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Vážení a milí spoluobčané
od 1. listopadu 2006 jsem se stala novou starostkou
naší obce. Semčice jsem poznala blíž až v době, kdy
jsme zakoupili nemovitost ve středu obce. Je to 8
let, co jsme zde začali žít. Myslím si, že pro mnohé
obyvatele Semčic jsem člověk neznámý. A proto dovolte, abych se Vám trochu představila.
Jmenuji se Jana Dlouhá a narodila jsem se v Mladé
Boleslavi. Vystudovala jsem Střední zemědělskotechnickou školu na Mělníku. Po škole jsem
pracovala 4 roky ve Výzkumném ústavu závlahového hospodářství. V roce 1991 se mi narodila první dcera. V roce 1993 jsem nastoupila do
ﬁrmy, která zabezpečovala úpravu parků a zeleně.
V roce 1995 jsem byla přijata na místo cvičitelky
pro plavecký výcvik a tělesnou výchovu mládeže.

Po druhé mateřské dovolené jsem pracovala 6 let
v Klaudiánově nemocnici v biochemické laboratoři.
A nyní bych ráda pracovala a pokračovala v budování naší obce. Uvědomuji si, že je to práce nelehká a zodpovědná. Budu se snažit využít příležitosti
k získání ﬁnančních prostředků a jiných výhod pro
Semčice.
Tímto bych ještě chtěla upřímně poděkovat paní
Ing. Mydlilové a členům bývalého zastupitelstva za
obrovský kus práce, kterou pro obec vykonali.
Vám všem občanům Semčic, bych ráda popřála
příjemné prožití svátků vánočních, v novém roce
hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů.
Vaše starostka JANA DLOUHÁ

O BUDOVÁNÍ SEMČICKÝCH MOSTŮ
V průběhu následujících let nastanou v Semčicích
významné změny. Do roku 2010 se naše obec může
stát domovem až pro 750 obyvatel. To už zdaleka
nebudeme patřit mezi menší obce regionu. Aby se
naše obec stala skutečným domovem pro všechny
a ne pouhou „noclehárnou“, bude třeba vytvořit
prostor pro komunikaci mezi novými občany a námi
starousedlíky. Takový zájem o navázání komunikace
musí být přirozeně oboustranný. Bylo by totiž velmi
nešťastné, kdyby se zde vytvořily jakési imaginární
bariéry, začalo se například hovořit o těch „za silnicí“ a o těch „před silnicí“.
Svoji nezastupitelnou úlohu zde mohou sehrát naše
organizace Sokol a Hasiči. Na členech obou těchto
spolků bude nesmírně záležet, zda najdou způsob, jak
oslovit nové lidi a budou připraveni přijmout mezi
sebe nové členy s novými nápady a iniciativou.
Své odpovědnosti se nezříká ani nově zvolené zastupitelstvo. Jeho složení je dobrým základem proto,
aby nedocházelo k preferování jedné nebo druhé
skupiny obyvatel. Noví členové zastupitelstva nebu-

dou mít svoji úlohu snadnou. Jejich hlavním úkolem
bude úspěšně navázat a dokončit již z minula rozpracované akce. Ve společné diskusi s vedením základní
školy se možná najdou další nápady, jak učinit naši
školu ještě více zajímavou pro žáky tak, aby jejich
rodiče upřednostnili jejich vzdělávání v Semčicích
a nevozili je jinam. Noví zastupitelé však budou
muset najít i způsob, jak vyřešit takový problém,
že v obci vlastně chybí hospoda. Že chybí místo
pro společné posezení a případné uspořádání plesů,
tanečních zábav a dalších společenských akcí. Dále
bude třeba vytvořit možnosti a prostor pro alternativní užití volného času mladých lidí.
Pokud můj krátký příspěvek vyvolal ve vás, milí
čtenáři, rozporuplné pocity, další otázky či nápady,
pak je to dobře. Budu velmi rád, jestliže mi je sdělíte
a společně je prohovoříme.
Přeji vám všem šťastné a klidné prožití Vánoc, pevné
zdraví a mnoho štěstí v novém roce 2007.
Jiří Čejka - místostarosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení

z řádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice, konaného dne
27. září 2006 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Zastupitelstvo obce:
A) Bere na vědomí:
1. Informaci o plnění úkolů uložených Zastupitelstvem
obce na jednání konaném dne 28. června 2006
2. Důvodové zprávy přednesené k jednotlivým bodům
jednání
3. Informaci o výsledku průběžného auditu hospodaření
obce k 8. 9. 2006
4. Zprávu kontrolního výboru o hospodaření Masarykovy
základní školy a Mateřské školy za 1. pololetí 2006
5. Přednesené zprávy předsedů výborů a komisí o činnosti
za rok 2006

