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Vážení a milí spoluobčané
i když nás zima překvapila svým podivným průběhem
bez sněhu, někdy trochu jarně a někdy zas moc větrno,
tak doufám, že nás nezaskočí již ničím horším.
V Semčicích jsme nezaznamenali po orkánu větší škody.
Jen VaK hlásil menší škody na čističce odpadních vod a
pár starších plotů bylo poškozeno. Náš semčický kostel
utrpěl ztrátu několika hřebenáčů. Od února do října
2006 probíhala sbírka na opravu kostela sv. Prokopa,
vybraná částka činila 73 380,- Kč. Za to byly provedeny
stavební práce na střeše kostela. Ze zbylých 13 130,Kč se počítá s úhradou drobných řemeslných prací v
letošním roce. Ráda bych poděkovala paní Ing. Janě
Mydlilové, která sbírku organizovala a Vám všem, kteří
jste přispěli na kostel sv. Prokopa v Semčicích.

Koncem roku 2006 byla dokončena výstavba
splaškové kanalizace a vodovodu v ulici ke trati
a slepé. Letos budeme pokračovat přístavbou požární
zbrojnice a to za velkého podílu práce členů sboru dobrovolných hasičů. V lednu 2007 byl dokončen projekt
na vodovod Semčice - Žerčice. Dále se připravuje projekt na chodník v nové zástavbě podél silnice na Žerčice.
V letošním roce považujeme za důležité zahájit nezbytné
kroky na realizaci vodovodu Semčice - Žerčice, rekonstrukci místní komunikace ke trati a slepé a menší opravu ulice „Na Rafandě“. Zároveň počítáme s opravami a
údržbou v obecních bytech a nebytových prostorách.
Bude nás těšit zájem občanů o dění v obci, který projeví účastí na zasedáních zastupitelstva obce.
Jana Dlouhá, starostka

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení

z řádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 11. prosince 2006 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Obecní zastupitelstvo:
A) Bere na vědomí:
1. Důvodové zprávy přednesené k jednotlivým bodům jednání.
2. Zprávu hodnotící efektivnost odpadového hospodářství
(příjmy a výdaje) za r. 2006.
3. Předložené žádosti občanů
B) Schvaluje:
1. Program dnešního zasedání zastupitelstva obce tak, jak
je uveden na pozvánce, rozšířený o jeden bod: Projednání
a schválení smlouvy o budoucí Smlouvě o nepeněžitém vkladu
mezi obcí Semčice a VaK Mladá Boleslav
a) Ověřovatele zápisu: paní Evu Horákovou a pana Mgr.
Freda Böhma
b) Navrhovatele usnesení: pana Ing. Jiřího Čejku a Ing.
Josefa Hrnčíře
2. Etický kodex člena zastupitelstva ve znění tak, jak byl
přednesen.

3. Termíny konání řádných zasedání OZ v roce 2007: 19. 2.,
16. 4., 11. 6., 10. 9., 10. 12. 2007
4. Výbory a komise pro období 2006 - 2010 v tomto složení:
Finanční výbor: předseda: Petr Košťál, členové: Ing.
Vladimíra Hynková, Leoš Horák
Kontrolní výbor: předseda: Eva Horáková, členové: Věra
Hendrychová ml., Pavel Mareš
Kulturní a sociální výbor: předseda: Klára Čerychová,
členové: Ing. Irena Králová, JUDr. Ludmila Puršlová, Věra
Stará, Václava Vítková, Jitka Heřmanská, Věra Jansová, Věra
Hendrychová, Jiřina Kabourková
Výbor pro rozvoj obce a ŽP: předseda: Ing. Jiří Čejka,
členové: Hana Sládková, MUDr. Leo Šklubal, Ing. František
Šturma, Mgr. Fred Böhm, Ing. Josef Hrnčíř, Otakar Plecháč
Výbor pro rozvoj spolkové činnosti: předseda: Mgr. Fred
Böhm, členové: Ing. Vladimíra Hynková, Vladimír Rejmon
Stavební výbor: předseda: Ing. Josef Hrnčíř, členové:
Ing. František Šturma, Petr Košťál
Přestupková komise: předseda: JUDr. Ludmila Puršlová,
pokračování na 2. straně

členové: Mgr. Fred Böhm, MUDr. Leo Šklubal, Jarmila
Čvančarová, Ing. Jiří Drbout
5. Odměnu členům OZ, předsedům výborů na období 20072010 ve výši 800,- Kč měsíčně hrubého na 1 osobu.
6. Odměnu místostarostovi obce na období 2007-2010 ve výši
3 700,- Kč hrubého měsíčně.
7. Návrh rozpočtového provizoria obce na rok 2007 platného
do schválení řádného rozpočtu obce na rok 2007, tak jak byl
přednesen.
8. Vyplacení zálohy na provoz Masarykovy základní školy
a mateřské školy v Semčicích, do schválení řádného rozpočtu
na rok 2007, ve výši: leden - 147 500,- Kč do 5. 1. 2007 únor
- 147 500,- Kč do 5. 2. 2007
9. Návrh rozpočtové změny č. 4, podle účelových znaků a položek, tak jak byla přednesena.
a) Zvýšení rozpočtových příjmů o 1 057 300,50 Kč.
b) Zvýšení rozpočtových výdajů o 358 900,50 Kč
c) Zvýšení běžného účtu o 698 400,- Kč
Přesná speciﬁkace bude součástí zápisu z tohoto jednání, jako
příloha .
10. Kontrolní řád obce Semčice č. j. 732/2006
11. Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví obce Semčice č. j.
733/2006
12. Smlouvu o dílo na zajištění zimní údržby komunikací
s panem Hyblerem ze Žerčic.
13. a) Smlouvu o likvidaci komunálního odpadu pro rok 20072008 s ﬁrmou Compag Mladá Boleslav.
b) Pravidla přidělování známek na popelnice a plastikových pytlů s logem COMPAGU, platná od 1. 1. 2007.
c) Místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ve výši 450,- Kč/1 trvale hlášenou osobu a 1 trvale neobydlenou nemovitost a týdenní svoz.
d) Změnu v obecně závazné vyhlášce č. 2/2005 o místních
poplatcích v čl. 16. takto:
Čl. 16
Sazba poplatku za komunální odpad
1) Sazba poplatku za komunální odpad činí 450,- Kč za 1 osobu a kalendářní rok a tvoří ji:

