plné moci společnosti WOOD & Company
Financial Services, a. s., se sídlem Václavské nám.
772/2, 110 00 Praha 1, IČ 26503808, ke všem
úkonům souvisejících s převodem výše uvedené akcie.

Zastupitelstvo obce Semčice:
A) Bere na vědomí:
1. Důvodovou zprávu přednesenou k projednávanému
bodu jednání.
B) Schvaluje:
1. Program mimořádného zasedání zastupitelstva obce
tak, jak je uveden na pozvánce.
2. Ověřovatele zápisu: Ing. Jiřího Čejku a Ing. Aloise
Jirsáka
3. Navrhovatele usnesení: pí Marii Masákovou a Ing.
Vladimíru Hynkovou
4. Prodej 1 kmenové akcie Středočeské plynárenské,
a. s. se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4,
IČ 60193158 vydané v zaknihované podobě, ve formě
na jméno: ISIN CZ 0005078659, nekótované, za na-

C) Ukládá:
Starostce Ing. Janě Mydlilové:
1. Zabezpečit požadované doklady a formality v souvislosti s realizací schváleného prodeje 1 akcie Středočeské plynárenské a. s., která je dosud v majetku
obce.
V Semčicích dne 13. 3. 2006Z
Zapsala:Stará

Ing. Jana Mydlilová
starostka

ZE SEMČICKÝCH KRONIK
(Z místních kronik vybrala Jarmila Čvančarová,
kronikářka obce)

Bártovi byli jedni z nejstarších zaměstnanců semenárny.
Samoobsluha
V roce 1971 koupil Místní národní výbor Semčice
již velmi zchátralý domek č. p. 29, dal ho zbourat
a získal stavební místo pro prodejnu. Nová prodejna byla
dokončena v roce 1973 pod stavebním vedením Josefa
Hendrycha. Postavena byla svépomocí a později prodána
družstvu Jednota.
Přešel sem jako vedoucí z prodejny v č. p. 5 František
Boháček. V roce 1975 zde byl vedoucí Josef Danyš z Dolního Bousova. Po jeho předčasném úmrtí byla vedoucí
Marie Jiránková a od roku 1981 Věra Jansová. V roce
1984 přišla Miloslava Rambousková z Charvátců a po
několika měsících ji vystřídal opět František Boháček. Od
října 1985 Marie Modráková z Mladé Boleslavi. Po paní
Rambouskové zde byla krátce Eva Štolcová z Pěčic.
S paní Modrákovou zde prodávala Jana Mysíková
a Milada Sládková. V roce 1989 paní Modráková odešla,
vedoucí se stala Jana Mysíková, prodavačky byly Milada Sládková a Marie Májová. Během roku 1991 se zde
vystřídalo několik učňů za Marii Májovou na mateřské
dovolené.
V roce 1991 přišla Marie Baldová ze Mcel. V roce 1993 byla
prodejna pronajmuta Otakaru Plecháčovi. Vedoucí byla
Dagmar Plecháčová a prodavačka Jitka Malinová. Dalším
zájemcem byla ﬁrma AC Flora Praha. Po Plecháčových
se stala vedoucí Jitka Malinová s prodavačkou Zdenou
Brynychovou. V roce 1995 obecní zastupitelstvo odkoupilo prodejnu zpět od Jednoty a pronajalo ji společnosti
ZEMPRO Drahota - Čejková z Dobrovice. Poslední už
je ﬁrma LUBO manželů Dlaskových, která má prodejnu
v pronájmu od roku 1998.
pokračování na str. 4

Ze starých Semčic
„U čertí hlavy“
V roce 1935 postavila Semenářská stanice, pro své
zaměstnance, dvojdomek č. p. 118 na parcele „U čertí
hlavy“, to je u silničního přejezdu přes dráhu. Prvními
obyvateli byla rodina Václava Svobody, kterému jinak
neřekli než „Srnec“. Pan Svoboda pracoval u Dr. Tymicha v obilní stanici. V druhé polovině dvojdomku
bydlela jako první rodina Karla Dvořáka. Pan Dvořák byl
přijat jako šofér osobního auta po Václavu Bártovi, který
měl havárii.
„Rafanda“
Jako první obytná budova po II. světové válce, byla
v semenárně postavena budova se šesti byty v roce
1946-47. K pozemku závodnímu byl přikoupen kousek
z katastru obce Úherce. Každý byt má své číslo popisné a
začalo se zde říkat „Na rafandě“.
Do č. p. 124 se v roce 1947 jako první přistěhovala rodina Josefa Baboráka, mistra v dílně statku a mechanizátora. Č. p. 125 obsadila jako první rodina zedníka Josefa
Libenského. Prvními obyvateli v č. p. 126 byla rodina Jaroslava Horáčka, který byl nějaký čas příslušníkem SNB.
Ve čtvrtém bytě č. p. 127 žila rodina Václava Suchého
který byl také příslušníkem SNB a založil v Semčicích
jednotku pomocné stráže VB. V č. p. 128 žila rodina
Vladislava Čerycha, řidiče a vedoucího dílny. Poslední
byt č. p. 129 jako první obývala rodina Václava Bárty.
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Mostní váha
V roce 1969 byla zbourána mostní váha na vážení
vozů s cukrovkou. Váha byla umístěna na rozcestí polní
cesty ke Kačence a pěčické silnice, naproti č. p. 90 (zdravotní středisko). Postavena byla z bílých cihel a zrušena
byla pro malý mostní prostor. Statek měl velkou váhu
v mechanizačním středisku pro své velké vozy.