č. p. 124 a 125 JUDr. Puršlové.
14. Úhradu kanalizačních a vodovodních přípojek k č. p.
97 a č. p. 77 obcí, s tím, že budou spláceny obci majiteli
nemovitostí v pravidelných měsíčních splátkách,
maximálně po dobu 24 měsíců, podle vzájemné písemné
dohody.
15. Záměr odprodeje vily č. p. 72 do soukromého vlastnictví, s tím že v první etapě bude zadáno zpracování znaleckého posudku a oddělovacího geometrického plánu na
rozdělení p. č. 73/4 na dva pozemky.
16. Žádost p. Hůlky na odvodnění a osazení pravé strany
komunikace obrubníky u č. p. 60.
17. Pozastavení výkonu usnesení č. j. 444/2006 bodu 12
ze dne 28. 6. 2006.

B) Schvaluje:
1. Program dnešního jednání zastupitelstva obce, tak jak
je uveden na pozvánce
2. Ověřovatele zápisu: pí Marii Masákovou a p. Karla
Hůlku
3. Navrhovatele usnesení: p. Ing. Jiřího Čejku a Františka
Moce
4. Zprávu ﬁnančního výboru o hospodaření obce za období leden - srpen 2006.
5. Rozpočtové opatření č. 3, tj.:
zvýšení rozpočtových příjmů o 1 188 666,00 Kč
zvýšení rozpočtových výdajů o 3 043 866,00 Kč
snížení plánované výše stavu BÚ o 1 855 200,00 Kč
s podrobnou speciﬁkací podle položek uvedenou v zápisu
z dnešního jednání OZ.
6. Odměny členům výborů a odborných komisí za činnost
v roce 2006 ve výši 300,- Kč na 1 člena komise po zdanění
s tím, že bude vyplacena v lednu 2007.
7. Mimořádnou odměnu hospodářce pí Haně Staré ve
výši 2 000,- Kč po zdanění v souvislosti s výsledkem
průběžného auditu hospodaření obce.
8. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2006, kterou se ruší
čl. 7 ve vyhl. č. 1/2006
9. Aktualizaci programu obnovy obce Semčice do r. 2014
tak jak byla navržena.
10. Zvýšení nájemného v obecních bytech s regulovaným
nájemným v souladu se zákonem č. 107/2006 od 1. ledna
2007.
11. Žádost pí Bajtalonové o prominutí poloviny místního
poplatku za odpady pro rok 2006, a to za syna, který se
dlouhodobě zdržuje v cizině.
12. Žádost p. Beneše Lubomíra a Pacholátkové Hany
o odprodej části obecního pozemku p.č. 590/2 o výměře
cca 75 m2 (přesně po geometrickém zaměření), za cenu
100,- Kč/m2 .
13. Předání případu k vymáhání dlužné částky za byty

C) Neschvaluje:
1. Žádost p. Ing. Czafíka o celonoční svícení lampy
veřejného osvětlení před domem a to z úsporných důvodů.
Tento režim s nočním vypínáním cca poloviny lamp
veřejného osvětlení platí pro celou obec.
D) Ukládá:
Starostce Ing. Janě Mydlilové:
1. Zapracovat schválené změny do rozpočtu obce.
2. Informovat obyvatele obecních bytů o zvyšování
nájemného v souladu s platnými předpisy.
3. Ve spolupráci s JUDr. Puršlovou
a) připravit podklady a kupní smlouvu v souvislosti
s prodejem části obecního pozemku p. č. 590/2
b) připravit k podpisu dohody s majiteli nemovitostí č. p. 77 a 97 o splácení zhotovených kanalizačních
a vodovodních přípojek obci, která jejich zhotovení
ﬁrmě zaplatí.
4. Zadat zpracování oddělovacího geometr. plánu na
pozemek p. č. 73/4 tak, aby respektoval současný stav
jeho užívání.
5. Zadat zpracování znaleckého posudku na dům č. p. 72,
včetně části pozemku p. č. 73/4.
6. Ing. Šturmovi, předsedovi stavební komise: Prověřit, zda
nedošlo k porušení zákona přivýstavbě drobných staveb
ještě u ostatních stavebníků v lokalitě „Za Kampeličkou“
a „U Okálů“ nejpozději do 21. 10. 2006.
Ing. Jana Mydlilová - starostka
V Semčicích dne 27. 9. 2006, zapsala: Stará
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Usnesení