a) částka 200,- Kč za poplatníka a kalendářní rok,
a b) částka 250,- Kč, t. j. stanovená na základě skutečných
nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného odpadu za poplatníka a předchozí rok.
Ostatní ustanovení Čl. 16 zůstávají beze změny.
14. Prodloužení nájemní smlouvy na dva byty v č. p. 10 do
30. 1. 2010
15. Smlouvu event. č. 146/2006/Ob o budoucí Smlouvě
o nepeněžitém vkladu vodovodních řadů, kanalizační stoky
a přečerpávací stanice odpadních vod v ul. Ke Trati a ul. Slepé
mezi obcí Semčice a VaK Mladá Boleslav.
16. Paní Evu Horákovou do školské rady při Masarykově základní škole a mateřské škole v Semčicích
17. Předání kompetencí panu Ing. Jiřímu Čejkovi v rozhodování v těchto úkonech:
odpadové hospodářství
JSDHO Semčice JPO III/1
komunikace a dopravní značení
18. Snížení místního poplatku za komunální odpad obyvatelům
domu č. p. 30 na polovinu za rok 2006. Důvodem je odstěhování
7 trvale hlášených obyvatel na neznámé místo z důvodu prodeje
domu.
19. Zhotovení projektu na chodník podle nové zástavby.
C) Ukládá:
Starostce obce paní Janě Dlouhé:
1. Zapracovat schválené změny do rozpočtu obce.
2. Zabezpečit chod obce během 2 měsíců rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu na r. 2007.
3. Uzavřít smlouvu s panem Hyblerem ze Žerčic na zimní
údržbu komunikací.
4. Uzavřít smlouvu o ukládání a likvidaci odpadu s ﬁrmou
Compag Mladá Boleslav s frekvencí 52 svozů za rok.
5. Podepsat smlouvu o budoucí Smlouvě o nepeněžitém vkladu
s VaK Mladá Boleslav evidenční č. 146/2006/Ob
6. Prošetřit podnět podaný Mgr. Fredem Böhmem
V Semčicích dne 11. 12. 2006
Zapsala Stará

Jana Dlouhá
starostka

Usnesení

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 15. ledna 2007 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Zastupitelstvo obce:
A) Bere na vědomí:
1. Zprávu o plnění úkolů uložených OZ na jednání dne 11. 12.
2006.
2. Důvodové zprávy přednesené k jednotlivým bodům jednání.
3. Ukončení pracovního poměru hospodářky OÚ k 30. 6. 2007
z důvodu odchodu do starobního důchodu

3 500,- Kč za rok, a to vždy k 15. 12. příslušného roku.
6. Záměr nabídnout osobní automobil Š 105 L, který je majetkem obce, k odprodeji.
7. Záměr odkoupit soukromý pozemek části příjezdové komunikace u čís. pop. 71 a 72.
8. Záměr prodat pozemek p. č. 73/14 Ing. Heřmanskému.
9. Vypracování strategického plánu obce pro rok 2007.
10. Podání žádosti o převedení pozemku p. č. 79/9 v k. ú.
Semčice, patřící Pozemkovému fondu ČR.

B) Schvaluje:
1. Program řádného zasedání zastupitelstva obce tak, jak je
uveden na pozvánce.
2. Ověřovatele zápisu: pana Petra Košťála a Mgr. Freda Böhma
3. Navrhovatele usnesení: pana Ing. Jiřího Čejku a paní Evu
Horákovou
4. Návrh rozpočtové změny č. 5, podle účelových znaků a
položek, tak jak byla přednesena.
a) Zvýšení rozpočtových příjmů o 240 480 Kč.
b) Zvýšení rozpočtových výdajů o 61 250 Kč
c) Zvýšení zůstatku na běžném účtu obce o 179 230 Kč.
5. Pravidelnou odměnu kronikáři obce paní Jarmile Čvančarové

D) Ukládá:
Starostce Janě Dlouhé:
1. Zapracovat schválenou rozpočtovou změnu č. 5 do
závěrečného hodnocení rozpočtu obce za rok 2006.
2. Vypracovat žádost o převedení pozemku p. č. 79/9
v k. ú. Semčice z PF na obec.
3. Spolu s ﬁnančním výborem zpracovat návrh řádného
rozpočtu obce na rok 2007 do 4. 2. 2007 tak, aby jej bylo
možné schválit na řádném zasedání dne 19. 2. 2007.
4. Vypsat výběrové řízení na obsazení funkce hospodářky do
31. 1. 2007.
pokračování na 3. straně
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Předsedovi výboru pro rozvoj obce a ŽP ing. Jiřímu
Čejkovi:
1. Vypracovat strategický plán rozvoje obce pro rok 2007
a předložit jej k projednání a schválení na zasedání OZ

