září 2007

ročník 9, číslo 4

Vážení a milí spoluobčané,
konec léta se blíží, děti se musí smířit s desetiměsíční
školní docházkou, co mají před sebou a dospělí počítají
s každým dnem dovolené, co ještě zbývá. Senioři sklízí
úrodu a zazimují své zahrádky. Podzim je nádherný ve
svých barvách, ale člověk potřebuje na sebe obléknout
už více vrstev oblečení a to docela zdržuje a obtěžuje.
Pomalu to bude rok, co pracuji ve funkci starostky
v naší obci. Během této doby jsem se poznala s lidmi,
kterým záleží na tom, jak Semčice prosperují a byla
jsem i mile překvapená, když sami neváhali přiložit ruku
k dílu. Zájem projevují i děti, které upozorňují na závady
ohrožující jejich bezpečnost.

Děkuji všem za trpělivost v době, kdy jsem se rozkoukávala ve své funkci a také děkuji za podporu a pomoc panu Ing. Jiřímu Čejkovi, celému zastupitelstvu,
paní Haně Staré, paní JUDr. Ludmile Puršlové, paní
Jarmile Čvančarové, panu Ing. Františkovi Šturmovi,
panu Josefu Smutnému.
Zastupitelstvo obce Semčice mohlo díky této pomoci
navázat a pokračovat v práci, která již byla započata
a začít pomalu realizovat, co si předsevzalo.
Zároveň Vás všechny srdečně zveme na příští veřejná
zasedání.
Jana Dlouhá, starostka

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Č. j. 413 /2007

Usnesení

z řádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 11. června 2007 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Obecní zastupitelstvo:
A) Bere na vědomí:
1. Informaci o plnění úkolů uložených OZ na jednání dne
16. 4. 2007.
2. Důvodové zprávy přednesené k jednotlivým bodům jednání.
3. Informaci zástupce Policie ČR o zajišťování bezpečnosti
v naší obci
4. Předání jmenovacího dekretu nové ředitelce Masarykovy
základní školy a mateřské školy Semčice s účinností od 1. 8.
2007 paní Mgr. Janě Kočové
B) Schvaluje:
1. Program dnešního jednání Zastupitelstva obce tak, jak je
uveden na pozvánce s rozšířením o jeden bod: Ukončení nájemní smlouvy na prodejnu potravin a smíšeného zboží č. p. 29
v Semčicích s panem Dlaskem dohodou.
2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání: Klára Čerychová,
Ing. Josef Hrnčíř
3. Navrhovatele usnesení: Ing. Jiří Čejka a Mgr. Fred Böhm
4. Rozpočtovou změnu jako rozpočtové opatření č. 1:
a) Zvýšení rozpočtových příjmů o 182 865,- Kč
b) Zvýšení rozpočtových výdajů o 182 865,- Kč
s podrobnou speciﬁkací uvedenou v zápisu z tohoto zasedání
5. Odkoupení pozemku p. č. 73/27 (původně 73/9) o výměře 37

m2 (sloužícího doposud jako veřejná komunikace) od manželů
Semčice č. p. 71 za 100,- Kč/m2 s tím, že veškeré poplatky
s prodejem a koupí souvisejících, včetně daně z převodu nemovitosti uhradí obec.
6. Prodej obecního pozemku p. č. 73/28 o výměře 10
m2 (původně 73/14) manželům Semčice č. p. 71 za cenu
20,- Kč/1m2.
7. Prodej obecního bytu č. 70/4 v č.p. 70 Semčice včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 450/2501 na pozemcích parc.
č. st. 73/1 a st. 73/2 a dále pozemků parc. č. st. 73/10
a st. 73/14 v k. ú. Semčice za cenu 537 000,- Kč .
8. Prodej budovy č. p. 72, st. p. č. 72 o výměře 223 m2 a parc.
č. 73/25 o výměře 2 513 m2 manželům Semčice č. p. 72 za
celkovou cenu 2 770 150,- Kč:
a) za dům se st. 72: 2 518 850,- Kč
b) za pozemek parc. č. 73/25 za 100,- Kč/1 m2 tj. za 251
300,- Kč s podmínkami, že celá kupní cena bude uhrazena
nejpozději do 31. 12. 2007, maximálně ve třech splátkách. Ke
změně vlastníka dojde až po úhradě celé částky na účet obce,
nebude-li na základě požadavku úvěrujícího peněžního ústavu
ujednáno jinak.
9. Zrušení Smlouvy o spolupráci obcí při zajištění požární
ochrany v obci Pěčice, a to dohodou k 30. 6. 2007.
pokračování na straně 2

10. Uzavření a podpis mandátních smluv s panem Smutným na
zajištění inženýrského dozoru na vybudování:
a) vodovodu Semčice - Žerčice
b) chodníku při silnici na Žerčice
c) odvodnění a komunikace ke trati a slepé.
11. Vypsání výběrového řízení na obsazení místa úředníka
a referenta obecního úřadu s nástupem od 1. 9. 2007.
12. Ukončení nájemní smlouvy k nebytovým prostorům č. p. 29
s panem Liborem Dlaskem dohodou k 31. 7. 2007.
13. Záměr pronajmout obecní budovu prodejny potravin
v Semčicích č. p. 29 za účelem provozování převážně prodeje
potravin a smíšeného zboží.

p. 70 včetně spoluvlastnického podílu 450/2501 na pozemcích
parc. č. st. 73/1 a st. 73/2 a pozemků parc. č. st. 73/10 a st. 73/14
v Semčicích za cenu 537 000,- Kč.
5. Ve spolupráci s JUDr. Puršlovou připravit podklady a uzavřít
kupní smlouvu na prodej obecního domu č. p. 72, pozemku
parc. č. st. 72 a pozemku parc. č. 73/25 v k. ú. Semčice za dohodnutou cenu 2 770 150,- Kč.
6. Uzavřít dohodu o zrušení Smlouvy o spolupráci obcí při
zajištění požární ochrany v obci Pěčice ke dni 30. 6. 2007.
7. Zveřejnit záměr pronajmout obecní budovu č. p. 29 za účelem
provozování prodeje převážně potravin a smíšeného zboží.
8. Uzavřít mandátní smlouvy s panem Josefem Smutným
na zajištění inženýrského dozoru na vybudování vodovodu
Semčice - Žerčice, chodníku při silnici na Žerčice a komunikace ke trati a slepé.
9. Vypsat a zveřejnit veřejnou výzvu na obsazení pracovního
místa úředníka a referenta obecního úřadu.
10. Napsat dopis okresnímu řediteli Policie ČR v Mladé Boleslavi, kde vyjádří jménem občanů obce jejich nespokojenost
s budoucím stavem zajištění bezpečnosti v naší obci.