V roce 1990 zemřel pan doktor Břežanský a na jeho
místo přišel MUDr. Leo Šklubal se sestrou Volovikovou. Budovu ZS převzala obec. V průběhu rekonstrukce
budovy v letech 1991-92 se ordinovalo v Dobrovici. Po
znovuotevření byla v přízemí ordinace praktického lékaře
a zubního a nahoře dětské středisko. V roce 1994 doktor
Pokorný odešel a přišel nynější MUDr. Václav Derﬂer.
Dětské středisko bylo zrušeno a na jeho místě je komplexní rehabilitační zařízení a malý byt. Obec budovu ZS
soukromým lékařům a ostatním pronajímá.

Historie budovy zdravotního střediska
V roce 1921 byla semenářskou stanicí postavena vila
č. p. 90, jako byt pro úředníky. Prvním obyvatelem byl Dr.
Ing. Václav Tymich, který byl v roce 1925 jmenován inspektorem obilního oddělení. Starousedlíci dodnes říkají
„Tymichova vila“. S rodinou Tymichových v domě bydlel hospodářský adjunkt Vlastimil Veselý. Po roce 1948
byl Dr. Tymich i s rodinou „vyakčněn“ a odstěhoval se
do Poděbrad. Vila byla rozdělena na dva byty. V jednom
bydlela rodina Zazvonilova, do druhého se nastěhovali
v roce 1951 Jaroslav a Zdena Valáškovi. Svobodní
zaměstnanci bydleli v malém bytě v místech, kde je dnes
zubní ordinace.
V roce 1958 byl celý dům předán OÚNZ Mladá
Boleslav na zřízení zdravotního střediska (ZS). Adaptaci
provedl MNV Semčice. V přízemí byla zřízena ordinace
praktického lékaře s čekárnou, kde byla v určité dny poradna pro ženy. Přes chodbu bylo oddělení zubní, které se
také využívalo jako poradna pro děti.
V poschodí byl byt pro lékaře. Prvním lékařem byl
MUDr. Leopold Břežanský se sestrami Ernestovou
a později Kšírovou z Ledec. Na zubním ordinoval zubní
technik Karel Štajf z Dobrovice se sestrou Umlaufovou.
Od roku 1979 Dr. Havelková a od r. 1982 Dr. Pokorný se
sestrou Rýdlovou.
Po postavení moderního zdravotního střediska v Dobrovici se jednalo o zrušení nebo udržení našeho zdravotního střediska a o to, zde případně modernizovat,
nebo postavit nové. Uvažovalo se o stavbě na zahradě
Krejčíkových, ale nakonec došlo k adaptaci staré budovy.

Jak vznikl znak obce
V roce 1997 u příležitosti oslav 750 let Semčic, byl
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky,
přidělen naší obci znak, který už skoro deset let naše obec
používá. Z rukou tehdejšího předsedy vlády ho přijal náš
tehdejší starosta Ing. Jiří Čejka. Ale jak to všechno vlastně
bylo?
Návrh na tento znak vychází ze znaku na pečeti,
kterou byla opatřena listina z roku 1850, udělující čestné
občanství v obci dobrovickému kaplanovi Zumanovi.
První kreslený návrh podle pečetě vypracoval pan Václav Syrový a spolu s Janem Dunovským a Ing. Mydlilovou návrh předložili heraldikovi. Vybrán byl návrh
znaku, který představuje stylizovaně zobrazené ruchadlo
s kolečkem a držákem, na němž je snop obilí, hrábě
a kosa. Návrh byl proveden v barvě stříbrné na zeleném
poli a zlaté na zeleném poli. Také se uvažovalo, zda by
neměla být ve znaku cukrová řepa, ale od tohoto návrhu
se upustilo.
Listina měla také zajímavý a trochu záhadný osud.
Na schůzi ﬁlatelistů v Praze pan Zdeněk Kvasnička tuto
listinu objevil, zakoupil a zdarma ji nabídl naší obci.
Na pečeti je krom znaku nápis Obec Semčice, panství
dobrovické. Pečetidlo se nedochovalo, alespoň v obci
o něm nikdo nic neví. Jak se listina dostala do Prahy je
záhada. Dnes je zarámována a visí na stěně obřadní síně
Obecního úřadu.
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1963