dne 19. 2. 2007.
V Semčicích dne 15. 1. 2007
Zapsala Stará

Jana Dlouhá
starostka

METEOROLOGICKÉ ÚDAJE za rok 2006 zaznamenané v Semčicích
Leden byl slunný a studený s průměrnou teplotou 4,7 °C.
Studenější leden byl naposledy v roce 1987 (prům. teploty
6,9 °C). Nejchladněji bylo 23. 1. Denní průměr 15,1 °C,
minimum 19,5 °C, u země teplota 19,8 °C. Srážek spadlo
17 mm. Nejvíce sněhu, 10 cm, napadlo 17. 1. Největší
celková výška byla 12 cm. Slunce svítilo 71 hodin (normal je 41 hodin). Koncem měsíce byla země promrzlá do
hloubky 52 cm.
Únor byl studený a vlhký. Nejnižší teplota 6. 2. 17,6 °C,
denní průměr 10,5 °C. Srážek spadlo 39 mm (normal
28 mm). Největší výška sněhu 7. 2. byla 13 cm. Sníh se
udržel celý měsíc ve vrstvě 5 -13 cm. Slunce svítilo 67
hod. (normal je 66 hodin). Půda promrzla do hloubky 61
cm (7. 2.), pak postupně od spodu rozmrzala na 34 cm
(koncem měsíce).
Březen byl opět studený a velmi mokrý. Průměrná teplota
1,1 °C. Naposledy byl studený březen v roce 1996 (průměr
0,6 °C). Ještě 13. 3. byla u země naměřena teplota -15,4
°C. Do 15. 3. byla země promrzlá do hloubky 33 cm. Pak
postupně povolovala i od povrchu. Nejvíce nového sněhu
napadlo 11. 3. - 12 cm. 13. 3. celková výška činila 15
cm. Od 27. 3. sníh rychle roztával - začaly povodně (Jižní
Čechy, Jižní Morava, Severní Čechy).
Duben byl teplejší a vlhčí. Nejvyšší teplota 26. 4. 26,5
°C. Nejnižší 6. 4. - 2,2 °C, u země -4,5 °C. Nejvíce srážek
spadlo 10. 4 14,8 mm. První bouřka byla 26. 4. (mírná).
I když jaro začalo pozdě, polní práce byly hotové do
konce dubna. Poslední dekáda byla velmi příznivá.
Květen teplejší a sušší. Maximální teplota 22. 5. 25,8
°C, minimum 11. 5 3,9 °C, u země 0,1 °C. Srážek spadlo
50 mm, t. j. o 13 mm méně. Pršelo až v druhé polovině
května. Vyskytlo se deset bouřek, převážně vzdálených.
20. 5. byla větší bouřka s větrem o síle až 20 m/sec.
V okolních vesnicích došlo k silnějším proryvům větru
a docházelo k lámání větví i celých stromů. 26. 5. a 27.
5. spadlo v Semčicích 16,5 mm srážek. Jinde v Čechách
až 38 mm. Vylily se místní potoky, někde i řeky a došlo
k záplavám.
Červen. První týden bylo velmi chladno, zvláště v noci.
Přízemní minima pod 10 °C byla až do 14. 6. Od 15. 6.
se teploty začaly zdvíhat nad 30 °C. Maximum bylo 26.
6. 32,2 °C. Na srážky byl červen chudý. Spadlo 49 mm,
což je o 20 mm méně. První větší déšť byl 16. 6. 10 mm
a pak až na konci měsíce - 29. 6.. 10 mm., 30. 6. 14 mm.
Bylo zaznamenáno 12 bouřek, z poloviny vzdálených.
U nás nezpůsobily žádné škody. Prudké deště na jihu Čech
a jihu Moravy opět způsobily místní záplavy a zvýšení
hladin řek.
Červenec s průměrnou teplotou 23,5 °C byl nejteplejším
podle záznamů od roku 1914. Bylo 20 tropických dní
(teploty nad 30 °C) a 10 letních dní (teploty 25-30 °C).

Maximální teplota 27. 7. 35,5 °C a týž den průměr 27,9
°C. Srážek spadlo 39 mm. Pršelo v 9ti dnech, ale velmi
málo. Jediný vydatnější déšť byl 13. 7. 32 mm. Přešlo přes
Semčice 15 bouřek (nezpůsobily žádné škody). Slunce
svítilo 336 hodin - v průměru 11 hodin denně. Poslední
takto slunný červenec byl v roce 1994 a 1928 (329 hodin).
Srpen byl chladný a bohatý na srážky. Průměrná teplota
16,6 °C (normál je 18,0 °C). Nižší průměrná teplota (15,8
°C) byla v srpnu 1987. Maximum 30,3 °C bylo naměřeno
17. 8., minimum 7,3 °C 30. 8. Srážek spadlo téměř dvojnásobek normálu (118,5 mm). Slunce svítilo 140 hodin,
nejméně za sledované období od roku 1923. Jako druhý
je rok 1940 se 158 hodinami.
Září slunné, suché a velmi teplé. Průměrná teplota 17,5 °C
(normál 14,0 °C). Nejvyšší teplota 28,8 °C byla naměřená
7. 9., nejnižší 6,2 °C 9. 9. Od roku 1914 bylo teplejší září
v roce 1947 (průměr 18,8 °C) a v roce 1999 (průměr 17,6
°C). Srážek spadlo 18,7 mm a to prakticky ve dvou dnech
(2. 9. 6 mm, 27. 9. 12 mm). Slunce svítilo 217 hodin o 63 hodin nad normálem, stejně jako v roce 1997. Nejvíce sluníčka v září bylo v roce 1929 (244 hodin).
Říjen byl především teplý. Průměrná teplota 11, 1 °C.
Celkem bylo 21 dní s průměrnou teplotou nad 10 °C.
Poslední teplejší říjen byl v roce 2001 (12,4 °C). Srážek
spadlo 59 mm. Pršelo v prvním týdnu a na konci měsíce.
Listopad byl velmi teplý. Průměrná teplota 6,7 °C byla
o 3 °C nad normálem. Nejvyšší teplota 16,6 °C 15. 11.,
nejnižší -4,3 °C 4. 11. Srážek spadlo 32,5 mm, nejvíce
5. 11. 9 mm. První sníh padal 1. 11., hned roztál. Zatím
nejteplejší listopad byl v roce 1926 (průměrná teplota 7,3
°C).
Prosinec byl velmi teplý. Průměrná teplota 3,2 °C byla
opět o 3 °C nad normálem. Nejvyšší teplota 5. 12. 12,8 °C.
Teplo bylo i na Silvestra - denní průměr 5,4 °C, maximum
10,3 °C. V Semčicích bylo pod mrakem. V Praze a na
jihu republiky, kde svítilo sluníčko, padaly rekordy. Bylo
naměřeno až 14 °C. Před Vánocemi kvetly sedmikrásky
a zlatý déšť. Sníh padal až 28. 12. Třiceticentimetrová
vrstva vydržela dva dny.
Uplynulý rok 2006 s průměrnou teplotou 9,65 °C patřil
v porovnání k padesátiletému průměru (8,7 °C) k teplejším.
Avšak v porovnání k teplotám posledních deseti let
(průměr 9,5 °C) spíše k průměru. Srážkově byl normální
(573 mm). Slunečného svitu bylo téměř o 200 hodin více
(1800 hodin). Nebyl překonán zatím nejslunnější rok
2003 (2051 hodin).
Podle záznamů na meteorologické stanici v Semčicích
vypracovala Blažena Dunovská
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Leden byl
nejstudenější od r. 1987. Nejnižší naměřená Nejteplejší den 27. 7. - denní průměr 27,9 °C
��������������������������������������
teplota 23.
1. -19,5 °C. Nejnižší teplota při zemi 23. 1. červenec - nejvíce sluníčka od r. 1928
-19,8 °C�����������������������������������������
- denní průměr - 15,1 °C. Nejteplejší červenec Nejvíce srážek za 24 hodin 13. 7. 32 mm
za sled. �����������������������������������������������
období od r. 1914 - 20 tropických dní (teplota Nejvíce sněhu za 24 hodin spadlo 11. 3. 12 cm.
������������������������������������
nad 30 °C)
a 10 letních dní (teplota 25 - 30 °C). Nejvyšší Největší vrstva sněhu 13. 3. 15 cm.
naměřená teplota 27. 7. 35,5 °C.
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ZE SEMČICKÝCH KRONIK
dostatkovým zbožím. Byly to gumové holínky, cajkové
kalhoty, různé zástěry, plechovky na zavařování masa.
Družstevníci si nakupovali v dostatečném množství
i když na trhu tyto věci nebyly.