C) Ukládá:
Starostce Janě Dlouhé:
1. Zapracovat schválené změny do rozpočtu obce.
2. Uzavřít kupní smlouvu na koupi pozemku p. č. 73/27
(původně 73/9) o výměře 37 m2 (sloužícího doposud jako
veřejná komunikace u domu č. p. 71)
3. Uzavřít kupní smlouvu na prodej obecního pozemku p. č.
73/28 o výměře 10 m2 (původně 73/14) u domu č. p. 71 za
cenu 20,- Kč/1m2.
4. Uzavřít kupní smlouvu na prodej obecního bytu č. 70/4 v č.

V Semčicích dne 11. 6. 2007
Zapsala Stará

Jana Dlouhá
starostka

Usnesení

Č. j. 488 /2007

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 11. července 2007 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Obecní zastupitelstvo:
A) Bere na vědomí:
1. Důvodové zprávy přednesené k jednotlivým bodům jednání.
2. Informaci o výsledku výběrového řízení na pronajímatele
prodejny potravin a smíšeného zboží.
3. Informaci o výsledku výběrového řízení na obsazení místa
referenta a úředníka OÚ.

6. Zatížení spoluvlastnického podílu obce na pozemku parc. č.
73/3 a stavební parc. č. 145 v k. ú. Semčice věcným břemenem
ve prospěch majitelů nemovitosti č. p. 71 v Semčicích.
7. Odměnu 2 000,- Kč hrubého kronikářce obce za přípravu
výstavy obecních kronik v Masarykově ZŠ v Semčicích
u příležitosti 80. výročí založení Základní školy v Semčicích.
C) Ukládá:
Starostce Janě Dlouhé:
1. Uzavřít smlouvu o nájmu prodejny potravin a smíšeného
zboží v Semčicích č.p. 29 s Jednotou Nymburk, na dobu
neurčitou s platností od 1. 8. 2007.
2. Uzavřít pracovní smlouvu s paní Zdenou Lehkou s platností
od 1. 9. 2007.
3. Projednat s panem Dlaskem stav plnění smlouvy o péči
o veřejnou zeleň v obci.

B) Schvaluje:
1. Program mimořádného zasedání zastupitelstva obce tak,
jak je uveden na pozvánce.
2. Ověřovatele zápisu: Mgr. Freda Böhma a Ing. Josefa
Hrnčíře
3. Navrhovatele usnesení: Ing. Jiřího Čejku a paní Kláru
Čerychovou
4. Uzavření smlouvy o nájmu budovy prodejny potravin
a smíšeného zboží v Semčicích č.p. 29 s Jednotou Nymburk na
dobu neurčitou, s platností od 1. 8. 2007.
5. Nepožadovat na Jednotě Nymburk nájemné za měsíce srpen
a září 2007 z důvodu úprav prodejny.

V Semčicích dne 11. 7. 2007
Zapsala: Stará

Jana Dlouhá
starostka

Usnesení

Č. j. 547 /2007

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 8. srpna 2007 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Obecní zastupitelstvo:
A) Bere na vědomí:
1. Důvodové zprávy přednesené k jednotlivým bodům jednání.
2. Žádost o poskytnutí příspěvku „Společenství vlastníků BJ
136 a 137 Semčice“ na zakoupení
sekačky na sekání obecního pozemku před domem č. p. 136 a 137, s tím, že konečné
rozhodnutí odkládá. O této žádosti bude opět jednat po té, co
budou známy výsledky výběrového řízení na poskytovatele
služeb údržby veřejné zeleně v obci.

uveden na pozvánce.
2. Ověřovatele zápisu: pí Evu Horákovou a pana Petra
Košťála
3. Navrhovatele usnesení: Ing. Jiřího Čejku a Mgr. Freda Böhma
4. Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby: „Modernizace
hřišť ve sportovním areálu v Semčicích“ s ﬁrmou H-INTES,
s. r. o. Mladá Boleslav.
5. Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce
místní komunikace v obci Semčice, ulice ke trati a slepé s ﬁrmou H-INTES, s. r. o. Mladá Boleslav.
pokračování na straně 3

B) Schvaluje:
1. Program řádného zasedání zastupitelstva obce tak, jak je
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C) Ukládá:
Starostce Janě Dlouhé:
1. Uzavřít smlouvu o dílo na realizaci stavby: „Modernizace
hřišť ve sportovním areálu
v Semčicích“ s ﬁrmou H-INTES
s. r. o., Mladá Boleslav
2. Uzavřít smlouvu o dílo na realizaci stavby: „Rekonstrukce
místní komunikace v obci Semčice“ s ﬁrmou H-INTES s. r. o.