Zlikvidování koní v Semčicích (koňské
potahy nahrazeny traktory - VŠÚŘ)
1973
Postaveno koupaliště
1973
Postaveno 5 rodinných domků typu „Okál“
(VŠÚŘ)
1974
Postavena samoobsluha
1974
Postavena autobusová čekárna u Zdravotního
střediska
1975
Sloučení obcí Semčice, Pěčice, Ctiměřice
1977
Přívalové deště, povodeň (10.-11. 8.)
1977
Propadla se střecha márnice
1980
Postavena nová Mateřská škola
1983
Vybudováno ve škole ústřední topení
s napojením na kotelnu VŠÚŘ
1987-88 Rekonstrukce budovy č. p. 41 na Dům služeb
1988
Zbořena hájovna na Holi
1989
Oprava střechy kostela a žlábků
1990
Výměna oken ve škole
1990
Zbořena Krejčíkova chalupa č. p. 18
1990
Deﬁnitivní znovu usazení a odhalení plakety
TGM na pomníku padlých

Zajímavá data naší obce
(od roku 1949 do r. 1990) …..pokračování
1951
1953

Postavena tulipánovna ve stanici
Založení JZD (konec 1960 - přechod do
VŠÚŘ)
1954
Zbořena pastouška, postavena hasičská
zbrojnice
1955-56 Přistaveno severní křídlo hlavní budovy
semenárny se sálem (VŠÚŘ)
1955
První televizor ve vsi (hasiči)
1958
Zřízeno Zdravotní středisko z „Tymichovy“
vily
1959
Volejbalové hřiště v bývalé cihelně
1960
Postavena autobusová čekárna u Mysíků
1960
Postaven bytový dům 136-137
1961
Rozsáhlá přístavba školy
1961
Zřízena pošta

Pavel Švanda ze Semčic
(ze seminární práce Martina Čejky)

veseloher a komedií mravů. Oporou jeho působení mu
byla především jeho manželka Eliška, členka činoherního
souboru Prozatímního divadla. Švanda také prokázal velkou schopnost v objevování nových talentů. Do činohry
divadla přijal například Josefa Frankovského, Jakuba
Seiferta, Otýlii Sklenářovou-Malou či Julii Šamberkovou.
Díky němu se začalo hrát každý den a ve svátky a v neděli
dvakrát, oproti předešlým dvěma představením za týden.
Byl mistrem v uvádění cizích novinek, takže české divadlo předčilo německé. V roce 1865 dostal nabídku vést
Městské divadlo v Plzni. Podpořen svou manželkou zřídil
proto vlastní společnost, do jejíhož čela se postavil po odchodu z Prozatímního divadla.

Pavel Švanda ze Semčic se narodil 27. listopadu 1825
v Praze. Pocházel ze staré české zemanské rodiny Semčiců.
Jeho matka pocházela ze šlechtické rodiny Jeronysů
z Libušína. Gymnázium studoval v Praze na Malé Straně.
Po jeho absolvování vstoupil roku 1943 do pražského
semináře. Zde se seznámil s Josefem Kajetánem Tylem
a počal si všímat české literatury a účastnil se českého
literárního ruchu. Přispíval různými básněmi a články do
časopisu Květy. Na konci 2. roku semináře z něj vystoupil
a složil státní zkoušku a stal se úředníkem v pražské státní
účtárně. Roku 1848 vydával a redigoval český politický
večerník Pozor a německý politický večerník Habt Acht.
Téhož roku přijímá jako vedlejší zaměstnání vyučování
českého jazyka a literatury na Josefovské reálce. Roku
1850 se zasnoubil s Eliškou Peškovou. Jevil velký zájem
o divadlo a protože dobře znal naši i cizí literaturu,
odevzdal mu Mikovec dramatickou rubriku v Lumíru,
kterou vedl 6 let.

V roce 1866 získal povolení k samostatnému provozování divadla. Vedle Plzně působil i v řadě jiných měst
v Čechách i na Moravě a to Brně. Od roku 1869 působil
opět v Praze a to v Aréně ve Pštrosce na Královských
Vinohradech, dále pak roku 1871 v Aréně v Eggenbergu,
respektive v Lesíčku, na protější straně dnešního náměstí
Kinských, v místech tehdejších kasáren. Když začala jeho
divadelní podnikání ohrožovat stavební banka, jíž náležel
pozemek, kde stála Aréna, začal hledat řešení. Jeho soubor přebýval většinou v Plzni a to hlavně přes zimu až
do roku 1881. V tomto roce nechal zbudovat na zahradě
smíchovského domu u Libuše, dnešní čísla popisná 6, 7
a 8, divadlo. Bylo otevřeno 1. října roku 1881 Smetanovou
Hubičkou za přítomnosti samotného skladatele. Švanda
disponoval dvěma soubory a to činoherním a zpěvoherním.