(Z místních kronik vybrala Jarmila Čvančarová,
kronikářka obce)

Ze starých Semčic

Založení Sokola v Semčicích

Prádelna

Dne 11. listopadu 1919 byla založena Tělovýchovná
jednota Sokol Semčice jako pobočka Sokola Dobrovice.
Na ustavující valné hromadě odbočky 18. ledna 1920
v místnosti hostince U Heřmansků (č. p. 4), kde provozovala živnost J Brzáková (její manžel padl v I. světové
válce), byli zvoleni první funkcionáři. Starostou byl zvolen diplomovaný agronom Václav Stehlík, místostarostou učitel Čeněk Hořejší, náčelníkem Stanislav Veselý,
místonáčelníkem Jan Hanuš, náčelnicí Anežka Řezáčová,
místonáčelnicí Miloslava Bartošová a mnoho dalších
členů výboru.
Náborem členstva bylo získáno 66 mužů a 26 žen. Kromě
vlastní činnosti tělovýchovné, byla zdůrazňována i výchova duševní. Do této činnosti neměla být zatahována
politika.
Aby mohla jednota vyvíjet vlastní činnost, bylo nutno
opatřit cvičební nářadí. Obnos na opatření byl získán
výpůjčkou od členů a od Reifeisenky. Přispěl také ochotnický spolek a majitel semenářské stanice Thurn-Taxis.
V roce 1920 měla jednota 3 cvičitele pro dvacet mužů
a 2 cvičitelky pro 7 cvičenek. První veřejné vystoupení
se konalo 6. června 1920 v bažantnici v Pěčicích. Cvičení
se zúčastnily jednoty z Čachovic, Dobrovice, Luštěnic
a Semčic.
V roce 1921 se Jednota Semčice osamostatnila a také
se uvažovalo o výstavbě sokolovny a to na místě pod
nádražím. K této stavbě však nedošlo. Členové se
zúčastňovali všesokolských sletů v Praze i jinde.
Když byla v roce 1927 otevřena nová škola a tím i nová
tělocvična, přesídlila jednota z hostince do této tělocvičny,
moderně vybavené nářadím. Velkou slabinou bylo získání
hřiště pro letní cvičení. Dosud se využívala rampa na
skládku řepy, prostor před panskou kůlnou určený na
výmlat při žních anebo prostory nádvoří velkostatku, kde
se též odbyl sokolský slet. Bylo proto postaveno spojenými silami v roce 1933 hřiště pod Holí. Jako první velká
akce tu byl pořádán sokolský slet. Byla tu postavena
dřevěná bouda na bufet, lavičky a 3. června 1934 nové
hřiště otevřeno a cvičenci Sokola obdivováni diváky zahájili činnost na tomto tak pracně vybudovaném hřišti.
Osud však nepřál. Veliká bouře s lijákem rozbahnily jíl
pěkně upraveného hřiště tak, že se slet vůbec nedokončil.
Diváci i účinkující se hnali úprkem do vsi, promoklí na
kůži a zamazaní až po kolena od jílu, protože i polní cesta
vedoucí do vsi, byla rozježděná od potahů.

Před založením JZD Semčice v roce 1949 existovalo
v Semčicích Strojní družstvo a jeho prádelní odbor.
Prádelna byla v č. p. 41 a nebyla dosud moc dobře vybavena. Vedoucí prádelny byla Božena Mojžíšová a její
dcera Miloslava Dlasková. V roce 1949 bylo zakoupeno
nové čerpadlo, aby ženy nemusely nosit vodu od pumpy
ruční. Čerpadlo bylo namontováno zaměstnancem čističky
L. Čerychem. Potom si ženy vymohly koupení ručního
mandlu z fary v Luštěnicích. Mandl byl umístěn v síni
domu č. p. 44 a obsluhovala ho Marie Dvořáková.

Trampoty s traktorem

Ve svých začátcích získalo JZD Semčice starý traktor
od STS, která stroje vykupovala od sedláků. Jiří Král
vzpomínal: „Se starým strojem jsme toho října do prosince moc nenadělali, protože jsme ještě neměli závěsy.
Uvést stroj do chodu bylo někdy nad síly člověka (traktor
neměl startér). Traktor jsme nechávali na kopečku u školy,
protože nebyla garáž. Z kopce traktor roztahovali koně.
Jediný družstevník v té době, který měl koně, byl Václav
Dvořák. Byli slabší postavy a po několika pokusech roztáhnout traktor se ho báli. Potom přišla pomoc ze dvora,
jejich traktor tahal náš po vsi. Nad traktorem si vzal patronát Josef Baborák a hlavně Josef Horner, který prováděl
opravy. V tom zoufalství jsme měli snahu získat vhodné
místo na garáž. Podařilo se získat kolnu od paní Posltové
č. p. 29, tam ale nebyl strop, na dvoře blátivá cesta, kterou jsme ještě rozjezdili a museli stále opravovat. A tak
se tam naposled traktor ani nedával a zůstával na návsi.
Po získání traktoru nového přídělem od ONV, jsme starý
předali do JZD Pěčice, kde se jim zakrátko zadřela klikovka, po ucpání sítka na olej to nemazalo. Žádný tomu
nerozuměl a my jsme si mnuli ruce, jak jsme tomu ušli“.