Mladá Boleslav.
3. Zařadit na program příštího řádného zasedání zastupitelstva
obce projednání stavu údržby veřejné zeleně v roce 2007.
V Semčicích dne 8. 8. 2007
Zapsala: Stará

Jana Dlouhá
starostka

opatření. Jedno z nejhlavnějších opatření přitom je vzájemná
ohleduplnost, kterou silně postrádám čím dále, tím více. Když
uvážíme, jak jsou úzké ulice v naši obci, kde není sice omezená
rychlost (až na zástavbu nad Kampeličkou), pak si musím sám
klást otázku, jestli někteří z našich spoluobčanů vůbec nějaký
ten předpis o omezené rychlosti a ohleduplnosti znají. Jezdí
jako šílenci nejen na hlavní, ale na těch menších vedlejších
ulicích a je jim nebo jejich známým, kamarádům atd. jedno,
jestli se tam pohybují děti, starší občané nebo jiná vozidla. Oni
se musí ukázat. Oni musí ukázat, že mají motorku či auto a tím
jsou mistři světa. Např. v naši ulici U Okálů jezdí občas nějaký
ten šílenec a předvádí sílu a rychlost motorky , ale i auta. Co je
k tomu vede ? Mládí, nerozvážnost, neznalost nebo prostě bezohlednost? Proč ale nejezdí na dálnici, která není daleko, proč
ohrožují zbytečně jiné lidi a nakonec i sami sebe? Já to nevím,
ale apeluji na všechny z Vás a zejména na ty, kteří mají malé
děti, snažte se působit na takové lidi, pokud je znáte, a snažte
se přimět je k tomu, aby si uvědomili riziko jejich počínání. Je
spousta možností, jak své síly měřit. Proč tedy dát všanc vlastní
a zejména cizí životy.
Jestli má někdo zapotřebí předvést se jiným, ať se zúčastní
setkání majitelů značek aut, amatérských rallye nebo jiných
podniků pro veřejnost, kde může prokázat své schopnosti
a schopnosti svého plechového miláčka.
Mgr. Fred Böhm, zastupitel

Když jsem se narodil
Když jsem se narodil, měl jsem holý zadek, tak jak ho má
každý člověk. Postupem času jsem nabral rozum a dosáhl
nějaké vzdělání a díky slušné práci i určitý životní standard.
Každý z nás má jiný životní standard, někdo horší, někdo lepší.
Mám vlastní pozemek, rodinný domek a auto, ale nikdy jsem
neměl zapotřebí se s čímkoliv před někým předvádět.
Svůj řidičský průkaz jsem udělal v 16 letech na motorku
a v 18 letech pak na osobní a nákladní auto. Na vojně jsem
udělal pak řidičský průkaz jako vojenský řidič. První motorku
jsem si pořídil v 18 letech posléze i auto. Co tím chci říci ?
Samozřejmě jsem v mládí nejezdil tak uváženě a slušně jako
dnes. Má to několik důvodů. Jednak jsem v mládí jezdil po
širokých a rozlehlých ulicích a silnicích v Berlíně (tehdejší
NDR) a jednak byli němečtí řidiči odjakživa lépe připravováni
na silniční provoz resp. vzájemnou ohleduplnost než čeští.
A dnes si hlavně uvědomuji sílu zákona, tj. mohl bych ztratit
řidičák a nebýt už schopen ho znovu získat vzhledem ke stále
složitějším předpisům a slábnoucí paměťi.
Tím se dostanu už skoro k jádru věci. V rámci programu na
zlepšení životních podmínek v naši obci jsme si kladli za cíl
zlepšit i bezpečnost silničního provozu. K tomu patří nejrůznější

ZE SEMČICKÝCH KRONIK
(Z místních kronik
kronikářka obce)

vybrala

Jarmila

Čvančarová,

Na koupališti studna není, ale je za ni považován pramen
u Ctiměřic, který napájí vodní nádrž a je používán jako
pitná voda i v kiosku.
U domu služeb je další obecní studna, která se již
nepoužívá, dům je napojen na vodovod.
Mateřská škola studnu nemá. Byla napojena na studnu u dvojdomku č. p. 131 - 132, který byl postaven
v padesátých letech. Tento pramen byl tak vydatný, že
stačil i pro školku. Dnes je napojena na vodovod.
Zajímavé je, že když se v obci začaly budovat studny
u každé usedlosti, využívalo se k hledání pramene
proutkařů. Najít vodu pomocí virgule uměl starý pan
Horáček č. p. 110. Citlivý na virguli byl i jeho syn František
Horáček a také pan inženýr Jiří Louda z VŠÚŘ.

Ze starých Semčic
Obecní studny

Za starých časů byly v Semčicích dvě obecní studny pro
veřejnost. Jedna na hoření návsi u Mysíkových a druhá
před starou školou (dnes dům služeb) na dolení návsi.
Obě jsou již zasypány. Přestaly se využívat, když si každá
usedlost pořídila vlastní studnu.
Dnes jsou v majetku obce tyto studny:
U hřbitova je studna, která původně patřila ke statku
č. p. 18 Krejčíkových. Ze zbořeného statku zbyla již jen
ta studna v parku.
Dále je to studna ve škole, vybudovaná zřejmě při stavbě
školy v roce 1927, ale mohla být na tomto místě již před
tím u některé zbořené usedlosti.
Další studna je u obecního úřadu, buď vybudovaná při
stavbě Kampeličky v roce 1938, nebo patřila již před tím do
hospodářství Šámalových. Podle pamětníků byly v těchto
místech zřejmě studny od nepaměti a v době výstavby
nových budov se upravovaly, usazovaly skruže atd.
Další obecní studna je v parku u samoobsluhy a slouží také
pro č. p. 1 Matesových. Dříve byla na pozemku usedlosti
č. p. 29. Domek byl před stavbou samoobsluhy zbořen.

