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Vážení spoluobčané, 

srdečně vás všechny zdravím již v  druhém měsíci roku 2019. Věřím, že jste Vánoční čas        

a závěr roku minulého prožili v co největší pohodě a nabrali jste nové síly do roku 

dalšího. Letos čeká na zastupitele obce hodně práce, přejme jim,  ať jim jde pěkně od 

ruky a nám všem ať se nám i v tomto roce v Seči dobře žije.  

Co se událo   

Novoroční ohňostroj 

Jaký by to byl začátek roku v Seči, kdyby se pár minut po půlnoci nesešli sousedé a kamarádi 

na hřišti a nepopřáli si štěstí a zdraví v novém roce? A jaký by to byl začátek bez pěkného 

ohňostroje? Jsem moc ráda, že i letos nám pánové Bystřičtí připravili tuto velkolepou 

podívanou.  

Poděkování patří všem, kteří na letošní ohňostroj přispěli. Byli to: 

Šrámkovi čp. 107, Hrdinovi čp. 88, Pajerovi čp. 38, J. Zábranský čp. 33, Z.Polakovičová čp. 105, V. 

Švec čp. 91, H. Chytrá čp. 4, Hrdinovi čp. 42, Šrámkovi čp. 87, Janečkovi čp. 95,  Malých čp.85, 

Pelíškovi čp. 114, Malých  čp. 31, Hvozdovičovi čp. 80, Kubáňovi čp. 29, Větrovcovi čp. 67,  Keslovi 

čp. 51, Sedláčkovi čp. 9, Hofrajterovi čp. 88, Černých  čp. 41, p. Krejčířová čp. 117, Fialovi. čp. 32, 

Holubovi čp. 59, Švecovi a Bradáčovi. čp. 75, Lašťovka M. čp.74, Vokurkovi. čp. 52, Štětinovi. čp. 

35, Sedláčkovi čp. 30, Michaela Hofrajterová a Jakub Šnour čp.41., Hajšmanovi čp.15. 

 

Stěhování úřadu 
Od 2.ledna je obecní úřad přestěhován do nově zrekonstruovaných prostor bývalé fary čp.2. 

Mnohé z vás sem v prvních dnech letošního roku zavedla povinnost při placení poplatků za 

odpady a psy. Moc mě potěšilo, že se vám nový úřad líbí. 

 

Zasedání zastupitelstva obce 23.1. 

 

Zastupitelstvo schválilo: 

 
- Změnu v jednacím řádu obce Seč 

- Změnu sídla Obecního úřadu Seč a Obce Seč 

- Podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova na opravu   

   místních komunikací.  

- Rozpočtové opatření č. 1/2019  

- Opětovné podání  žádosti o převod pozemků p.č. 381/1 a 381/2 od SPÚ 

- Účast ve veřejné dražbě pozemků 

- Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s.  

-Užívání prostor bývalého obecního úřadu spolky a zájmovými skupinami obce Seč 

- Podání žádosti o dotaci z PSOV PK na opravu budovy Seč č.p.78 

        

Zastupitelé se rozhodli využívat budovu bývalého obecního úřadu pro spolkovou a zájmovou 

činnost SDH, dětí, zájmových skupin a sportovců. Od začátku roku zde probíhají schůzky dětí 

z klubu Šikovné ručičky, klubu malých hasičů a pravidelné cvičení žen. V současné době je 

v obci hodně malých dětí a zájmem představitelů obce je podpořit rodiče a dobrovolníky 

v jejich snaze vést děti ke spolkovému životu, venkovské pospolitosti a vytvořit pro ně 

podmínky pro smysluplné využití volného času. 
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Budova bývalého obecního úřadu skýtá mnoho možností pro setkávání lidí se stejným 

zájmem a pro různé aktivity.  

Rozhodli jsme se této budovy zatím nezbavovat také z toho důvodu, že představuje určitý 

majetek obce.  Jako správní hospodáři bychom majetek měli udržovat a zhodnocovat a proto  

v letošním roce žádáme z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje o dotaci 

na výměnu střešní krytiny, oken a vchodových dveří u této budovy. Rovněž zde plánujeme 

vybudovat vodovodní přípojku.  

 

Co nás čeká 

Soutěž o nej pomazánku – 16.2. 

Děvčata z výboru pro občanské záležitosti pořádají v sobotu 16.2. od 17:00 v přísálí místního 

hostince zábavnou kulinářskou soutěž o nejlepší pomazánku. Přihlásit se může každý, 

registrace předem na tel.:775 223 394 nebo osobně u Patrika Sirového nejpozději do čtvrtka 

14.2. Každý soutěžící přinese maximálně dvě různé pomazánky a od každé pomazánky 5 ks 

chlebíčků z pečiva dle svého uvážení pro odbornou porotou a dva talíře jednohubek pro 

veřejnost, protože i veřejnost bude dílo ochutnávat a hodnotit. Veřejnost je tedy srdečně 

vítána. 

 

Dětský maškarní rej – 23.2. 

Zveme všechny děti a jejich rodiče, prarodiče a jejich kamarády na dětský maškarní rej, který 

vypukne na sále hospody v sobotu 23. února v 15:00 hod. Přijďte si zařádit v maskách, čeká 

na vás tombola, soutěže a zábavné tvoření.  

 

Ostatní záležitosti naší vesnice 

 

Údržba veřejné zeleně 

Obec Seč shání zájemce o práci na údržbě veřejné zeleně. Jedná se mimo jiné také o práci s 

křovinořezem a malotraktorem, která vyžaduje určité fyzické předpoklady. Kdo by chtěl pro 

obec pracovat buď na dohodu o provedení práce, nebo na částečný úvazek, nechť se přihlásí 

na obecním úřadě do 28.2.2019. 

 

Ukládání větví a biologického odpadu 

Větve budou moci naši občané ukládat na novém místě a to na obecním pozemku u potoka 

pod cisternami ( vlevo od cesty k porodně prasnic)  od 1.3. každé pondělí od 16 do 18 hodin a 

každou 2. sobotu v měsíci od 15 do 17 hodin. Na místě bude pracovník obecního úřadu, který 

bude ukládání řídit. Trávu a bylinný odpad ze zahrádek bude možno prozatím ukládat na 

stejném místě jako dosud. 

 

Zimní údržba komunikací  

Prosím občany, aby v době větší sněhové nadílky, jaké jsme byli svědky např. v uplynulých 

dnech, byli trpěliví a v rámci svých možností nám byli i nápomocni při úklidu sněhu před 

svými domy. Rovněž prosím, aby majitelé aut nenechávali stát svá vozidla na krajnicích cest, 

velmi to znesnadňuje úklid sněhu. Děkuji za spolupráci a za pochopení. 

 

Závěr  

Milí spoluobčané, přípravy na oslavy 700 let obce a sraz rodáků pokračují rozesíláním pozvánek 

rodákům. Prosíme vás všechny, pokud si ještě vzpomenete na některé rodáky, o kterých jste nám 

dosud nedali vědět, zavolejte nám, nebo přijďte na obecní úřad. Neradi bychom na někoho 

zapomněli. Děkujeme. 

 

Vaše starostka                                                                  

   Helena Chytrá  
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