Drůbežárna

V roce 1949 se rozběhla celostátní akce, výstavba
družstevních drůbežáren. Semčičtí družstevníci se rozhodli pro stavbu. Uvažovalo se o výstavbě na obecních polích pod lesem. To padlo pro velkou vzdálenost
a nebezpečí lišek. Další možnost byla na poli pod dráhou.
Nakonec bylo vybráno místo u panské kůlny pod silnicí k Žerčicům. Přes počáteční odpor semenárny, které
pozemek patřil, byla nakonec drůbežárna na tomto místě
postavena na jaře roku 1950. V květnu tohoto roku bylo
přivezeno 350 sedminedělních kuřic. Stavba neměla ještě
oplocení a zdivo nebylo vyschlé a tak v krátké době 150
kuřat uhynulo.

Chata v Rokytnici

V roce 1952 jednala závodní sokolská jednota VŠÚŘ
Semčice prostřednictvím závodní rady, s příslušnými
činiteli v Rokytnici nad Jizerou o přidělení domu č. p. 75
na zřízení chaty. Bylo to ve Františkově v Horní Rokytnici
pokračování na 6. straně

Nedostatkové zboží

Jako propagace zakládání JZD jezdily za družstevníky
do obcí, kde už JZD fungovala, pojízdné prodejny s ne-
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a cena byla asi 27 tisíc Kč.

Horáček, Zdeněk Jiránek, Jaroslav Valášek a další.
Pomáhali zde také mnozí zedníci a tesaři z obce. Hotové
dílo bylo předáno na základě vládní vyhlášky ZV-ROH
VŠÚŘ Semčice, když si jednota smluvně zajistila pobyt
pro své členy.

V roce 1953 byla chata zakoupena a vznikly problémy
s její úpravou. Aby mohla dobře sloužit, vyžádala si řadu
úprav. Na brigády jezdili členové tělocvičné jednoty,
zvláště skupina nadšenců jako Josef Vondrlík, František

Z NAŠEHO KRAJE
Heník z Valdštejna

příliš necenil, protože význam vzdělání nebyl chápán,
nebo jen nedostatečně. A tak rodiče mysleli, že škola je
dobrá, zvláště v zimě, k tomu, aby je zbavila „harantů“,
kteří doma jen „vztekají se a nic kalého nedělají“. Ať
s dětmi kantor trochu čte, nechť píší a počítají a především
učí se svatému náboženství, aby nerostly jako dříví v lese
a naučily se choditi po cestách pravých.

V pražském paláci, dnes zvaném Slovanský dům, se za
starých dob vystřídalo mnoho šlechtických rodin. Svého
času tu bydlíval (r. 1616) i pan Heník z Valdštejna (jinde
uváděn jako Henyk nebo Hynek), majitel dobrovického
panství a tedy i Semčic.
Byl zapřísáhlý rebelant, proti vládě Rudolfa II. a proti
Rudolfovu bratru Matyášovi. Heník byl totiž luteránem.
Když se zvěsti o rebelii dostaly až na Hrad, pozvali nactiutrhačného šlechtice před císaře, kde se pánu
z Valdštejna všecka odvaha vytratila. Protože šířil pamﬂety z vlastní tiskárny v Dobrovici, svedl všechnu vinu na
tiskaře s příhodným jménem Ondřej Mizera. Pan Heník
byl dokonce tak vstřícný, že „mizeru“ Mizeru zavřel
do vlastního arestu na Dobrovici. Po čase dal tiskaře ve
vší tichosti a bez soudu popravit. Zanedlouho bylo však
nebožtíkovo tělo objeveno na popravišti a pan Heník byl
znovu povolán před císaře. Dostal pokutu. Posléze vydal
pod cizím jménem apologetické dílo, v němž vyvracel
všechna obvinění proti své osobě.

Hlavním zdrojem učitelských příjmů byl „sobotáles“,
později „školní plat“. Původně si učitelé sobotáles sami
vybírali, ale tu obyčejně v sobotu bývaly lavice prázdné
a tím narůstaly nedoplatky, nad nimiž učitel musel „udělati
kříž“.
Učitelé tehdejší mívali řadu vedlejších zaměstnání.
Bývali obecními písaři, dohazovali koupi a prodej, byli
kapelníky venkovských muzik, tlampači při svatbách
a pilně pracovali na vlastních nebo propůjčených polích,
sadařili a včelařili. Mnozí také přivydělávali si psaním
a malováním pěkných modlitebních knížek a zpěvníků.
Přízeň kněžstva a vrchnostenských úředníků získávali nejen výbornou znalostí hudby a zpěvu, ale také uměním
jiným: hrávali velmi dobře karty, maxla, taroky, někdy
i šachy. Často získal si mladý kantor přízeň dcerky z fary
nebo vikariátu, tzv. „neteře“, někdy byla mu obratně nabídnuta panská nebo komorná ze zámku s pěknou pomocí
na penězích a bohatou výbavou, ale nesměl tu kantor
hleděti na obstarožnost milované polovice, aniž pátrati po
pestré její minulosti.
V Semčicích učitel Matěj Jiránek měl domek v Ouřecích
a do Semčic docházel. Měl 10 korců žita od obcí, 6 sáhů
dříví od vrchnosti a sobotáles, který roku 1810 vynášel 97
zlatých 30 krejcarů.