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Semčice, konaného dne
1. listopadu 2006
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Program jednání, tak jak byl po doplnění
přednesen
2. Navrhovatele usnesení: Mgr. Fred Böhm
3. Ověřovatele zápisu: pana Petra Košťála, paní
Kláru Čerychovou
4. Jednací řád zastupitelstva obce Semčice
5. Průběh veřejné volby starosty a místostarosty
obce
6. Zvolení paní Jany Dlouhé starostkou obce
7. Zvolení Ing. Jiřího Čejky , místostarostou obce
8. Ustavení výborů při obecním zastupitelstvu a zvolení jejich předsedů

a) ﬁnanční výbor: předseda Petr Košťál
b) kontrolní výbor: předseda Eva Horáková
c) výbor pro věci kulturní a sociální: předseda
Klára Čerychová
d) výbor pro rozvoj obce a ŽP: předseda Ing.
Jiří Čejka
e) výbor pro rozvoj spolkové činnosti: předseda
Mgr. Fred Böhm
f) výbor stavební: předseda Ing. Josef Hrnčíř
g) komise přestupková: předseda JUDr. Ludmila Puršlová
Zapsala: Hana Stará

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

z Chudíře za 19 500 Kčs. Jmenovali se Aranka a Ferda
a jezdil s nimi pan Rejmon.

Ze starých Semčic

Ve statku byli další koně, se kterými jezdil pan Moc
a pan Štěrba. Po sloučení JZD se statkem, když byla pro
onemocnění nakažlivým zmetáním skotu likvidována
veškerá stáda dobytka, bylo prokázáno, že i koně jsou
nosiči tohoto onemocnění a proto byli také zlikvidováni.
Byli prodáni na jatky, k chovu jinam a také na výrobu
léčiv do Holandska. Od té doby už se v Semčicích s koňmi
nepracovalo a chov se nikdy neobnovil.

Koně

Za starých časů bylo pro každého sedláka s určitou
výměrou polí nutné chovat pár koní, nebo alespoň jednoho. To byla nákladná investice, ale také chlouba
každého hospodáře. Vždy se nejprve postaral o koně
a potom teprve o sebe. Koně měli také pěkná jména.
V č. p. 2 u Čvančarů to byl Matěj a Fricek, v č. p. 6
u Novotných Hugon a Honza, v č. p. 14 u Dvořáků kobyly Sylva a Dáša, u Heřmanských v č. p. 15 byl Míša
a Bubík. V č. p. 18 u Krejčíků byli Brauni a jiné jméno
snad neměli. Pár koní byl u Starých v č. p. 27, ale na jména si už nikdo nemůže vzpomenout. Milované koně měl
pan Nastoupil v č. p. 37 - Darlinka a Lenku. Za JZD
s nimi jezdil Josef Proft z č. p. 13 a později Václav Sládek
č. p. 28. Jednoho koně měl pan Čihulka v č. p. 99 a pan
Volf č. p. 26.

Ale ještě jeden koník v Semčicích přece jen byl. Byl to
šiml v zahradě ve VŠÚŘ, který vozil Ing. Jiřího Němečka
po květinových plantážích. Staral se o něj a kočíroval
Zdeněk Zazvonil č. p. 134.

Řemesla

Kolem roku 1860-70 bylo v Semčicích několik krejčích,
v č. p. 10 Josef Heřmanský, v č. p. 20 a později v č. p.
26 Václav Bahník a v č. p. 28 Antonín Král. Obuvníci
byli v těch letech Josef Šírek v č.p. 6 (zřejmě podruh),
V. Hybler v č. p. 7, Fr. Hybler v č. p. 24, Fr. Žambera
v č. p. 34, Josef Vyšohlíd v č. p. 35 a Josef Voženílek
a Josef Syrový v č. p. 36.