Kulturní nároky nastupující české měšťanské elity, ale
i kulturně politické požadavky radikálních demokratů,
podpořil za svého působení v ochotnickém divadle
u sv. Mikuláše na Starém Městě, uváděním některých her
nového programu, které Tyl opomíjel. Působil zde jako
vrchní režisér v letech 1853-63. Pro svůj rozhled a nespornou uměleckou autoritu byl jmenován ředitelem Thoemem
na místo dramaturga a vrchního režiséra nově zřízeného
Prozatímního divadla v Praze. Zde se zasloužil především
o uvádění českých veseloher, moderních francouzských

pokračování na str. 6
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Velkou pozornost věnoval polským a ruským autorům,
dále také inscenacím dvou dramatizací románů Emila
Zoly Zabijáku a Naně. Uvedl také komedii Roboudin
a jeho dědicové, již zahájilo Švandovo divadlo realistickou epochu v českém divadelnictví. V níž se v hlavních
rolích objevil Josef Šmaha a Matylda Křepelková. Velkou
a nepřemožitelnou konkurencí mu bylo Národní divadlo.
Otevíralo se v červnu 1881, ale vzápětí vyhořelo, čehož
podnikatel Švanda nemohl nevyužít. České publikum
bylo divadlu po smutné události obzvláště nakloněno
a divadelní podnikání zažívalo konjunkturu. První a druhá
sezóna patřily na dlouhou dobu k těm nejúspěšnějším. Po
znovuotevření Národního divadla nebylo Smíchovské
divadlo schopné konkurovat honosné budově v centru
Prahy, ale přesto se lidé z Národního divadla obávali
schopného Švandy a zamlouvali si proto dramatické
novinky vždy předem. Proti Švandovi bylo dokonce
zasaženo soudní cestou, ale ukázalo se, že byl Švanda
v právu, neboť Národní divadlo si spornou hru opatřilo
přímo u pařížské agentury, kdežto Švanda ji zakoupil
již dříve od vídeňského zástupce, který měl právo zadá-

vat hru v celém Rakousku-Uhersku. Roku 1883 došlo
k velkému odlivu diváků a proto se hrálo pouze o nedělích
a ve svátky. V roce 1886 musela být zbourána Aréna
v Eggenbergu a Švanda vytvořil ze svého zimního stánku
jeho letní variantu. Nechal strhnout střechu čímž vzniklo tzv. Letní divadlo U Libuše. Díky tomu se mohl 29.
července hrát Klicperův Blaník na čerstvém vzduchu. Poté
bylo opět na zimu zastřešeno. Švanda dále pokračoval ve
své divadelní činnosti až do roku 1891 kdy dne 5. ledna
v Brně umírá. Po jeho smrti pokračovala v jeho započatých
projektech a plánech jeho žena Eliška.
Pavel Švanda ze Semčic byl velmi významnou
tvůrčí osobností v oblasti českého divadla, zasloužil se
o založení divadel nejen v Praze, ale i v Plzni a Brně.
Z jeho školy vycházela po 30 let mladá generace herců
pro naše zemské divadlo. Jako výborný dramaturg se
zasloužil o premiéry mnohých her, které český národ nikdy předtím neviděl. Dále vytvořil hlavně v 80. letech zajímavý protipól Národnímu divadlu svými smíchovskými
scénami.

Z našeho kraje
se vědělo, o který pozemek se jedná. Tato jména byla roku
1780 za Josefa II. opatřena topograﬁckými čísly. Pole byla
rozdělena podle bonity půdy, vyznačena lada a louky, pole na
dobrá, prostřední nebo špatná, počet luk s vyznačením výnosu
sena nebo otavy, vozy dvouspřežní nebo čtyřspřežní, počet
dobytka, koní, volů, krav, jalovic, sviň plemenic, obcí, koz.

Tereziánský a Josefínský katastr
Po třicetileté válce bylo nutno zjistit škody a možnost
dalšího uspořádání země. Byla proto vypracována tak zvaná
„Berní rulle“. Byl to seznam hospodářství, usedlostí, půdy atd.
v roce 1654. (Psali jsme ve Zpravodaji č. 1 z r. 2004).
Přehlednější než Berní rulle byl katastr císařovny Marie Terezie z roku 1713. Tereziánský katastr je podrobný popis panské
a poddanské půdy, t. j. půdy obdělávané stálými zaměstnanci
dvora, nebo povinnou prací - robotou poddaných. Ke katastru
jsou též připojeny záznamy o důchodech, jež plynuly vrchnosti z různých hospodářských závodů (pivovarů, lihovarů,
škrobáren, palíren) čímž bylo zrušeno dřívější výsostné právo
vrchnosti, že panská půda nemůže být zdaněna.
Podobné přiznání příjmů museli učinit faráři všech far na
panství ve zvláštních církevních tabelách, kterou každý farář
musel přesně oznámit svůj příjem z ﬁliálních kostelů, ze
záduší, ze železných krav, příspěvků od vrchnosti, z různých
dotací a nadání. Oznámiti musel i výnos krejcarů „do měšce“
do něhož vybíral po každé mši a kostelní dary na udržení
kostela.
V tereziánském katastru jsou již také uvedena pomístná
jména, t. j. každý kus pole byl označen svým jménem, aby