Za stavovského povstání zůstal Heník z Valdštejna mimo
dění a sloužil rebelům jen jako ideologický poradce. Což
nezabránilo rekatolizační moci a její trestající ruce, aby
zkonﬁskovala majetek Heníka z Valdštejna, který byl
ještě rád, že mohl roku 1623 prchnout do Drážďan, kde
po čtvrt roce zemřel.
(Ravik: Velká kniha o Praze)

Kantoři

Na začátku devatenáctého století se zdálo, že nikomu se
snad nedařilo tak bídně, jako učiteli. Jeho práce nikdo

OKÉNKO KULTURNÍHO A SOCIÁLNÍHO VÝBORU
Dne 7. 12. 2006 jsme uspořádali vánoční koncert v kostele sv. Prokopa. Děkujeme všem účinkujícím za příjemné
a milé vystoupení. Zároveň děkujeme všem, kteří formou dobrovolného vstupného přispěli na opravu kostela
( celkem se vybrala částka 7.000,- Kč ). Velký dík také
patří paní Iloně Košťálové za poskytnuté balíčky pro vystupující děti.

přivítaly nového občánka Semčic Antonína Tůmu.
Od začátku ledna probíhají pravidelná setkání maminek
s dětmi v místní tělocvičně. Každý čtvrtek od 16,00 do
17,00 hodin mají děti možnost se vyřádit a maminky trochu si popovídat. Je to vhodná příležitost jak navzájem
seznámit děti i maminky. Samozřejmě rády přivítáme
další členky.

Dne 2. 12. 2006 členky kulturního a sociálního výboru

Za kulturní a sociální výbor Klára Čerychová
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ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZÁPIS 2007

sili jízdu na vleku, a to i ti, co stáli na lyžích letos poprvé.
Ani o večerech se nikdo nenudil, děti si připravily bohatý
program a celý týden se všichni dobře bavily.
K všeobecné pohodě přispělo i příjemné ubytování
a báječná kuchyně.
Příští rok si to všichni chtějí zopakovat.

Dne 1. února 2007 proběhl zápis do první třídy Masarykovy základní školy a mateřské školy v Semčicích.
Přišlo 25 dětí. Pro ty, kteří se nemohli dostavit, proběhne
dodatečný zápis ve čtvrtek 8. 2. 2007.
Předškoláci přišli složit svou první významnou
„zkoušku“. Tak jako každoročně plnili různé úkoly. Budoucí prvňáček musel prokázat pohotovost, soustředěnost,
nebojácnost, také že umí reagovat na jednoduché pokyny,
odpovídat na otázky. Byly prověřeny základní psychomotorické dovednosti a výslovnost.
Protože předškoláci mají stále častěji se správnou výslovností potíže, nabízí jim naše škola logopedickou pomoc.
Děti byly při zápisu velice šikovné, všichni se na ně
těšíme. Školní rok zahájíme společně 3. září 2007.

Mgr. Marie Helichová

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
* Dne 1. 2. 2007 proběhlo i na naší škole testování žáků
9. tříd CERMAT. Tato instituce se zabývá zjišťováním
výsledků ve vzdělávání a porovnáváním těchto výsledků
v rámci celé republiky
* Od 12. 2. začnou prvňáci a druháci jezdit na povinnou
výuku plavání do bazénu v MB

Mgr. Dana Antošková

LYŽAŘSKÝ KURZ

* V 1. patře MŠ – ve dvou učebnách ZŠ bylo v průběhu
ledna vyměněno osvětlení (zářivky), bylo vymalováno,
v šatně a jedné třídě provedena oprava podlah a položeno
nové PVC a koberec

V týdnu od 20. do 27. 1. 2007 se 18 žáků 7. a 8. ročníku
Masarykovy ZŠ a MŠ Semčice zúčastnilo lyžařského kurzu v Dolním Dvoře v Krkonoších.
Společně s 20 žáky ZŠ Dobrovice si užívali horského
vzduchu, přestože zpočátku nebyl vůbec žádný sníh.
Chodili na dlouhé vycházky po okolí, navštívili plavecký
bazén ve Špindlerově Mlýně a Krkonošské muzeum
ve Vrchlabí. Byli se podívat v kostele přímo v Dolním
Dvoře, kde se dozvěděli zajímavosti o historii kraje
a viděli výstavu betlémů. Kromě kostelních varhan slyšeli
i zvonkohru, což je místní rarita.
Uprostřed týdne začaly chodit zprávy z domova :
„V Semčicích sněhová kalamita!“ V Krkonoších ani
vločka…….
Naše nedočkavé lyžaře však nenechal Krakonoš dlouho
čekat a celý čtvrtek a pátek lyžovali! Samozřejmě si zku-

* 22. a 23. 2. navštíví žáci školy divadelní představení
v Městském divadle v Mladé Boleslavi
* Velikonoční výstavu letos nepřipravujeme – soustředíme
se na přípravy oslav 80. výročí založení školy v Semčicích,
které by měly proběhnout v sobotu 23. června od 9,00
hod. v budově školy.
* Škola má nové internetové stránky:
www.skola.obecsemcice.cz a novou e-mailovou adresu:
skola@obecsemcice.cz
Mgr. Jana Kočová

Z ČINNOSTI DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
odstoupil p. F.Böhm, kterému touto cestou děkujeme za
vykonanou práci a doufáme, že i jako řadový člen se rád
zúčastní a pomůže na akcích pořádaných naší organizací. Za něho jsme zvolili p. Petra Fidru, dále jsme přijali
nového člena p. Jaroslava Bašteckého.