Těsně po válce měli také jednoho koníka u Pokorných
č. p. 34 a pan Volf sadař č. p. 12. Byli to menší koně,
zřejmě od armády. Ještě před válkou byli koně zřejmě
nějaký čas u Štrumů č. p. 22. Za JZD už ale nikdo tyto
jednotlivé koně neměl. Semenárna měla kočárové koně.

Další zajímavá zaměstnání

Roku 1864 měl v č. p. 31 Josef Moc obchod senem.
Kolem roku 1885 jsou známy tři porodní báby - Skramovská č. p. 52, A. Pudrová č. p. 42 a Hudečková č. p. 97.
Panský ovčák r. 1882 žil ve dvoře v č.p. 17, panský
porybný Josef Povolný r. 1868 v č. p. 38, šafářem byl
r. 1862 Fr. Hodboď č. p. 17 a r. 1877-83 Jiří Heřmanský
č. p. 1. Roku 1884 žil v č.p. 17 štěpař Fr. Čížek, v hájovně
byl Fr. Pudr. Bylo také několik poklasných Jiroušek,
Štěpánek, Koudela a později v r. 1917 V. Libenský.

V roce 1957 používalo JZD 10 koní ustájených v č. p. 2,
kde přišla na svět také hříbata. V tomto roce JZD dva koně
vyřadilo a zástupci družstva jezdili autem Karla Hůlky
a sháněli náhradu. Jaroslav Rohacký a Jiří Král jednali
s panem Kolátorem v Bělé pod Bezdězem, který prodával
pár krásných čtyřletých koní za 23 tisíce Kčs. Podmínkou
však byl jako protihodnota malý traktor Svoboda 12. Ten
se ale nesměl z okresu vyvézt a tak koupě zkrachovala.

pokračování na straně 4

V roce 1958 se podařilo koupit pár koní od pana Sluky
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Lidové léčitelství

sňatek, který byl jedině právoplatný. Tradiční církevní
byl možný, ale pouze formální. 28. ledna 1950 se konal
v Semčicích první občanský sňatek. Obřad vykonával
předseda MNV Štěpán Král, matrikářem byl řídící učitel
Bohumil Kynčl. Prvním novomanželským párem byla
Růžena Slánská ze Ctiměřic a ženich Josef Čvančara
z Kolomut. Obřad se konal v první třídě obecné školy.

V č. p. 8 žila v devatenáctém století babička Kateřina
Mansfeldová, která byla známa v širokém okolí jako
„doktor“. Rovnala zlomené kosti, dávala různé masti,
zaříkávala uřknutí a smejvala mze.

Obecní zaměstnanci

Semčice měly několik obecních zaměstnanců, kteří
vykonávali práci jako strážníci, pastýři, kostelníci a hrobníci, ponocní a poslíčkové.

Přestavba hostince

V pohostinství Jednota č. p. 4 se vedoucí dost často
střídali. Když přišel po Jindřichu Čihulkovi Josef Šmidt
z Úherců, byla v roce 1969 zahájena přestavba objektu.
Za pomoci MNV a brigádníků, hlavně důchodců, byl
modernizován lokál, výčep, vyměněna okna a nové sociální zařízení.

Od roku 1866-77 byl Václav Poslt obecním pastýřem
a slouhou, od té doby do roku 1905 se v těchto funkcích
vystřídali V. Bahník, V. Král, Fr. Štajner, J. Svoboda
a Mašín. Od r. 1905-7 byl Fr. Svoboda strážníkem a Václav
Král ponocným. Pak už byli většinou jen strážníci, kteří
měli také na starosti bubnování a hlášení zpráv od obce.
Byli to střídavě Josef Krupka, Josef Mašín, V. Horáček,
Josef Baborák a poslední od r. 1936-47 František Řezáč.
Po jeho smrti byla paní Markevičová a Hradská jako
poslíček. Nebubnovaly, ale obcházely ves. Kolem roku
1890 byl kostelníkem Josef Heřmanský z č. p. 10 (nyní
OÚ) a hrobníkem v těch letech byli V. Štajner, V. Klacek
a Josef Voženílek.

Prostory bývalého bytu, ze kterého se odstěhovala
bývalá majitelka paní Svárovská do nové dřevěné chaty
na zahradě, byly upraveny na kuchyň. Také byl zrušen
přístavek, který byl ve dvacátých letech postaven
jako kabina pro promítání němého ﬁlmu a už se dávno
neužíval.

