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            Vážení spoluobčané, podzim se pomalu hlásí a s ním potřeba připravit se na zimu, nejen 

sklidit plody léta ze zahrady, ale též uklidit a vyhodit, co nám doma překáží, nebo co už dosloužilo a 

zkontrolovat naše topné systémy. V říjnu nás tedy čekají hned dva mimořádné svozy odpadů a to 

nebezpečného a velkoobjemového. Rovněž do naší obce zavítají kominíci. 

Co se událo 

Zasedání zastupitelstva obce 19.8.2019 

Zastupitelstvo na tomto zasedání schválilo: 

1) Příkazní smlouvu s KAV a.s., Starý Plzenec na dohled nad provozováním kanalizace pro     

    veřejnou potřebu v obci Seč. 

2) Uzavření nových Smluv o nájmu hrobových míst a ceník provozovatele veřejného pohřebiště       
    v Seči, platný od 1.1.2020 takto: cenu za  užívání  hrobového místa – nájem 5,-Kč/m

2 
/rok, cena za  

    služby 135,-Kč/rok pro nájemce s trvalým pobytem v Seči a pro nájemce s trvalým pobytem      

    v obcích s uzavřenou dohodou o užívání veřejného pohřebiště a 260,- Kč/rok  pro ostatní nájemce.           

3) Dohodu o užívání veřejného pohřebiště v Seči s obcí Chlum  

4) Dohodu o užívání veřejného pohřebiště v Seči s obcí Únětice      

5) Rozpočtové opatření 5/2019  
 

Příměstský tábor na území naší obce 

V naší obci se v druhé polovině prázdnin uskutečnil příměstský tábor s názvem „Cesta kolem světa“. 

Děti ve věku od 4 do 11 let se během týdne „podívaly“ do Afriky, Ameriky, Asie, Antarktidy a pak se 

vrátily šťastně domů, do Čech. Během tábora se o navštíveném kontinentu dozvěděly zajímavé věci, 

vedly si cestovatelský deník, zahrály si na klokany, vykopávaly kosti dinosaurů, rýžovaly zlato, 

barvily pštrosí vejce, jezdily na koních, tancovaly africké tance, tvořily sopku a čínského draka a 

navštívily statek, kde dojily krávu, zkoušely mlátit obilí cepem a poznávaly polní plodiny. Týden utekl 

jako voda, všichni si tábor užili a pokud vše vyjde, bude se příští rok tábor konat opět. Tento 

příměstský tábor pořádala Místní akční skupina MAS Aktivios, z.s. ve spolupráci se Seteckým 

rodinným klubem, z.s. a byl podpořen z Operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu bylo a je 

pomoci pracujícím rodičům a zajistit jim v době školních prázdnin péči o jejich děti. 

(autor Jana Sirová) 

  

Co nás čeká  

 

Velkoobjemový odpad 

Ve dnech 3.10.-6.10.2019 bude na návsi přistaven kontejner, do kterého budete moci uložit svůj 

velkoobjemový odpad. Do tohoto odpadu patří: nábytek, koberce, linolea, matrace, rámy oken, dveře, 

vany, umyvadla, záchodové mísy, kuchyňské linky, dřevotříska, velké kartony, které se nevejdou do 

běžného kontejneru na papír, velké kusy plastů, boty, lyže, boby, kola, tedy vše, co se nevejde do 

běžné popelnice. Nepatří sem nebezpečný odpad, biologicky rozložitelný odpad, skleněné tabule, 

stavební materiál a suť. 

 

Čištění komínů 

V pátek 4. a v sobotu 5. října budou v naší obci opět kominíci firmy EKOTOP servis, Jiránek. Občané 

si mohou tuto službu objednat na obecním úřadě, buď telefonicky: 724 974 696, 603 147 564, osobně, 

či e-mailem secublovic@seznam.cz do středy 2.10. Cena 500,-Kč. 
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Podzimní svoz nebezpečného odpadu 

 

Odpady je možné ukládat do garáže u starého obecního úřadu, čp. 78 a to 

v úterý 8.10.2019 od 16:00 do 18:00 hod. 

a ve středu 9.10.2019 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 a majitelů 

nemovitostí, kteří mají v obci zaplacené odpady, nikoliv odpady od ostatních obyvatel či odpady 

vyprodukované z podnikatelské činnosti! 