Mimo topograﬁckých čísel, byla v roce 1780 zavedena
také čísla popisná. Tím se značně zjednodušila administrace
a evidence. Držitelé pozemků byli označeni sedlák, půlsedlák,
čtvrtsedlák, chalupník a domkář. Výměra pozemku byla
uvedena jitry a sáhy. (Staročeské jitro 2837 m2, rakouské jitro
5755 m2 ).
Nově zřízený katastrální úřad rozeslal své úředníky
do všech obcí k sestavení katastru a vyměření pozemků.
Geometři si rozdělili obec na polohy a ﬂury. Za jména těchto
položení byla vybírána pomístná jména, která obyvatelé
užívali po staletí. Pozemky byly měřeny ověřenou latí, jeden
sáh dlouhou, nebo řetězem, dlouhým 10 vídeňských sáhů.
Vyměřené pozemky byly zapisovány do katastrálních archů
a podepisovány každodenně rychtáři okolních obcí a zástupcem vrchnosti. Popisná čísla domů zůstala v platnosti až
dodnes. (Sáh staročeský = 1,7928 m = 3 lokty, Sáh vídeňský =
1,7742 m = 3 lokty).

kráva“, jak se tento poplatek nazýval a v pozemkových
knihách je uváděn.
Zbožní osadníci často odkazovali záduší pole, ovce,
pokračování na str. 7

Železná kráva
Velkou zátěží pro mnohé držitele živnosti byla „železná
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krávy, za to, aby farář, nebo kaplan, modlili se za spásu
duše zemřelého, jeho rodinu, nebo celé potomstvo. Ve
větších městech ukládali mnozí obyvatelé různé částky
peněz farním úřadům a zakládali tak zvané nadace, fundace, na ustanovení, nebo jmenování nového kaplana
s podmínkou, aby z interesů nadace byl v kostele postaven
menší pobočný oltářík, při němž by nově ustanovený kaplan sloužil mše svaté za duši fundatora.
Na venkově odváděli poddaní faráři husy, obilí, o ve-

likonocích několik vajec. Farář, který měl vždy dostatek
svého dobytka, pronajímal chudším chalupníkům jemu
odkázané krávy za roční nájem. Když pronajatý dobytek
chalupníkovi uhynul, musel faráři odvésti svůj kus, nebo
když jej neměl, musel neustále, věčně platiti tento nájem,
který byl zrušen teprve zákonem o zrušení roboty roku
1848. Užívalo se rčení „neuváži si na krk železnou krávu“
jako důkaz neustálého placení.

OKÉNKO KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ KOMISE
Pro informaci uvádíme přehled uskutečněných akcí
v loňském roce 2005:
• 22. dubna jsme zajistili vstupenky do divadla
Fidlovačka na muzikál „Carmen“ v titulní roli s I.
Blanarovičovou. Bylo to velmi zdařilé představení.
• 19. května jsme uspořádali koncert v kostele sv.
Prokopa v Semčicích. Již tradičně s dětskými pěveckými
sbory ze základní školy ze Semčic a dále ze základní školy
z Kosmonos. Na opravu kostela bylo vybráno 8 190 Kč,
které byly převedeny na zvláštní účet církve.
• 25. srpna jsme připravili od 17. hod. podvečerní posezení pro naše seniory na terase sportovního areálu. Naše
pozvání přijalo 31 seniorů, kteří se skvěle bavili.
• V roce 2005 jsme přivítali tyto nové občánky Semčic:
Andrejku Čerychovou, Petra Pavlíka, Anetu Kroupovou,
Eriku Klimovou a Kateřinu Krouskou.
• 30. listopadu jsme navštívili Švandovo divadlo
v Praze. Divadelní představení „Škola pro ženy, se nám
všem líbilo. Velice milé bylo setkání a beseda s ředitelem
i herci divadla.

