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Vážení spoluobčané, 

                    první měsíc roku 2020 bude pomalu za námi, Vánoce a konec roku 2019 jsou 
minulostí a přetrvávají už jen ve vzpomínkách. Podívejme se tedy, jak nový rok začal a co 
nás v nejbližší době čeká. 

Co se událo   

Novoroční ohňostroj 
První událostí nového roku byl opět ohňostroj. Patrně byl již naposledy v režii pana Ivana 
Bystřického ml. Na příští rok, pokud budeme chtít obecní ohňostroj, si budeme muset sehnat 
jiného dodavatele.  
Tradice veřejného ohňostroje započala již před lety za starostování Daniela Hajšmana a od té 
doby se těší každoroční oblibě. Původní myšlenka byla taková, že občané si přispějí na 
opravdu kvalitní ohňostroj a nebude se konat tolik soukromých odpalování, která trápí 
zejména majitele psů a jejich miláčky. O posledním Silvestru se tato představa skutečně 
nenaplnila a soukromé petardy byly odpalovány po celé odpoledne i večer. Každému, kdo má 
rád psy a domácí mazlíčky vůbec, muselo být těch ubohých tvorů líto. Zatímco my lidé si 
užíváme veselí a radost ze začátku nového roku, naši čtyřnozí přátelé opravdu trpí. A kdyby 
trpěli jen tu chvilku kolem silvestrovské půlnoci. Myslím, že je zbytečné dělat rámus celý 
den. 
Také mě mrzí, že si někdo udělal soukromý ohňostroj na Nový rok odpoledne na obecním 
pozemku – na louce před hřištěm a nechal tam ležet krabici po petardách, aniž by se namáhal 
s úklidem, zřejmě si dotyčný neuvědomil, že není v Praze na Václaváku a že obec 
nedisponuje technickými službami jako hlavní město. 
 
Setkání sousedů a kamarádů na hřišti krátce po půlnoci se však opět povedlo a svůj účel 
splnilo. Popřáli jsme si, užili si barevnou podívanou na obloze a příjemně tak zahájili rok 
2020. 
 
Děkuji všem, kteří na letošní ohňostroj přispěli. Byli to: 
Černých čp.41, Fialovi. čp. 32, Fialovi čp.109, Holubovi čp. 59, Hozmanovi čp.1, Hozmanovi čp. 82, 
Hrdinovi čp. 42, Hrdinovi čp. 88, Hvozdovičovi čp. 80, Chytrých čp.4, Janečkovi čp. 95,  Keslovi čp. 
51, Kubáňovi čp. 29, p. Krejčířová čp. 117, Lašťovka M. čp.74, Malých čp. 31, Malých čp.85, 
Pajerovi čp. 38, Parouzovi čp.103, Parouzová M., Pelíškovi čp. 114, Z.Polakovičová čp. 105, 
Sedláčkovi čp. 9, Sedláčkovi čp. 30, Šrámkovi čp. 87, Šrámkovi čp. 107, Štětinovi. čp. 35, V. Švec čp. 
91, Vokurkovi. čp. 52. 
 
 
Co nás čeká        
 
Ples SDH – 15.2. 
 
Všichni milovníci tance a bujaré zábavy se mohou již nyní těšit na tradiční a oblíbený hasičský bál, na 
který vás naši hasiči srdečně zvou v sobotu 15.2. od 20:00 hod. Vstupné bude 100,-Kč, k tanci i 
poslechu bude hrát duo Da-Da Band a na návštěvníky bude čekat bohatá tombola a spousta zábavy. 
Kdo by chtěl přispět hasičům do tomboly, může tak učinit opět buď v konzumu, nebo u pana Petra 
Janečka čp.95 do pátku 14.2. do 16:00hod. Hasiči všem předem za příspěvky do tomboly děkují. 
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Masopust – 22.2. 
Hned týden po bále se budete moci pobavit obnovenou tradicí masopustního veselí 
Sraz masek je ve 13:30 u hospody. Zhruba ve 14 hod proběhne slib masek starostce.  
Průvod bude pomalu za doprovodu hudby procházet obcí tak, aby ho mohl každý ke svému domu 
pozvat a poveselit se s maskami. Masky nepohrdnou tekutým i tuhým občerstvením   
Přibližná trasa průvodu:  od hospody - novy OU - směr Čejkovi - po druhé straně zpět do mlýna - 
zadem k Peliškům - okolo Doričáků - zpět na náves k Černým- nahoru okolo hospody ke Šrámkům a 
do ulice ke Kubáňům ml. - dolů okolo konzumu a okolo Hajšmanů k Ryšánkům a zpět k hospodě. 
Zveme všechny na účast v průvodu, především zveme MASKY, kterých není nikdy dost!  
Tak pojďte do průvodu s námi. (srdečně zve Jana Sirová) 
 
Dětský maškarní rej – 7.3. 
Zveme všechny děti a jejich rodiče, prarodiče a kamarády na dětský maškarní rej, který vypukne na 
sále hospody v sobotu 7. března v 15:00 hod. Přijďte si zařádit v maskách, čeká na vás tombola, 
soutěže a spousta zábavy.  
 
Ostatní záležitosti naší vesnice 
 
Svoz odpadů 
Od 1.2. se budou popelnice vyvážet takto: 
Týdenní svoz ( zelené známky) – každou středu 
Kombinované (červené) – v zimě, tj. od 1.10. do 31.3. každou středu, v létě každou sudou středu 
Čtrnáctidenní (žluté známky) – celoročně v sudou středu 
Měsíční ( modré známky) – každou první středu v měsíci 
 
Svoz pytlů s plasty zůstává stejný jako dosud, tedy každý první pátek v měsíci. 
 
