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Vážení spoluobčané, měsíc květen je pro zastupitelstvo naší obce především časem finiše před 

plánovanou oslavou 700 let od první písemné zmínky a srazu rodáků. Práce je s tím opravdu 

spousta, přesto však chod obce běží stále stejným tempem a je třeba se věnovat i těm obyčejným 

každodenním starostem. Pojďme se tedy seznámit s událostmi všedních dnů. 

Co nás čeká   

Zasedání zastupitelstva obce 15.5.2019 od 19:10 v přísálí hostince 

1) Program: Schválení smlouvy s KAV Starý Plzenec na provozování kanalizací  

2)  Schválení hospodaření obce - závěrečný účet za rok 2018 

3) Schválení hospodaření MŠ 2018 - přerozdělení zisku za rok 2018 

4) Směna pozemků  

5)  Záměr prodeje pozemků 

6) Rozpočtové opatření 3/2019 

7) Pověření starostky schvalováním rozpočtových změn 

8) Různé 

9) Diskuze 

10) Závěr 

 

Očkování psů proběhne 22.5. jako každý rok na dvou místech: v 16:45 nahoře na zastávce a v 17:00 

na návsi. 

 

Sběr nebezpečného odpadu 

Odpady je možné ukládat do garáže u starého obecního úřadu čp. 78 v úterý 21.5.2019 od 16:00 do 

18:00 hod.a ve středu 22.5.2019 od 16:00 do 18:00 hod. 

 

Přijímány budou následující druhy odpadů : 

 Oleje v uzavřených nádobách (hydraulické, motorové, převodové atp.)  

 Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

(absorpční činidla, filtrační materiály) 

 Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, např. rozpouštědla, kyseliny,        

zásady, fotochemikálie, pesticidy 

 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 

 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 

 Brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů v příslušných nádobách 

 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky 

 Detergenty (odmašťovadla) – stará mýdla a čistící prostředky 

 Nepoužitá léčiva (staré léky) 

 Pneumatiky osobní (bez disků), pneumatiky nákladní – „Avia“ (bez disků) 

 Olověné akumulátory 

 Baterie včetně autobaterií 

 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

 Vyřazená zařízení domácího chlazení, vyřazená elektrická a elektronická zařízení ostatní 
 

Na dočasné sběrné místo je možno umístit pouze výše uvedené odpady od obyvatel žijících v obci, 

nikoliv odpady od ostatních obyvatel či odpady vyprodukované z podnikatelské činnosti! 
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Volby do Evropského parlamentu 

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 24.a 25.května. 

Volební místnost v zasedací místnosti nového obecního úřadu, č.p. 2. bude otevřena v pátek 24.5. od 

14:00 do 22:00 a v sobotu 25.5. od 8:00 do 14:00 hod. Občané, kteří nebudou v době konání voleb 

v obci, mohou si vyzvednout voličský průkaz na obecním úřadě buď v úřední hodiny, nebo kdykoliv 

po domluvě se starostkou a to do 22.5., kdy končí lhůta pro osobní žádost o vydání voličského 

průkazu. 

 

Sraz rodáků a oslavy 700. výročí od 1. písemné zmínky o obci – 1.6.2019 

Čas příprav na tuto akci vrcholí. Přejme si, ať se vše vydaří, ať se rodákům, kteří přijedou z daleka u 

nás líbí, nechť se všichni místní i přespolní dobře pobaví a počasí je příznivé. 

Zde je program celého dne: 

9:00 – 11:00 prezence přihlášených rodáků a hostů 

10:00 zahájení u pomníku svobody 

Následuje slavnostní průvod ke křížku kolem hospody 

  zasazení památného stromu 

  vystoupení dětí z MŠ 

11:30 mše svatá v kostele 

Místní budovy budou otevřeny mezi 13 – 17 h 

- kostel 

- nový obecní úřad (bývalá fara) – výstava fotografií, kronika 

- bývalý obecní úřad – prezentace spolků 

- mateřská škola – prohlídka 

- kaplička sv. Barbory – doprava historickým autobusem z návsi nebo příjemná 

procházka 

Odpolední program na hřišti mezi 13 – 17 h 

- kapela DADA Band 

- fotbalové utkání  mezi TJ Seč muži a Ladies team od 14:00 

- pro děti – skákací hrad, svezení na ponících 

- cukrová vata a zmrzlina (pro děti zdarma) 

- malá ukázka hasičské techniky 

- možnost občerstvení 

Na návsi výstava veteránů po celý den – auta, motorky a historická hasičská stříkačka 

Program v hospodě 

- mezi 11 – 14 h se podává oběd v hospodě 

- mezi 16 – 19 h komentované pásmo vzpomínek na sále (Jan Milota a Jiří Sankot) 

doplněné hudbou a promítáním fotografií 

- od 20:00 taneční zábava (kapela Orion) 

Dopolední program a část odpoledního programu zpříjemní kapela Hájenka, která nám zahraje 

při zahájení u pomníku, písněmi do kroku doprovodí průvod ke křížku a po té bude hrát pro 

dobrou náladu všech účastníků před hospodou, popř. v hospodě. 

Ve verandě hospody se budou prodávat zbylé upomínkové předměty a kniha Obec Seč, historie a 

současnost v obrazech. 

Ze sportu 

V sobotu 1.6. od 11:00 (ještě před začátkem programu oslav) se na našem hřišti utkají fotbalisté TJ 

Seč s hráči Chotěšova B. 

 

Vážení občané, těším se na setkání s vámi všemi u příležitosti oslav významného výročí obce. 

Přeji naší milé vesničce do dalších století jen to nejlepší. 

Vaše starostka  

Helena Chytrá      
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