• 20. prosince jsme uspořádali v kostele sv. Prokopa „Vánoční koncert“ s nadílkou pro děti. Díky všem
účinkujícím byl program velice pěkný a zpříjemnil nám
vánoční pohodu. Na opravu kostela se vybralo 6 720 Kč.
A teď už k letošnímu roku vážení spoluobčané. Naše
komise pro Vás na 1. poletí 2006 připravila tyto akce:
• 18. března jsme přivítali nové občánky Ondřeje Řípu,
Mirka Hanče a Michaelu Chumlenovou
• 26. dubna navštívíme Švandovo divadlo v Praze.
Shlédneme divadelní představení „Sen noci svatojánské“.
Odjezd autobusu od základní školy je v 17,00 hod.
• 27. dubna od 13,00 - 18,00 hod. v MŠ v Semčicích
zajistíme sběr oblečení pro Diakonii Broumov.
• Na 15. června od 16,00 hod připravujeme koncert
v kostele sv. Prokopa v Semčicích. Již tradičně vystoupí
dětské pěvecké sbory a jednotlivci. Dobrovolné vstupné
bude věnováno na opravu kostela.
Marie Masáková, předseda komise

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
* 2. února proběhl zápis dětí do první třídy. Zapsáno
bylo 21 dětí, rodiče tří dětí požádali o odklad školní docházky.
* Žáci druhé a třetí třídy zahájili výuku plavání v
plavecké škole v Ml. Boleslavi
* Probíhá soutěž mezi základními školami Brodce, Dobrovice, Luštěnice a Semčice ( zkr. Brodoluse). Soutěž
má 4 kola. Zatím jsme soutěžili v prvních dvou:
matematika a fyzika, český jazyk a společenské vědy.
Čeká nás ještě : dějepis a zeměpis, přírodopis a tělesná
výchova.
* Byla opravena další část sociálního zařízení školy.
* Pěvecký sbor se pilně připravuje na vystoupení
v semčickém kostele, dále na koncert v Jabkenicích a na
zámku Humprecht.

Střípky ze ZŠ
* V prvním pololetí prospěli všichni žáci (169), s vyznamenáním prospěli 93 žáci, z toho 65 na prvním stupni.
* V chování byli dva žáci klasiﬁkováni třetím stupněm,
tři druhým, ostatní prvním. Bylo uděleno 17 pochval.
* Všichni žáci 9.třídy podali přihlášky na střední školy
a učiliště:
o tři na střední průmyslovou školu v MB
o jeden na Obchodní akademii v MB
o tři na střední školy zemědělské
o dvě na Střední zdravotnickou školu v MB
o sedm na odborné učiliště Škoda Auto
o jeden na učiliště Karmel
o jeden na učiliště Horky nad Jizerou
* Ze školy odešla na vlastní žádost slečna učitelka Mgr.
Klára Vyhnálková a na její místo nastoupila Mgr. Romana
Pavlasová

Mgr. Miloslava Slánská, ředitelka
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Kaňková 6. A, Renata Rotterová 7. tř., Martin Helich 8. tř.
a Petr Košťál 9. tř. obsadili 1. místo
V únoru a březnu proběhla školní kola Pythagoriády
v 6. a 7. tř. Do okresního kola, které proběhne 25. 4. 2006
na 7. ZŠ v Mladé Boleslavi, postoupilo 10 žáků, kteří
získali více než 10 bodů z 15 možných.
Již tradičně, a letos na naší škole po desáté, proběhla
mezinárodní soutěž Matematický klokan. Letos byl datum určen na 17. 3. 2006. Opět se této soutěže účastnili
všichni žáci od 2. do 9. třídy.
Největšího úspěchu dosáhl žák 2. třídy Josef Král, který
získal nejvyšší počet bodů a byl po zásluze odměněn
i okresním výborem MO.
Všem úspěšným soutěžícím blahopřejeme a pevně
věříme, že i v dalších letech nás čekají příjemné chvíle
s matematikou.

Úspěchy našich žáků
v matematických soutěžích
Letošní školní rok byl pro žáky naší školy opravdu
příznivý.
Koncem ledna proběhlo na 7. ZŠ v Mladé Boleslavi
okresní kolo matematické olympiády pro žáky 9. tříd.
Z naší školy se jí zúčastnili: Josef Kyloušek a Petr Košťál.
Josef Kyloušek v této soutěži zvítězil a tím postoupil do
krajského kola, které se konalo v Praze 22. 3. 2006 a zde
ze 4 obtížných příkladů zvládl 2 a umístil se v polovině
180 členného pole.
Kvůli své účasti na krajském kole nemohl Josef s námi
soutěžit v přeboru škol Brodce, Dobrovice, Luštěnice
a Semčice, jehož matematicko-fyzikální kolo proběhlo
v Brodcích týž den. Ale i bez něho jsme nebyli zklamáni. Z každé školy byla vybrána 2 družstva žáků 6. - 9.
třídy a v této těžké konkurenci družstvo ve složení Tereza

Mgr. Renata Rotterová

mnoho zajímavého o práci úřadu, obecního zastupitelstva
a komisí. Nakonec nám byly předány drobné dárky.
Nesmím zapomenout na paní kronikářku Čvančarovou,
která nám přinesla ukázat nejstarší dochovanou kroniku,
ale i jiné dokumenty a fotodokumentaci obce.
Tímto bych chtěla oběma za nás všechny poděkovat.