Vážení spoluobčané, dovolte abychom Vám v Novém
roce 2007 popřáli hodně zdraví a mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě.
Dne 27. ledna jsme uspořádali „valnou hromadu“
v improvizovaných podmínkách ve spodní klubovně na
koupališti. Za účasti 26 členů a hostů jsme zhodnotili
činnost za rok 2006 a usnesli jsme se na plánovaných
akcích pro nastávající rok. Jsou to opakující se veřejnosti
prospěšné společenské akce jako: sběr železa, čištění
koupaliště, čištění kanálů, zájezdy na hory, za kulturou,
pořádání plesu, tradičního vinobraní, jarní cyklistický
výlet atd. Nezapomínáme samozřejmě na proškolování
členů, jejich přípravu s technikou a další činnosti spojené
s výjezdovou jednotkou a hasičským sportem. Z výboru

V sobotu 3. února jsme uspořádali II. hasičský ples
mimo obec Semčice. V hospodě „ U naděje „ v Pěčicích
nám za naplněného sálu, včetně výčepu hrála kapela
„ Sebranka „ a myslím si, že k plné spokojenosti všech
přítomných. Sešlo se nás až nad očekávání opravdu velmi
hodně, bavili jsme se a tancovali až do rána. Zde je na
místě poděkovat všem občanům, členům, podnikatelům
a ﬁrmám, jež nám věnovali ceny nebo ﬁnanční částkou
pokračování na 8. straně
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přispěli do tomboly. Díky Vám všem jsme mohli připravit
velmi bohatou tombolu, která byla příjemným vrcholem
vydařeného plesu. Na tomto místě bych se chtěl zastavit
a dát k zamyšlení nově zvoleným představitelům obce:
proč se nekonají plesy, zábavy (pokud by bylo špatné
počasí) u nás v Semčicích? Co proto uděláte vy? My je
zajišťujeme organizačně, včetně dopravy a věřte je to
nemálo práce, úsilí a nervů.

na podlahách se již dostáváme do fáze obkladů na WC,
pokládání dlažby, kterou nám udělá p.Šturma Vladimír
a Moc Aleš. Strhli jsme také starý strop, který zateplíme
a obložíme palubkami. Již se to rýsuje a bude to opravdu
vypadat moc hezky. Proč se tak zeširoka a obsáhle rozepisuji o této akci. Protože chci vyzvednout obětavost
všech lidí, kteří se podíleli a podílejí na této výstavbě
a nejen na tomto. Chtěl bych, aby v povědomí občanů
slovo „hasič“ něco znamenalo. Že je to člověk, který je
ochoten pro záchranu druhého, jeho majetku a pro rozvoj
obce udělat vše, v tom daném okamžiku, bez ohledu na
své starosti a zájmy.
Zde je třeba počet zásahů naší výjezdové jednotky za
rok 2006. Tato jednotka byla celkem 7x u mimořádných
událostí, z toho 4x požár; 1x dopravní nehoda; 1x technická pomoc; 1x planý poplach.
Narozeniny – výročí
V lednu oslavil takové malé kulaté výročí Péťa Pařík
(30) - dodatečně přejeme hodně pevného zdraví a spokojenosti v osobním životě.

Ještě se nesešel rok s rokem a máme před sebou opět
masopust a průvod masek. Protože jste na něj určitě
mysleli již od loňska, tak určitě máte připravený bohatý
arsenál nápaditých, krásných masek. Tak jak jsem se
postupně dozvěděl, budou opravdu pěkné, proto se těším,
že s nimi přijdete mezi nás.
V sobotu 3. března se sejdeme v 11.30 hodin u hasičské
zbrojnice.
Za doprovodu hudby p. Dunovského vyrazíme stejnou
trasou jako předchozí roky již po osmé a doufám, že se
na nás bude sluníčko usmívat po celou dobu průvodu
a nejen to, ale i občané, kteří se nebudou schovávat za
okny. Třeba si zatancují s nějakou tou maskou za doprovodu pěkné melodie. Předem prosím všechny, které
navštívíme, o trochu shovívavosti a trpělivosti s těmi,
kteří to bujaré veselí malilinko přeženou (Jak se říká,
bude to asi tím ovzduším).
Prosíme všechny, kteří nám chtějí pomoci s organizací
této akce, aby přišli na mimořádnou schůzku v úterý
27.února od 18.00 hodin do hasičárny. Děkujeme.

Pro zapomnětlivé přehled konání výborových a členských
schůzí v roce 2007:
Každé 2.úterý v měsíci - 13. března(V); 10. dubna(ČL) ;
8. května (V); 12. června (V); 11. září (ČL); 9. října (V);
13. listopadu (V); 11. prosince (V).
Všechny termíny i s časem jsou vyvěšeny na infodesce
před zbrojnicí a vyhlašovány rozhlasem OÚ.
Akce :
•
Únor
- přestavba hasičárny
•
Březen
- masopustní průvod
- školení členů / cyklická příprava velitelů a strojníků
v HZS MB pravidelné procvičování používání dýchacích
přístrojů /
- přestavba hasičárny
•
Duben
- výlet na kolech, čištění kanálů,
koupaliště, sběr železa
- přestavba hasičárny
- příprava techniky na sezónu,
výcvik práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Ještě bych Vás všechny občany chtěl informovat o tom,
jak probíhá přestavba hasičárny. Jak možná víte, začali
jsme loni 9. září. Do zimy se nám podařilo udělat hrubou stavbu včetně zastřešení (p. Holba Jožin) a to za
přispění obecního úřadu, sponzorů a v největší míře
obětavou prací našich členů, jejich kamarádů a příznivců
naší organizace. Protože nám počasí a paní zima přála,
pokračovali jsme v pracích uvnitř. Postavili jsme nový
komín, abychom mohli lépe a rychleji pomocí kamen
na uhlí vysoušet jak přístavbu, tak i betonové podlahy.
Celou stavbu jsme odizolovali, včetně staré klubovny,
kterou jsme podřezali a také zaizolovali. Po zabudování
septiku jsme napojili odpady a vodu, kterou nám udělal
p. Rejmon Luděk. Elektrické rozvody, včetně zásuvek
a vypínačů provedl p. Bartl Petr. Po omítkách a betonech

Termíny akcí upřesníme a informaci provedeme plakáty ve vývěsce a vyhlášením v rozhlase OÚ.
za SDH Semčice Klimo Karel st.

MASOPUST
Lidový svátek, který se slavil před Popeleční středou
(Gabriela Hánečková - tisk.církev.cz)

Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní
nedělí, nazývaný “tučný čtvrtek” či “tučňák”. Panovalo
přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce,
aby byl celý rok při síle.

Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své
podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je
podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech
předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní
půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust.