Strojní park na statku po válce

V roce 1946 se začal pomalu rozrůstat strojní park na
statcích, které obhospodařovala Semenářská stanice.
V Semčicích k tomu musela být vybudována dílna, kde
působil později i známý zlepšovatel-mistr v dílně Josef
Baborák, který přišel z Dobrovice.
Nová mechanizace sestávala v začátku z postupného
přídělu nově vyráběných traktorů - 5 traktorů Škoda 30
a 1 traktor Svoboda 15. Tyto stroje nahradily staré, dané
do šrotu. Pro potřeby závodu byl v dílně opraven vrak
nákladního auta 6T Austro-Fiat. Z akce UNRA byly
přiděleny traktory JOHN DERRE, jeden do Semčic
a jeden do Dobrovice. 3 samovazy na obilí, 8 „MasseiHaris“ a 1 obraceč sena. Mistr Baborák v dílně dal zhotovit samochodný válec pro potřeby šlechtění.

Sněhová vánice

Dne 10. března 1949 odjeli žáci zdejší školy do KrkonošDolních Míseček lyžovat. Ve čtvrtek 17. března chlapecký
oddíl, se kterým byli učitelé Havlín z Jabkenic a Semerád
ze Žerčic, ve fukeři zbloudil a nemohl najít orientaci.
Většina chlapců byla omrzlá, někteří plakali, ale drželi
se statečně. Snad prozřetelností jeden z nich se zřítil do
závěje a to byla jejich záchrana, neboť dopadl na horskou
boudu. V této boudě setrvali po celou dobu sněhové vánice.
(Z rodinné kroniky)

Svatby

1. ledna 1950 byl uzákoněn a nabyl platnosti občanský

Z NAŠEHO KRAJE
Podolec

poplatek a konečně i to přestalo a dávali jako uznání své
nevolnosti roční úrok peněžitý.
Kupci platili v podhradí tzv. tržné, čili poplatek za
vyložené zboží. Kdo přijel nakoupiti, platil z každé hřivny
peněz, jež měl u sebe a musel všecky ukázati. V podhradí
byla pro kupce postavena rozlehlá hospoda se stájemi pro
koně jízdné i soumary, s přístřešky pro otroky a nevolné
nosiče břemen, pro čeleď kupcovu a byly tu i kolny na
zboží. Zde byla i kuchyně, v níž bylo možno posilniti se
jídlem, medovinou i pivem. K dohledu byl tu nádvorník,
který ve dne i v noci hlídal zboží, pomáhal při měření
a vážení zboží a za to dostával stájné, vážné a měřičné.
Byli již tehdáž kupci poctiví i nepoctiví. Podvodný kupec trestán byl peněžitou pokutou. Vznikaly v podhradí
i krčmy, kde byl prodej chleba, medoviny, sýra, masa,
ryb, dobytka i obilí.

Kolem roku 1 000 byla tržní osada na Podolci znamenitá a jistě významná, neboť byla na podhradí, kam
přicházeli obyvatelé z dalekého okolí v záležitostech
právních, hospodářských, náboženských i vojenských.
Proto bývalo tu vždy velmi živo, zvláště v den velkého
trhu, který konán v den velkého svátku místního patrona
sv. Víta. Sem přicházeli lidé z venkova, aby tu směnili
obilí, drůbež, kožešiny, med, vosk i domácí plátno za
cizí zboží. Kupci řečtí, arabští, ruští i židovští přinášeli
zbraně, šperky i jemnější plátno, pestré látky, přiváděli
pěkné koně, prodávali sůl a otroky.
Nevolní řemeslníci usazení na Podolci pracovali pro
purkrabího, jeho úředníky a vojenskou družinu. Zato měli
stravu a měli později po vykonání určitě stanoveného díla
odvésti jistý počet výrobků na hrad a co více potom vyrobili, směli prodati a část ceny si ponechati. V dalších
dobách odváděli určitý počet výrobků na hrad jako roční

Arabský kupec Ibrahim Ibn Jakub ve svém cestopise
pokračování na straně 5
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kuřat bylo za jeden peníz.
(Karel Sellner: „Dějiny obcí okresu
Mladoboleslavského“).

z doby knížete Boleslava praví, že na trzích prodává se
pšenice za jeden peníz tolik, kolik stačí člověku na měsíc
a ječmene tolik, kolik stráví soumar za 40 nocí a deset