Povodeň

Největší povodeň, jakou kdy Semčice zažily, byla
v noci ze dne 11. na 12. srpna 1977. Stálý déšť, který na
začátku žní sužoval zemědělce již asi týden, se změnil
tu noc v průtrž mračen s půlnoční bouřkou. Začalo to
asi ve 23 hodin. Podle měření napršelo asi za hodinu
70 mm vody. Protože minulé deště rozmočily půdu tak,
že už nepřijímala vodu, byl tento liják katastrofální. Již
den před tím byl potok přes ves rozvodněn tak, že voda
tekla po silnici. Noční průtrž dílo dokončila. Spousty
vody se vylily v okolních obcích Březno, Telib, Žerčice,
pokračování na straně 4
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Kobylnice, Úherce, Pěčice, Jabkenice a nad loučeňskými
lesy. Voda se valila od Ctiměřic a z lesa a strání Chlumu
jako řeka. Přes ves tekla s hukotem a brala, co se dalo.
Obydlí podle potoka byla ve vodě. Voda zaplavila sklepy,
studny i obytné místnosti. Utopila se zvířata a odplavaly
ploty a dříví. Voda sebrala semenačku u Ctiměřic, ta ucpala odtok a voda se rozlévala do šířky. U Volků a Paříků
měli půl metru vody v pokojích, voda vnikla do skříní
s šatstvem a obyvatelé se stěhovali na půdu. Metrová vrstva vody se valila po poli Na obci do Pěčic.
Celou noc bojovali postižení občané s živlem, zatímco ve
výše položených domech ani nevěděli, co se děje. Hodně
lidí ráno nejelo do zaměstnání a odstraňovalo škody. Autobusy nemohly vyjet pro spousty vody a bahna.
V Jabkenicích se protrhly hráze tří rybníků. Takovou potopu žádný nepamatoval. Obilí bylo zaplaveno blátem
nebo zničeno. Žně se oddálily na neurčito. O povodni psal
i denní tisk. Celkem podle měření napršelo za 24 hodin
150 mm vody. Když se vyjasnilo a začalo svítit slunce,
obyvatelé sušili nábytek, koberce a jiné zařízení. Čistily
se studny a seškrabovalo všudypřítomné bahno. Ještě na
konci září bylo všude neposečené obilí v rozbahněné půdě
a sklízelo se i kosami. Teprve v polovině října byly žně
dokončeny. Ale deštivé počasí bylo ještě celý podzim.

dlouholetým činovníkem ochotnického divadla, zvláště
Jiráskova Hronova. I v Semčicích se zasloužil o rozvoj
ochotnického spolku, když zde působil jako učitel.
Pan učitel Lhota se narodil ve Skyšicích a ve třicátých
letech učil v Semčicích a bydlel u Dvořáků v č. p. 100.
Přiženil se ke Krejčíkovým do č.p. 18, ale bohužel brzy
ovdověl a ze Semčic odešel. Krejčíkův statek byl nakonec
opuštěn a zbořen.
Na dobrého učitele a zapáleného divadelníka Semčice
nezapomněly. U příležitosti oslav 700 let obce Semčice
byl poctěn čestným občanstvím in memoriam.

Elektrická rozvodna

V roce 1970 byly naposled prováděny hlídky v rozvodně
elektrického proudu u semčického nádraží. Rozvodna
byla postavena v roce 1929. Do této rozvodny byl přímou
linkou přiváděn proud o napětí 22 tisíc voltů a tady pomocí jednoho hlavního a tří menších transformátorů
napětí sníženo na 6500 voltů a rozváděno několika
větvemi vedení k Jabkenicům a Dobrovici. Odtud do
všech přilehlých obcí do místních transformátorů, kde se
napětí upravovalo na 220 a 380 voltů.
V době nedostatku elektřiny při velkém odběru, zvláště
při špičkách ve žních , kdy se mlátilo více mlátičkami
s elektromotory, dostávala každá obec povolený příkon
elektřiny, aby se tato zařízení nepřetěžovala.
V tom období zde byly stálé hlídky z elektrárny Dražice.
Pan Rohacký z Pěčic, pan Vrabec z Úherců a pan Volf
z Ledců. Ti kontrolovali odběr a případně proud vypínali.
V roce 1970 byly do rozvodny napojeny jen Uhelné sklady Semčice.

Komín

Při výstavbě teplárny VŠÚŘ Semčice, byl vybudován
komín, vysoký 32,5 m ze silných ocelových plátů.
Komín nebyl ukotven a při sebemenším větru se klátil.
Jeho životnost byla 5 let a pak měl být vyměněn. Po
pětileté lhůtě se zjistilo, že je chemickými zplodinami
tak narušen, že se hledala ﬁrma, která by komín snesla
a postavila nový. Firma, která chtěla k likvidaci použít vrtulník, požadovala za tento výkon 60 tisíc Kčs. Než však
k tomu došlo, zvrátil se komín sám při menší vichřici
24. května 1979. Spadl tak pěkně, že nezpůsobil téměř
žádnou škodu. Poškodil pouze jednu pouliční svítilnu.
A tak to dobře dopadlo a závod ušetřil.

Z našeho kraje
Boleslavský hrad

V první polovině 10. století byl založen knížetem
Boleslavem. Původní stavba byla ze dřeva a několikrát
vyhořela. Při obnovování se pak jeho plocha rozšiřovala.
Byl sídlem purkrabích. V 11.století ovládli kraj Markvarticové , kteří měli mocný vliv ve státě i na osudy města, které
za služby králi dostal Beneš Michalovic. Později získali
i hrad. V roce 1334 byla zahájena výstavba města za hradbami hradu (část Staroměstského náměstí). J. Tovačovský
z Cimburka nechal v roce 1468 hrad přestavět (podoba je
dochována na Willenbergově rytině z roku 1602). Mezi
nejvýznamnější období Mladé Boleslavi patří doba Jednoty bratrské. Za podpory Tovačovských, Šelenberků
a Krajířů bylo město sídlem Jednoty a zaznamenalo velký
rozkvět ve vzdělanosti , roku 1600 získalo i královský
majestát a výsady.
Po bělohorské bitvě a ve válce třicetileté nastává ve městě
úpadek. Ničily jej časté požáry, hlad a mor. V roce 1648
nechal císařský generál Coloredo zámek pobořit, aby jej
neobsadili Švédové. Sto let byl objekt zpustlý, pouze pod
zbylými klenbami měl zvonař Pricquey dílnu. Roku 1748
rozhodla vojenská komise přestavět zámek na kasárny (do
dnešní podoby). Sloužil i posádce čs. armády, v okupaci
zde byly internovány židovské rodiny a po osvobození
jej měla opět armáda. V roce 1952 byl předán jako sklady n.p. Textil a v roce 1972 jej získal do správy ONV,
pokračování na straně 5