Hlavní masopustní zábava začínala o „masopustní neděli“.
Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho,
protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy
se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl až
pokračování na 9. straně
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do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení
zábavy a tance. V mnoha vsích se konal „mužovský bál“,
kam neměla přístup svobodná chasa; tancovali jen ženatí
a vdané.

Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci.
Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože
nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili
o půlnoci muziku “pochováním basy” (symbol toho, že
v postu si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali Bacha. Lidé věřili, že pokud budou o masopustu
tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často
jako cizinec v zeleném kabátě.

Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely
vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní
představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek
neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti “maškarádů”, jaké taškařice budou provádět. Masky
byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a především
pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd, někdy
vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou
bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající
často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na
koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší,
kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.

O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány
písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek je zřejmě
ještě staršího data. Od středověku mravokárci vystupovali
proti rozpustilostem, které se o masopustu děly, lidem to
však nijak neubíralo na dobré náladě. Kolem 18. století
se začaly pořádat zvláštní taneční zábavy, tzv. reduty.
Zpočátku byly přístupné jen vyšším vrstvám, později
všem zájemcům. První reduta v Praze se konala v roce
1752.

Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE
Podle kalendáře máme zimu, ale venku kvetou sněženky
i sedmikrásky. A stejně prapodivný byl ten minulý rok
i pro SOKOL. Přesně před rokem jsme měli před výročkou
a sami jsme nevěděli, co bude dál. Volil se nový výbor
a ve všech oblastech nastalo plno změn. Nejprve si spousta lidí – možná i včetně nás, myslelo, že na vrata areálu
pověsíme velký visací zámek a vše skončí …..
Nyní si už můžeme dovolit tvrdit, že opak byl pravdou.
Po počátečním tápání se vše nebo skoro vše, vydalo
správnou cestou. Sezóna sportovní, kulturní a pro nás i ta
„hospodářská“ dopadla víc než dobře.
- Nohejbalové „ A „ se udrželo v nejvyšší krajské soutěži
a i ostatní družstva včetně dětí podávala kvalitní výkony.
- Sportovně-kulturních akcí - bylo víc než v předchozích
letech. A to doufáme, že letos bude areál žít ještě víc ve
znamení společenských akcí. Již nyní jsou naplánované
taneční zábavy ve stylu country. Určitě to nebudou diskotéky – jak se kdosi snaží ostatním namluvit. Má to být
zábava pro všechny věkové kategorie. Náměty a zvláště
pak případná pomoc s realizací je vítána.
- Do Semčic se nám vrátil volejbal i když ne na takové
úrovni, na kterou jste byli zvyklí.
- A možná se bude hrát i fotbal. Ale to si ještě vyžádá čas
a ﬁnance, ale věříme, že ve spolupráci s Obecním úřadem
se nám podaří i tento záměr zrealizovat.
Ale vraťme se k akcím, které se konaly v posledním období. Od počátku prosince to byly Turnaje v krabičkách
a kostkách. Mezi vánočními svátky se odehrály turnaje
- 26.12. v nohejbale, 28.12. ve volejbale a 30.12. to byl

fotbalový turnaj.
31.12.2006 se nás sešlo 86 k silvestrovskému pochodu.
Krajina alespoň pro tento den vypadala trochu vánočně
a k polednímu na nás vykouklo i sluníčko. Poprvé jsme
držkovou polévku jedli venku na terase a sluníčko nás
hřálo do zad.
Po Novém roce se odehrál i tradiční Mariášový turnaj.
A co nás čeká dál?!
17. 3. 2007 – v sobotu – „Fotbálek na Pepíka“
Již nyní zveme všechny, kdo si chtějí zasportovat. Pro
nové občany Semčic připomínám. Fotbal je možné si
zahrát každou neděli od 16 hod. ve školní tělocvičně.
Všichni jsou vítáni.
Je to ještě daleko, ale již nyní Vás zveme na 1. mistrovské utkání našeho „A“ a sice v sobotu 21. 4. 2007 v 10
hod., kde se domácí utkají s družstvem Hlavence.
Na 30. dubna se určitě už těší všechny „Čarodějnice“,
které i s jejich doprovodem přivítáme ve sportovním areálu. A druhý den tj. na 1. máje se vydáme na jarní putování
okolím Semčic. Věřte, že to bývá skvělá procházka –
a pojďte s námi.
Na všechny akce pořádané Sokolem, jsou všichni srdečně
zvaní. Náš základní plán akcí najdete na tradičních
vývěskách i na internetových stránkách Obce.
Za TJ SOKOL Semčice Vlaďka Hynková
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INFORMACE OBECNÍHO 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.
• Jak jste již byli informováni místní poplatek za odpady činí 450,- Kč za jednu trvale hlášenou 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. Po celý rok jsou popelnice
vyváženy každé úterý. 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 infor-

mováni v dubnovém Zpravodaji a místním rozhlasem.
• Děkujeme Vám, že třídíte odpad. Na plasty už
máme 4 kontejnery, (2 jsou u obchodu, 1 na parkovišti
a 1 v ulici směrem ke školce), na sklo 1 kontejner u
obchodu, papír (kromě kartonů) dávejte prosím stále
do školy a monočlánky do RENKA. Nebezpečný odpad (lednice, televizory atd.) bude shromažďován
2x ročně v areálu Ing. Heřmanského za vraty, termín
bude včas vyhlášen (obvykle koncem dubna a září).
• Stavební úřad Dobrovice informuje občany, kteří
mají hotové přípojky vody a splaškové kanalizace, aby
si podali návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí,
aby mohli obdržet povolení k užívání stavby. Formulář
je k vyzvednutí na Obecním úřadu v Semčicích.

ZDE JE MÍSTO PRO VÁŠ INZERÁT
MAKOVEC R. s. r. o.
•

zemní práce a demolice

•

nákladní autodoprava

•

přípravné práce pro stavby
•

tel. 326 388 297, mobil: 607 108 395

Semčický zpravodaj: periodický tisk vydávaný 5x ročně v počtu 220 výtisků
Místo vydání: Semčice
Číslo výtisku: 1, Datum vydání: 28.02.2007, 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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