Návštěva OÚ Semčice
Dne 7. 2. 2006 navštívili žáci 6.třídy s paní učitelkou
R. Kubínovou v rámci občanské výchovy Obecní úřad
v Semčicích.
Paní starostka Ing. Jana Mydlilová nás uvedla do zasedací místnosti. Pak začala beseda, kde jsme se dozvěděli

Za žáky 6.třídy Tereza Kaňková

Z ČINNOSTI DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
• V sobotu 4. března procházel již po sedmé naší obcí
masopustní průvod za doprovodu kapely pod vedením
p. Dunovského, kterou jsme posadili na nově půjčený
plaťák a tak jsme nakonec vše stihli, neboť jsme projížděli
i nové satelitní městečko. Tam jsme se sice setkali
s částečným nepochopením, protože za okny se skrývalo
více lidí než nám otevřelo, ale nám to nevadilo, protože
počasí nám přálo, krásné slunečné a zimní atmosférou
protknuté. Dle statistiků 69 masek zpříjemňovalo náladu
při návštěvě všech koutů obce. Úspěšné rozloučení bylo
zakončeno v hasičárně. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat všem překrásným, velmi nápaditým maskám,
medvědovi, že vydržel až do konce, všem organizátorům,
dále občanům za trpělivost a připravené pohoštění
s přáním, abychom se ve zdraví za rok (přibližně touto
dobou) znovu setkali. Děkujeme.

techniky k odvozu p. Hamáčkovi a p. Heřmanskému.
• Zároveň v pátek děvčata (tedy naše ženy ) vyhrabala
starou trávu a uklidila okolí hasičárny.
• Výjezdová jednotka se proškolila v používání lan při
výškových pracích.
• Při zkoušce techniky došlo k závadě na vodním
čerpadle naší nové „Máni” jinak CAS 32 – Tatra 148,
kterou opraví naši kluci ve volném čase v prostorách ZHS
Mladá Boleslav.
• Nejbližší akce :
- Neděle 16.dubna – Tajný výlet - sraz 8. 00 hodin
u hasičárny (byl úspěšný, zúčastnilo se 11 cyklistů)
- Ve dnech 20. až 23.dubna půjdeme vyčistit a nabílit
koupaliště. Sraz v pátek v 15.00 , v sobotu v 8.00 hodin .
- sobota 30. dubna - stavění májky
- neděle 1. května - prvomájový pochod spolu s TJ
SOKOL
- sobota 20. května - účast na PÚ - pohár „Doubravka“( Voděrady )
- sobota 5.června - účast na PÚ - okresní soutěž
( Vinec )

• Sběr železa jsme provedli v pátek 7. dubna v odpoledních hodinách. Sešlo se nás hodně pomocníků, takže jsme
vše stihli objet. Pro občany upozornění pro příště. Víme,
že v tuto jarní dobu úklidů se vyrojí spousty těch, kteří se
chtějí přiživit, proto také říkáme, abyste železo nechali za
vraty a pokud ne, prosím zapište si SPZ pokud přijedou
nenechavci autem, jinak to bez tohoto údaje nelze řešit.
Děkujeme Vám všem, protože sbíráme poslední léta skoro
stejnou tonáž, nevíme kde se to tady stále bere, ale pro nás
jenom dobře. Dále bychom chtěli poděkovat za zapůjčení

Upozornění: fotograﬁe z některých akcí lze nalézt na internetových stránkách obce.
Za SDH Semčice Klimo Karel st.

8

Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE
jích. Proběhlo pár turnajů, kterých se účastní nohejbalové špičky ČR, kde naše družstva aspoň sbírají
cenné zkušenosti. Už se provádějí první přípravy
hřišť, protože se už brzy začne.

Po Valné Hromadě, na které proběhly volby
nového výboru se událo v TJ hodně nových změn. Na
přípravách areálu pro letní sezónu se ale nic nemění.
Už proběhla první brigáda a každou sobotu od 9:00
hodin se bude opakovat.
Tímto chceme pozvat všechny naše příznivce na pomoc při úklidu areálu.

„A“ družstvo začíná už 22. dubna a první zápas
na domácím hřišti bude 29. dubna od 10:00 hodin.
„B“ družstvo začíná 27. dubna a první zápas na
domácím hřišti bude 5. května od 17:00 hodin.
„C“ družstvo začíná hned na domácím hřišti a to
26. dubna od 17:00 hodin.
Žactvo začíná 7. května a domácí turnaj bude
hned za týden 14. května od 9:00 hodin.