Nález v kostele

Při vichřici ve dnech 22. až 25. listopadu 1984, byla silně
poškozena krytina kostela a ulomen železný kříž na malé
věžičce i s bleskosvodem. Ve věžičce byl kdysi malý zvon
„umíráček“ jinak „sanktusák“, který byl v době II. světové
války zkonﬁskován pro válečné účely.
Železný kříž spadl na střechu kostela a zůstal viset na drátu hromosvodu. Vážil asi 40 kg. Kronikáře Jiřího Krále
napadlo, že by v „cibuli“ kříže mohl být nějaký historicky
cenný zápis. Společně s pracovníky Obnovy památek
z Prahy našli v cibuli kovové pouzdro s listinou psanou
tužkou a dvě mince. Jedna 10 ﬁller-uherská z roku 1896,
slitina niklu. Druhá mince železný 20 haléř rakouský
z roku 1917, velmi zrezivělý. Rezem byla také částečně
zničena listina, téměř nečitelná. Pouzdro do věže uložili
klempíři dobrovické ﬁrmy Možner při opravě v roce 1922.
Nález si chtěl ponechat kronikář, ale přijeli pracovníci
z Prahy a nález odvezli.

Ladislav Lhota

20. ledna 1989 zemřel v pražské nemocnici, na následky
úrazu, pan Ladislav Lhota ve věku 80 let. Jeho pohřbu se
zúčastnili zástupci ochotníků z celých Čech. Pan Lhota byl
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který jej předal do užívání okresnímu muzeu, a to je užívá
dodnes. (Inf. leták OM.)

zboží. Známá jsou pamětníkům jména Vilém Meisner
a Rudolf Bondy, majitelé železářství a další.
Nejrozšířenější živností ovšem vždy bylo a zůstalo poskytování hostinských a ubytovacích služeb. Ve městech
vždy prosperovalo několik hostinců a alespoň jedna
provozovna tohoto typu i v těch nejmenších obcích. Část
z nich navazovala na tradiční formanské a zájezdní hospody (většina vesnických hostinců, ale také např. Slovanka, Hejtmánka, Kocanda či Flaklovka v Mladé Boleslavi.
Další vznikaly díky rostoucímu společenskému ruchu
a obrozenému národnímu životu v průběhu devatenáctého
století. V Mladé Boleslavi např. hotely Zlatý věnec, Modrý hrozen či U Zlatého beránka. K nim lze přičíst i výletní
restaurace, které těžily z rostoucí oblíbenosti turistiky
(Boží Voda, Příhrazy atd.). (Historie podnikání na Mladoboleslavsku).

Rozvoj obchodních činností

Před rokem 1860 se jednotliví obchodníci vyskytovali
v českých městech i na Mladoboleslavsku jen velmi zřídka. Pouze několik ﬁrem, jejichž majitelé byli
židovského původu, se mohlo pochlubit určitou tradicí.
Zato po roce 1860 se obchodní živnosti začaly objevovat jako houby po dešti. Prim mezi nimi hrály obchody
se smíšeným zbožím „koloniály“(v Semčicích U Sládků
a U Mojžíšů). Doménou podnikatelů židovského původu
byl obchod střižním zbožím a oděvy, také prádlem
a galanterií. První česká jména se objevují až počátkem
20. století, např. Miroslav Domalíp v Ml. Boleslavi. Škála
obchodů se rozšiřovala o nové druhy, jak vzrůstala výroba

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Na 1.stupeň nastoupil pan učitel Mgr.Tomáš Hušek
a na 2.stupeň paní učitelka Mgr. Ivana Zíková. K personálním změnám došlo i v MŠ, paní Jitka Rejmonová
a Věra Stará jsou dlouhodobě nemocné a paní učitelka
Eva Picková podala výpověď. Z tohoto důvodu nastoupily paní učitelky Marie Baláková a Marcela Lašáková
a paní kuchařka Vendulka Skrbková.

V pondělí 3. září jsme zahájili v Masarykově základní škole a mateřské škole v Semčicích nový školní rok
2007/2008.
První den byl slavnostní. Přivítali jsme prvňáčky. První
vědomosti a dovednosti budou získávat pod vedením paní
učitelky Mgr. Dany Antoškové.
Učitelský sbor opustily paní učitelky Marie Kubínová,
Jitka Rozová a Jana Terlecká.
Personální obsazení školy:

jméno

funkce
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Organizace školního roku
2007/2008:
3.9.2007
zahájení školního roku
2007/2008
25.,26.10.2007
podzimní prázdniny
22.12.2007–2.1.2008
vánoční prázdniny
1.2.2008
pololetní prázdniny
4.-10.2.2008
jarní prázdniny
20.,21.3.2008
velikonoční prázdniny
2.,9.5.2008
ředitelské volno
27.6.2008
ukončení školního roku
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Mgr. Tomáš Hušek
Mgr. Marie Helichová
Mgr. Miroslava Fuksová
Mgr. Ivana Zíková
Ing. Irena Králová
Mgr. Renata Rotterová
Mgr. Renata Kubínová
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Eliška Mészárosová
Petra Hornerová
Mgr.Miroslava Fuksová
Mgr. Marie Helichová
Petra Hornerová

vedoucí školní jídelny
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Libuše Záveská
Svatava Matesová
Hana Klimová

školník
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Ladislav Mészáros
Eliška Mészárosová
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M, CH, F, INF

ZŠ

AJ, TV

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
MŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

1.ST.
1.ST.
1.ST.
1.ST.
1.ST.
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M, F, VP
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ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

ZŠ

ZŠ
ZŠ
ZŠ

ZŠ
ZŠ
ZŠ+MŠ

Marie Baláková
Marcela Lašáková

MŠ
MŠ

Vendulka Skrbková
Kamila Fliegerová

MŠ
MŠ

Proti loňskému roku
jsme zaznamenali přírůstek 3 dětí. Máme
tedy 173 dětí v 9 ročnících.
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MŠ
��������
��������
��������
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24 (3 zahájí docházku v ����������������
23
20
14
15
15
20
14
15
16
21

O provozu ŠJ byli rodiče informováni letákem.
O prázdninách se ve školce i škole opravovalo a budovalo. V MŠ bylo položeno nové linoleum ve třídě a v šatně
a vyměněny staré ohřívače vody za nové.
Ve škole proběhla rekonstrukce umýváren v 1. i 2.patře,
položeno linoleum v učebně VV. Proběhlo každoroční
malování kuchyně. Bylo dokoupeno nádobí a talíře.