 

Separace olejů a tuků z domácností  

Nerudovská otázka „Kam s ním?“ se mimo jiné týká i použitých olejů z domácností. Už jsme si zvykli 

třídit, plasty, papír, sklo, tedy dále využitelné suroviny. Mezi energeticky hodnotné odpady patří i 

použité tuky a oleje z domácností. Od 1.4. 2019 je v platnosti novela č. 210/2018 vyhlášky 

ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného 

soustřeďování složek komunálních odpadů. Tato novela přinesla dvě změny pro systém třídění odpadů 

v obcích: 

1) celoroční sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

2) povinnost pro obce zajistit oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků (§ 2 odst. 7). Tedy 

např. použitý olej po smažení jídel z domácností. Tuto povinnost však budou obce mít až od 1. ledna 

2020.  

Bohužel použité jedlé oleje a tuky končí v současné době často zcela nesprávně v kanalizaci, kde 

způsobují nemalé potíže, když postupně ulpívají na stěnách a snižují tak průchodnost. Použité oleje 

jsou přitom cennou surovinou, která se po regeneraci hodí např. pro výrobu biopaliv nebo maziv, 

případně je mohou zpracovat také bioplynové stanice.  

U nás v Seči bude tedy umístěna koncem roku nádoba, do které budou moci občané ukládat použitý 

olej v uzavíratelných plastových obalech, nejlépe v PET lahvích.  

 

 

Ostatní záležitosti naší vesnice 

 

Nové smlouvy na pronájem hrobových míst 

Společně s těmito novinami jsme doručili nájemcům hrobových míst nové nájemní smlouvy na dalších 

deset let. Prosím, podepište je a doručte na adresu našeho úřadu. Děkuji. 

 

Schůzka s občany na téma „kanalizace a likvidace odpadních vod v naší obci“ 

Vzhledem k tomu, že se vyskytlo mnoho otázek ohledně výše uvedeného tématu, rádi bychom  

uspořádali schůzku s občany v naší hospodě. Schůzka by se mohla konat někdy v průběhu října 

společně se zasedáním obecního zastupitelstva, kdy už snad budeme vědět, jak vyšly první vzorky. 

Termín schůzky bude včas oznámen 
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Spolková činnost 

 

Setecký rodinný klub,z.s. 
Neformální sdružení seteckých rodičů již nějaký čas pořádá různé akce pro děti i dospělé. Akce jsou 

zaměřeny na tvoření spojené s ročním obdobím a tradicemi (Vánoce, Velikonoce, podzimní dlabání 

dýní atd.), dále soutěžní akce pro celou rodinu (Indiánské léto, Pohádková cesta, Hra o pirátský 

poklad), spolu s ostatními nadšenci se snaží sdružení rodičů obnovit různé tradice (např. Masopust) a 

letos poprvé byl zorganizován příměstský tábor. Protože snažení rodičů nebylo oficiální, bylo potřeba 

formálně založit spolek, který nese název Setecký rodinný klub, z.s. a veškeré akce včetně kroužku 

Šikulů již budou fungovat pod záštitou tohoto spolku. (autor: Jana Sirová) 

 

 

Cvičení 

Dovoluji si vás pozvat na cvičení, které probíhá pravidelně každý čtvrtek od 19 hodin v zasedačce 

bývalého obecního úřadu. Žádné skákání, běhání a jiné divočiny, "pouze" protahování a posilování 

vahou vlastního těla. Tak jestli se chcete trošku rozhýbat, zlepšit si náladu, nebo se zbavit bolestí zad a 

udělat něco dobrého jen pro sebe, neváhejte přijít. Více informací na tel. 732 226 808. Těším se na 

vás, Katka. (autor:Katka Sedláčková) 

 

 

Ze sportu 

Fotbalisté TJ Seč mají po pátém kole podzimní části sezóny na svém kontě 4 prohry a jednu remízu. 

Přijďte je podpořit tuto neděli na domácí hřiště od 16:00 v zápase s Radkovicemi. 

 

Závěr: 

Jak již úvod napověděl, bude začátek října ve znamení úklidu domácností. S končícím rokem 

vyprovodíme z domovů i harampádí, které nepotřebujeme, uklidíme zahradu, vyčistíme komíny          

a připravíme tak sebe i svůj nejbližší životní prostor na podzimní a zimní klid.  

Přeji vám všem, abyste se zbavili toho, co nepotřebujete, ale uchovali si v mysli pěkné vzpomínky na 

teplé léto, sluneční jas a všechny ty vůně a zářivé barvy, které nás dosud v přírodě obklopují. 

Pěkný podzim. 

 

Vaše starostka 

Helena Chytrá 
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