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
JABLOŇ

Z kantorského zápisníku

Kdybych byl strom, tak bych se snažil dělat co nejlepší
plody a snažil bych se růst pomalu. Snažil bych se
rozvětvit, abych měl velký objem a abych byl velký a měl
velkou korunu. Pil bych vodu a sál bych oxid uhličitý. A
dával lidem kyslík, aby mohli dýchat.
Fanda Chumlen, 6. třída

tentokrát vybírám básně a zamyšlení, které děti tvořily
jako jeden z úkolů celoroční krajské ekologické soutěže
„Svět kolem nás“, přímo ve škole.
Děkujeme Vám za přízeň. Přijměte těchto pár ukázek
jako náš vánoční dárek pro Vás všechny.
Ukázky prací:

HRUŠKA

Básnička o jablku
V zahradě stál strom,
a na tom stromě květ
z květu jablko vyrostlo hned.
A tak jsem si ho vzala do školy
a hned mám domácí úkoly!
O hodině jsem si ho totiž vzala,
a proto mi učitelka domácí úkol dala.
Hanka Slánská, 5. třída

Kdybych byl strom, tak bych rostl a rostl až bych byl
velikánský. Strom by byl hezký, plody by na něm rostly
a byly by to hrušně. Strom by se jmenoval svět, a byl by
hodně rozkvetlý. Kdo by na něj vlez, tak by ho snědl.
A kdo by si vzal hrušku, jen by ho viděl, tak by mu řekl
- netrhej to. A kdyby ho viděl, tak by s ním zatočil! A vyhodil by ho na nebe.
Dan Hlaváč, 6. třída

Kdybych byla strom, chtěla bych být broskev, protože
bych rostla u nás na zahradě, kde každé léto uzraje aspoň
jedna malá broskvička. A když by jich naši chtěli víc, zalévali by mě a na podzim by mě stříhali. Listy, které by
ze mě spadaly, ty by pode mnou zase shrábli. Na jaře by
mě zalili a dali mi ke kmínku kůru. Moje kamarádka by
byla meruňka - sousedka, která je o něco starší a větší
nežli já. Svítilo by nade mnou slunce a taky by pode mnou
běhala spousta živočichů. A kdyby mi červi vyžírali listy,
tak by panička přišla a postříkala by mě proti nim. Byla
bych šťastná. Ne jen já, ale všichni, co se o mně dokážou
postarat.
Petra Hornerová, 5. třída

Obilí, pole, řepa - to je krása světa.
Strom, pole, obora - to je naše opora.
Josef Toman, 6. třída
Nářek u popelnice
Kočka bručí, hudruje,
že v popelnici něco rampluje
konzervy a pytlíky,
prošlé omáčky a šuplíky.
Hledala, hledala,
až si nohu zranila.
Neví, neví, co by chtěla…
malá myš by jí postačila.

STROMY

Stromy jsou neodmyslitelnou součástí života každého
z nás. Jen si zkuste vyjmenovat pár věcí ze dřeva, které
každý den pořád a pořád dokola používáte: stůl, židle, papír, skříně, různé obklady, trámy na střechách, hudební
nástroje, dřevěné násady na zahradní pomůcky, hračky
pro děti, palivo na topení. Na stromech také roste spousta druhů jídla, některé také obsahují důležité vitamíny
a minerály nezbytné pro náš organismus…
Ano, tak s těmito věcmi se budete muset v blízké budoucnosti rozloučit, protože „zásoby“ dřeva a vzácných dřev,
těch z Jižní Ameriky, v oblasti kolem řeky Amazonky,
velmi rychle klesají. Hádejte, kdo za to všechno může ANO, MY LIDÉ!!!
Nepřijde Vám topit dřevem zbytečné? Jistě, elektřina je
drahá a plyn na tom není o moc lépe. Ale příroda by za
to stát mohla. Nebo bychom alespoň mohli zavést systém
„Za 10 uříznutých velkých stromů, 12 malých zasadit!“
Určitě bychom se nad tím měli zamyslet. A nejen zamyslet! Jinak možná za 30 let bude každý kus dřeva mít cenu
jako nová kuchyňská linka. Ze dřeva, pochopitelně.
Fanda Kotek, 9. třída