Na tábory pojedeme,
sluníčka, vody si užijeme,
načerpáme nové síly,
budeme jako v lese víly.
Koho to však zajímá,
že škola zase začíná,
čekají nás nové chvilky,
budeme pilní jako včelky.
Napsal: Daniel Košťál, 8.B

Největší změnou pro všechny pedagogy školy bylo
zavedení školního vzdělávacího programu v 1. a 6.třídě.
Náš program jsme nazvali „Číst, učit se, růst…“ Přejme
si, aby děti v naší škole vyrostly ve všech smyslech toho
slova.

Škola
Škola nás volá,
vezmeme si kola.
Pojedeme do školy,
s napsanými úkoly.

Přeji všem zaměstnancům a žákům, aby jim nový školní
rok přinesl jen samé příjemné chvíle. Všem přeji zdraví,
pohodu a hodně trpělivosti.
Mgr. Věra Forejtová

Ve škole se učit budeme,
o přestávce vždy ven půjdeme.
V jídelně se najíme,
pak zas domů pádíme.

Letní škola anglického jazyka

V prvním prázdninovém týdnu proběhla na naší škole
Letní škola AJ. Mezi dětmi byl o tuto akci poměrně malý
zájem a tak najít 20 účastníků bylo téměř nemožné. Nakonec se to však podařilo a nikdo z přihlášených nelitoval. Dva američtí lektoři byli báječní. Děti si užily spoustu legrace a získaly mnoho nových vědomostí. Ztratily
ostych a naučily se základům konverzace. Pro některé
z nich to bylo úplně první setkání s rodilými mluvčími
a přes počáteční zábrany poslední den všichni litovali, že
7 dní plných her a zábavy uplynulo. Všichni zúčastnění se
těší, že v září 2008 budeme tuto akci opakovat.
Mgr. Věra Forejtová

Tak to chodí každý den,
o víkendu jdeme ven.
V neděli zas úkoly,
těšíme se do školy.
Napsaly: Tereza Kaňková a Andrea Štěpánová, 8.A

První den ve škole
V letošním roce zahájilo svou školní docházku 23
prvňáčků. Jsou prvními, kteří budou pracovat podle
nového školního vzdělávacího programu „Číst, učit se,
růst…“
Po vzájemném představení a uvítání nastalo první rozdávání jedniček – malí žáčci zpívali, recitovali, poznávali
barvy a počítali. První den tedy proběhl ve znamení her
a zábavy. Nezbývá než popřát, aby chuť do práce dětem
vydržela a aby se do školy těšily.
Mgr. Dana Antošková

Práce mladých básníků:

Prázdniny
Slunce svítí, voní tráva,
do školy se lépe vstává,
lákají nás prázdniny,
které přijdou za chvíli.

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Ohlédnutí za prázdninami.
Prázdniny a dovolené jsou za námi, tak bychom se mohli

podívat na život naší organizace za uplynulé období.
pokračování na straně 7
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Protože jsme Vás v minulém Zpravodaji neinformovali
o činnosti a akcích naší organizace, tak jen ve stručnosti.
Prováděli jsme opakující se veřejně-prospěšné akce jako
je Velikonoční tajný výlet na kolech, čištění koupaliště,
postavení májky, pochod na 1.máje, čištění kanálů
v obci, sběr starého železa, tento dokonce ve třech akcích.
Z vybraných peněz za sběr jsme ﬁnancovali vybavení
klubovny.
Dále bych se chtěl zmínit o přestavbě hasičárny, která
začala 9. září loňského roku. Práce se nezastavily ani
v zimních měsících a za velkým množstvím odpracovaných brigádnických hodin se v květnu mohla pyšnit
novou střechou, v červnu, tedy přesně 23. jsme se mohli na výročí 80 let základní školy pochlubit otevřením
společenské místnosti (klubovny), včetně sociálního
zařízení a pro návštěvníky školy a občany naší obce
připravit milé pohoštění.
V současné době jsme připraveni ji obléknout do nového
kabátu (fasády).
Chtěl bych všem, kteří se podíleli poděkovat za odvedenou práci.

Po příjezdu na místo jsme byli odvoláni velitelem zásahu
profesionálního sboru.
19. 6. požár lesa mezi Chudíří a Mcely (Klimo
K. ml., Vošvrda P., Jiránek J. ml., Renner P., Brynych J.
ml.,Šturma M., Pařík P.)
8. 9. 07 byla pořádána okrsková soutěž v Chudíři, kde
jsme se pro nemoc a pracovní zaneprázdnění zúčastnili
pouze technikou.
Pro velitele VJ a strojníky se bude pořádat cyklické
školení – 6. 10. 2007
Přihlásili jsme se do soutěže „Dobráci roku“, kterou vyhlásilo rádio Region. Pokud nás vylosují, budeme propagovat jak naše sdružení, tak i naši obec.
Dále jsme pozvali na jednání výboru 11. 9. 07 senátora za
obvod Mladá Boleslav pana Ing. Jermáře, kterého jsme
seznámili s činností a v krátké přátelské besedě probrali
běžné starosti a strasti naší organizace.
Společenské akce:

Tradiční vinobraní - 6.října od 20.00
hodin v prostoru hasičárny.
Hraje ,, Sebranka ,,.