• Uspořádané akce:
Fotbálek na Pepíka 11. ročník – 18. 3. 2006 od 13:00
hodin
1. místo – M. Kučera, J. Havel, J. Hůlka
2. místo – A. Moc, J. Klimo, P. Mareš
3. místo – J. Brynych, P. Vrabec, L. Horák
- účast: 18 sportovců

Složení výboru TJ SOKOL Semčice:
Klimo Jan předseda, Ing. Hynková Vladimíra,
Zvěřina Jiří st., Kučera Miroslav, Hrádek Milan, Ing.
Šturma František a Dvořák Jiří.

• Připravované akce ve sportovním areálu:
Rej čarodějnic – 30. dubna 2006 od 18:00 hodin
Májový pochod 13. ročník – 1. května 2006 od
13:00 hodin
Dětský den – 27. května od 15:30 hodin

Všem členům bývalého výboru děkujeme za odvedenou práci a věříme, že jejich odchod z funkce neznamená přerušení spolupráce a odchod z řad aktivních
členů SOKOLA.

Nohejbalová družstva („Nohes“) také nezahálí
a zimní přípravu berou do slova. Stále se trénuje
o víkendech ve školní tělocvičně a jezdí se po turna-

Vladimíra Hynková

Z OBECNÍ KNIHOVNY
Z nových titulů, které máme nyní v knihovně, Vám
nabízím:

Davida Nashe zmocní pochyby: Co je pravda a co
důmyslně vykonstruovaná lež? Stal se Nash obětí
manipulace? A kdo to má na svědomí? Než Nashova
dokonalá obhajoba dospěje ke konci, tyto otázky se
změní na záležitost života a smrti.

- Hádanky naší minulosti od Jiřího Bílka
- Pár obyčejných dnů od Ivany Prudičové

a již z výše jmenované knihy Hádanky naší minulosti

- Egyptské symboly od Heike Owuse

V tomto dílu s podtitulem Krutá smrt zbožné
Nabízím Vám ukázku z knihy Poslední nevinný od babičky spolu projdeme sice jen necelé století naší
Phillipa Margolina
historie, ale jde o léta nabitá opravdu dramatickými
událostmi. Nejprve se vydáme na Velkou Moravu,
V tisku mu přezdívají Ledový muž. David Nash, abychom společně našli Bájný Velehrad, zastaviobhájce – chladný, sebejistý, v soudní síni doslova li se u několika otazníků a pustili se i do Hledání
neporazitelný. Většina jeho klientů je vinna. Pár jich Metodějova hrobu. Poté se přesuneme do Čech
patří mezi nebezpečné zrůdy. Na Ledového muže a Cesta z Budče na Levý Hradec nás zavede až
však začnou nečekaně útočit pochyby a otázky, na na Místo Žiži, kde poznáme prvního historického
něž neexistuje odpověď: Jaká je skutečná cena za knížete Bořivoje i jeho syny Spytihněva a Vratiskaždé vítězství, za každého osvobozeného vraha či lava a dovíme si také leccos zajímavého o založení
prznitele – čím platí společnost i Nashova duše?
Prahy.
Pak se objeví případ, jenž by mohl Nashovi pomoct
odpykat si všechny podobné hříchy. Klient, v jehož Příspěvek platí jako pozvánka do knihovny.
nevinu může s klidem uvěřit, začínající právník
a ženatý muž, obviněný z brutální vraždy přestrojené
policistky. S blížícím se zahájením procesu se však
Jaroslava Brůchová, knihovnice
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
• 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. Igelitové pytle si
můžete vyzvednout na obecním úřadu.

Jiné druhy odpadu nebudou odvezeny.

• Kontejner na velkoobjemový odpad bude
přistaven u hřbitova v pátek dne 12. května 2006
ve 12,00 hod. Odvezen bude v pondělí 15. května
2006 v 7,00 hod. Prosíme občany, aby kontejner
nepřeplňovali a pokud bude plný, aby počkali na letní odvoz. Do kontejneru nepatří dřevo, větve a jiné
• V týdnu od pondělí 24. dubna 2006 do pátku běžné spalitelné věci, dále železo a nebezpečný od28. dubna 2006 bude probíhat sběr nebezpečného pad.
odpadu, opět v areálu prodejny paliv v Semčicích.
V době od 8-14,00 hod. zde můžete odevzdávat • Připomínáme, že letní, t. j. 14denní cyklus svozu
zářivky, akumulátory, olej motorový a převodový, komunálního odpadu je v termínu od 1. května do
plechovky od barev, lednice a mrazáky, televizory. 30. září.

Semčický zpravodaj: periodický tisk vydávaný 5x ročně v počtu 220 výtisků
Místo vydání: Semčice
Číslo výtisku: 2, Datum vydání: 24.4.2006, 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 úprava: Květoslav Křováček, TGM 1078, Mladá Boleslav
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