Mirka Štajnerová, 6. třída

KOČKY

Kočky, kočičky, koťata,
mají chloupky ze zlata.
Když vyběhnou za vrata,
volám na ně pá, pá, pá.
Jdou si lovit myšky,
s tlusťoučkými bříšky.
Magdaléna Matoušková, 6. třída

SASANKA

Sasanka je květinka, rostoucí v lese
kdo si ji utrhne, štěstí si nese.
Tereza Šáralová, 6. třída
Vše dobré v celém nastávajícím novém roce 2007 Vám
jménem celého kolektivu základní školy přeje
Marie Kubínová, učitelka
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Z ČINNOSTI DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Jediná a velká akce je výstavba sociálního zařízení
a rozšíření klubovny v hasičské zbrojnici. Tato akce,
která začala 9. září, nám zabírá veškeré aktivity. Už máme
hotovou hrubou stavbu, která je pod střechou (ta už je zateplená).

Připravujeme:
Leden 2007 - valná hromada ( 18.00 hodin)
Akce upřesníme na výborové schůzi v úterý 12. prosince 2006 od 18.00 hodin ve velitelské místnosti.
Za SDH Semčice Klimo Karel sen.

Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE
Za okny už to moc vesele nevypadá a tak se sportovci
přesunuli do vyhřáté tělocvičny.
Jestli Vás to doma nebaví a máte pocit, že máte málo pohybu, přijďte se s námi protáhnout.

budeme do konce letošního roku ještě pořádat.
2.12. v sobotu od 18 hodin - KOSTKOVÝ turnaj
16.12. v sobotu od 18 hodin - Krabičkový turnaj
26.12. Nohejbal nad 40 let - nebo 100 kg živé váhy
28.12. ve čtvrtek od 15 hod - 3. ročník Volejbalových
čtveřic
31.12 – tradiční Silvestrovský pochod

Po + Čt. 19 hod. Volejbal
Čt
18 hod Powerjoga – ( nenáročné protažení
celého těla pro všechny věkové i váhové kategorie)
Ne
16 hod Fotbálek - vždy aktuální informace
v kiosku

Všechny akce budou ještě upřesněny místním rozhlasem
a vylepenými plakáty.

Aktivní hráči trénují v sobotu v místní tělocvičně a hráči
našeho „ A „ mají opět zamluvenou regulérní tělocvičnu
na 7. ZŠ v Mladé Boleslavi.

Na Vás na všechny, kteří se těchto akcí zúčastníte se již
nyní těšíme. Přejeme poklidné zvládnutí předvánočního
shonu, krásné svátky a do Nového roku si určitě popřejeme
osobně na pochodu.
Za TJ SOKOL Semčice Vlaďka Hynková

Na závěr si Vás dovolíme pozvat na několik akcí, které

OKÉNKO KULTURNÍ KOMISE
z dobrovolného vstupného bude věnován na opravu kostela.
Od ledna příštího roku dojde k několika změnám.
Výbor rozhodl, že narozeninové gratulace a dárkové
balíčky pro seniory budeme předávat od věku 65 let.
Jako novinku jsme připravili pravidelná setkání maminek
s malými dětmi. Oslovili jsme ředitelku školy Mgr. Slánskou s prosbou o pronájem tělocvičny na cca 1 -1,5 hodiny
týdně. Cílem těchto setkání je sbližování dětí i maminek
a společné hry, protože kdo si hraje nezlobí.
Co se týká plánu akcí na rok 2007, chtěli bychom jej zachovat zhruba ve stejném rozsahu jako v letošním roce.
Za kulturní a sociální výbor Klára Čerychová

Na listopadové schůzce kulturního a sociálního výboru
oznámily svůj odchod tři dosavadní členky: paní Masáková, paní Veselá a paní Meszárošová. Za jejich práci
a pomoc jim velmi děkujeme.
Novými členkami výboru se staly Klára Čerychová
( předsedkyně ), Jiřina Kabourková, Věra Jansová, Věra
Hendrychová.
Výbor připravil na 7. prosince od 16,00 hodin koncert
v kostele sv. Prokopa. Vystoupí zde děti ze základní
školy T.G. Masaryka pod vedením Mgr. Helichové
a děti z Mateřské školy pod vedením pí Jitky Rejmonové
a E. Pickové. Vzhledem k chladnému počasí bude program trvat přibližně 30 minut. Jako již tradičně výtěžek
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