Výjezdová jednotka se zúčastnila dvou zásahů:
28. 3. při požáru silážní jámy v objektu kravína (Klimo
K ml., Čerych P., Fidra P., Vošvrda P., Moc A.)
7. 5. při požáru hranice dřeva na tzv. čáry na Strašnově.

Za SDH Semčice Klimo Karel sen.

Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE
Se začátkem školního roku, přišlo i podzimní počasí.
To asi, aby dětem nebylo líto, že musí do školy. Koupání
si přes léto užily dost. Kvalita vody, která je pravidelně
každých 14 dní kontrolována pracovníky OHS, byla
i letos až do konce srpna perfektní. Za to chceme i touto cestou veřejně poděkovat našemu zaměstnanci, panu
L. Janatovi. Ten se o kvalitu vody i čistotu bazénu poctivě
stará. Zároveň děkujeme i panu Andrášimu, který měl na
starosti sportovní areál. Dovolím si tvrdit, že tak, jako
letos nikdy nebylo vše stále pěkně vysekané a uklizené.
Léto však není jen koupání. Pro nás to je i spousta jiné
práce s pořádáním sokolských nebo i „soukromých“ akcí.
Mimo turnajů pro ﬁrmy, v první řadě našeho jediného, ač
jen naturálního sponzora, Cukrovary TTD Dobrovice, pro
BENET nebo FAURECII. Vše dopadlo dobře ke spokojenosti naší i našich zákazníků.
Počátkem července proběhl další ročník volejbalového
Memoriálu Bohumila Sládka s následujícím umístěním:
1.
PRASYL MB
2.
Dlasky Mlasky
3.
Jablonec n/N
Protože mezi pravidelnými účastníky i spoustou dalších
volejbalistů je o náš turnaj stále zájem, domluvili jsme
se na jiném druhu oznámení o konání akce. Vše bude zadáno přímo na internetové stránky volejbalu. Vždy jsme
se domnívali, že se o toto uveřejnění stará OV ČSTV, kam

musíme počátkem roku všechny plánované akce hlásit,
ale nebylo tomu tak. Uvidíme, jak se to projeví v příštím
roce.
Naši fotbalisté se i během léta zúčastnili několika turnajů
a většinou se umístili na stupních vítězů. Naposledy to
bylo v sobotu 8. 9. v Březovicích, kde skončili 3. Fotbalová parta uspořádala i vodácký zájezd. Bylo nás celkem
11, z toho 2 děti, 3 ženy. Na 3 kanoích a 1 raftu jsme sjeli
za 3 dny Berounku od Křivoklátu až po Zadní Třebáň.
Že by na nás pražilo slunce se zrovna říct nedá, ale to
nám náladu nezkazilo. Už nyní plánujeme další expedici
na příští rok.
Vrcholem sezóny byl opět Půlnoční nohejbalový turnaj.
Letos se 18. 8. 2007 konal již 27. ročník. Několik dní před
turnajem jsme se až báli, jestli při ohlášené účasti všech
zájemců vůbec turnaj zvládneme. Ale zakročila příroda.
Celé dopoledne propršelo a slabší povahy to vzdaly. I tak
přijelo 48 hráčů, mezi nimi 2 hráčky, obě odchovankyně
žákovského semčického nohejbalu. Konečné pořadí:
1.
Štumpf Petr + Šrůta Jiří
2.
Reinbergr Tomáš + Mulač Miloš
3.
Mulač Tomáš + Váňová Hana
Všechno proběhlo bez problémů a atmosféra byla i při
vyhlášení ve čtyři hodiny ráno vynikající.
Během léta jsme pořádali 4 taneční zábavy. Jednou
pokračování na straně 8
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jsme si mohli zatancovat, posedět i zazpívat s našimi
Sklepís. Po 3 večery jsme si zatancovali se skupinou Soumrak band z Jičína. Počet návštěvníků i nálada zábava
od zábavy rostla. Jen nás mrzelo, že už je konec léta a na
další setkání s nimi si budeme muset rok počkat.
Poslední letní sportovní akcí letošního roku i kurtů
v nynější podobě je volejbalový turnaj, který se koná 15.
9. Je to už 2. ročník a doufáme, že proběhne ku spokojenosti organizátorů i zúčastněných a že se naše družstvo
umístí opět na stupních vítězů.
V pondělí17. 9. 2007 nastoupí do areálu těžká technika

a začne se s přestavbou stávajících kurtů, aby odpovídaly předpisům pro konání krajských soutěží. Celou akci
umožnilo získání krajské dotace se sdružením ﬁnančních
prostředků Obce, co by vlastníka areálu a TJ SOKOLa
Semčice, co by uživatele. Chceme poděkovat paní starostce a obecnímu zastupitelstvu, že ve spolupráci se Sokolem
podali opakovanou žádost o získání této dotace.
Doufáme, že nenastanou žádné nepředvídatelné okolnosti
a vše se stihne v řádném termínu a požadované kvalitě
včas provést.
Za TJ SOKOL Vlaďka Hynková

Demografická studie obce Semčice - stav k 31. 12. 2006
2. Mládež a děti

Počet obyvatel celkem:
(trvale žijících k 31. 12. 2006): 552
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3. Struktura obyvatel podle stavu
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4. Přírůstek a úbytek obyvatel (za poslední roky)
Stav k 1. 1.
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Struktura obyvatel podle věku, pohlaví a ostatních
ukazatelů:
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POLICIE INFORMUJE
Začátkem roku 2007 řešili policisté v obci Semčice
případ otce, který neplatil výživné na svého syna
a dlužil tak částku nejméně 10 000,- Kč. Policie muži
sdělila podezření z trestného činu Zanedbání povinné
výživy.

na místě zasahovala jednotka HZS Mladá Boleslav
a jednotka dobrovolných hasičů obce. Věc šetřena
jako přestupek proti veřejnému pořádku.

Na parkovišti u obecního úřadu neznámý muž
odstranil těsnící gumu zadního okna ze zde zaparkovaného vozidla Felicia, toto vysadil a odložil vedle
vozidla. Následně poté z vozidla odcizil autorádio
v hodnotě 1 000,- Kč.

V prostorách hasičské zbrojnice v obci, NP odcizil
nezajištěné horské pánské jízdní kolo zn. Autor, čímž
majiteli vznikla škoda ve výši 6 000,- Kč.

Ve dvou případech řešila policie Dobrovice rodinné
neshody v rodinách, které byly po zpracování posV měsíci únoru si podnapilý muž v obci Semčice toupeny k vyřízení komisi veřejného pořádku obce.
přivodil zranění, kdy na místo byla přivolána RZS
Středočeského kraje. Muž byl převezen na neuro- Dne 21. 6. 2007 neznámý poberta vypáčil vrata
chirurgii Krajské nemocnice Liberec, kde svým stodoly stojící na pozemku občana obce, kde odcizil
zraněním podlehl. Policie České republiky případ Vari sekačku s pohonnou jednotkou Vari, čímž mašetřila jako tr. čin Ublížení na zdraví.
jiteli vznikla škoda ve výši 10 000,- Kč.

I přesto, že nový zákon o silničním provozu platí
více jak jeden rok, bylo policisty OOP Dobrovice od
začátku roku při kontrolách v obci zjištěno 15 řidičů,
kteří nedodrželi při provozu svého vozidla ustanovení tohoto zákona a byla jim uložena za přestupky
bloková pokuta.

Neznámý poberta odstranil zámek vstupních vrat do
areálu ZV, vnikl na dvůr a zde vypáčil vstupní dveře
do dílny, kde odcizil různé nářadí a náhradní díly
na vozidla. Nezůstalo pouze u dílny ale postupně
vypáčil další uzamčené dveře a ze skladu odcizil pracovní oděvy.
Policie ČR OO Dobrovice žádá tímto občany obce,
aby svou všímavostí přispívali k odhalování trestDále bylo sděleno obvinění muži, který vyhrožoval né činnosti a dopadení pachatelů ve svém okolí.
občanovi obce Semčice SMS zprávou na mobilní Poznatky nejen k uvedeným případům můžete volat
telefon, že mu zapálí dům. Pachatel byl zatčen pro na telefonní čísla místní služebny 326 398 316, 326
podezření z dalších trestných činů.
398 158 nebo na linku 158.
Inspektor prap. Ladislav Hložek

Na farmě ZV došlo k zahoření silážní hmoty, kde

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
• Upozorňujeme občany, že ve dnech 26. září
(středa) do 28. září 2007 (pátek) bude probíhat sběr
nebezpečného odpadu. Tento můžete v době od
8,00 - 10,00 hod. a od 14,00 - 16,00 hod. odevzdávat do areálu Ing. Heřmanského, za vrata naproti hřbitovu. Jedná se pouze o tyto druhy odpadů:
zářivky, akumulátory,olej motorový a převodový,
plechovky od barev, lednice, mrazáky a televizory. Jiné druhy odpadů nebudou odebírány.

na majitele, aby po svých miláčcích uklízeli, není
opravdu nic příjemného okolo takových hromad
chodit nebo si je přinést domů na obuvi. Je to věc
lidské slušnosti nebo bezohlednosti, jak chcete.

• Firma Metalcentrum hledá nové zaměstnance pro
svou provozovnu výkupu železa a barevných kovů
v Semčicích, nástup 1. 10. 2007:
- Žena s ekonomickým vzděláním a znalostí práce na
PC pro vedení pokladny a skladové evidence. Místo
• Upozorňujeme občany, že ve dnech 5. října (pátek) je vhodné i pro absolventku SŠ bez praxe. Důležitá
od 12,00 hod. do 8. října 2007 (pondělí) 8,00 hod. je pečlivost a spolehlivost. Její nástupní plat by byl
bude u hřbitova přistaven kontejner na velkoobje- 12 000,- Kč
- Muž na pozici mistra šrotiště. Práce zahrnuje
mový odpad.
přejímání železa a barevných kovů od zákazníků,
• Neustávají stížnosti na znečišťování obce výkaly organizace nakládky a vykládky materiálu, správa
venčených psů. Apelujeme znovu a velmi důrazně
pokračování na straně 10
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areálu. Důležité jsou organizační schopnosti, vy- nutí na obecním úřadu nebo je bude možné stáhnout
cházení s lidmi a znalost materiálu (samozřejmostí je z webových stránek obce. Jedná se o tyto kurzy:
řádné zaškolení). Nástupní plat by byl 14 000,- Kč.
JAZYKOVÉ KURZY: Angličtina, němčina
• V areálu Selekta Semčice je znovu otevřena Prodejna osiva a zahrádkářských potřeb.
POČÍTAČOVÉ KURZY: Základy práce s osobním
Otevírací doba PO - PÁ 8,00 - 12,00 13,00 - 16,00 počítačem, Osobní počítač pro pokročilé (Microsoft
hodin
Ofﬁce)
Po telefonické dohodě možno i jinak: 737 845 528,
Kristýna Kováčová, Velkoobchod a maloobchod, KURZY PRO PODNIKATELE: Základy podnikání
Semčice 73
(marketing a management), Účetní a daňová evidence, Podvojné účetnictví, Účetnictví s využitím
• V rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL PC.
je realizován projekt s názvem „S Krakonošem
u počítače“, který umožňuje vzdělávání ve ven- KURZY ODBORNÉ A TECHNICKÉ ZPŮkovských podmínkách. Kurzů se mohou bezplatně SOBILOSTI: Svařování (na tento kurz se doplácí 2 -3
účastnit všichni občané. Dotazníky budou k vyzved- tisíce korun), Těžba dřeva, Obsluha strojů a zařízení

Semčický zpravodaj: periodický tisk vydávaný 5x ročně v počtu 220 výtisků
Místo vydání: Semčice
Číslo výtisku: 4, Datum vydání: 24.09.2007, 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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