Připomínám, že u mateřské školy je přistavena nádoba na sběr jedlých olejů z domácností, na nádobě 
je napsáno, co se smí ukládat. Oleje vkládejte v PET lahvích. V žádném případě sem neukládejte 
motorové a jiné technické oleje, které patří do nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad je v obci 
shromažďován dvakrát do roka, na jaře a na podzim. O termínu sběru jste včas informováni 
prostřednictvím těchto novin, úřední desky a webu obce. 
Vedle nádoby na oleje stojí nově též nádoba na kovy. Sem můžete ukládat drobný kovový odpad 
z domácností. 
 
Od 1.3. se budou opět vybírat a štěpkovat větve každé pondělí od 16 do 18 hodin.  Pokud budete chtít 
vyvézt větve v sobotu, nebo v jiný den, domluvte se telefonicky s panem Sedláčkem na tel. 
606170510. 
 
Anketa na systém odkanalizování obce a vodárenská infrastruktura obce 
Anketa sice ještě neskončila, ale již zde uvedu předběžné výsledky:  
Celkem odevzdáno 80 lístků 
1.varianta (centrální čistička s oddílnou kanalizací) … 45 hlasů 
2.varianta (domovní čištění, stávající kanalizace zakončená dočištěním)…..27 hlasů 
3.varianta ( zatím nejsou rozhodnuti)…….6 hlasů 
1 dotázaný odmítl lístek vyplnit a 1 dotázaný vyplnil, že likviduje ekologicky sám a nevybral žádnou 
z variant.  
Jak jsem již předesílala, není tato anketa pro nikoho závazná. Chtěli jsem si udělat obrázek o širší 
představě mezi vámi občany, protože na zasedání nechodí většina z vás a diskuze k tomuto tématu 
většinou končí neplodným dohadováním. Názor, že není třeba vyplňovat anketu, protože si obecní 
úřad stejně dělá, co chce a podobné výpady, situaci nevyřeší. Rovněž některá prohlášení, že čističku 
jsme měli mít už dávno, když se na ní dávaly dotace, jsou také tak trochu pod pás. Obec Seč 
neznečišťovala a zatím neznečišťuje povrchové vody, dosud nebyl důvod, jako v případě některých 
jiných obcí, které prokazatelně znečišťovaly a dostávaly za to pokuty, stavět nákladnou čističku a 
budovat novou kanalizaci. Bývalí starostové při úvahách o stavbě centralizovaného čištění většinou 
narazili na problém s financováním. Celá záležitost se dostala do popředí zájmu až v poslední době 
v souvislosti s účinností novely Vodního zákona, která ukládá majitelům jímek vyvážet své odpadní 
vody na vzdálené čističky za drahé peníze.  Chtěli jsme tedy tyto občany podpořit, aby si mohli 
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vybudovat vlastní čištění a připojit se na jednotnou kanalizaci. Od vodoprávního úřadu jsme dostali 
povolení tyto předčištěné vody vypouštět. Jsou obce, které toto povolení nedostaly a nedostanou.  
Nabídka finanční pomoci se však nesetkala s kladnou odezvou, ale naopak rozpoutala diskuzi na dané 
téma. Pokud by si obecní úřad „dělal, co chce“, nechal by milé kanalizace klidně spát, nenabízel by 
občanům pomoc a nechal by likvidaci odpadních vod na občanech. Bez výše zmíněného povolení by 
současní majitelé novostaveb dostali povolení jen na bezodtokou jímku, jako to mají v některých 
vesnicích v okolí a majitelům již stávajících by vodoprávní úřad neprodloužil povolení. Přesto chceme 
situaci řešit dál a nenechat na majitelích jímek enormní finanční zátěž, kterou povinné vyvážení na 
čističky bezesporu je. Nejsme jen zastupiteli, jsme též občany této vesnice, a proto se tím zabýváme, 
sháníme informace, zkušenosti ostatních obcí, zvažujeme možnosti. Jednou z informací je i odezva od 
vás všech v podobě jednoduché ankety, která vám byla předložena. 
Odpovědi na naše i vaše otázky nám dá variantní studie, kterou necháme zpracovat. Věříme, že nás to 
posune dál. Naplánování a vybudování systému čištění odpadních vod je záležitost závažná, neboť 
jakékoliv rozhodnutí ovlivní životy nás všech na velice dlouhou dobu. Není možné toto rozhodnout ze 
dne na den a ani samotná realizace, ať už toho či onoho systému, nebude jednoduchá a nebude hned.  
Chci poděkovat všem občanům, že se chovají ukázněně a nevypouští do naší kanalizace, co tam 
nepatří. Prozatím proběhla dvoje měření vzorků z našich volných výpustí a všechny vzorky splňují 
předepsané limity.  
Přesto však neodsouváme problém kanalizací, ale snažíme se jej řešit paralelně s úkoly, které mají 
v současné době přednost a to je zejména zajištění dostatečného množství kvalitní pitné vody v 
obci. 
Pro letošní rok si dali zastupitelé za úkol opravit, zmodernizovat, případně posílit vodárenskou 
infrastrukturu. V rozpočtu jsou vyčleněné peníze na výměnu technologie vodárny, která by měla 
proběhnout v letošním roce. Pokusíme se na tuto modernizaci získat dotaci. Bude se také žádat dotace 
na druhý vrt a jeho připojení. V současné době probíhají předběžné kalkulace nákladů a připravuje se 
projektování vrtu a žádost o stavební povolení tak, aby se do konce roku stihla podat žádost o dotaci. 
O dotaci na druhý vrt žádáme proto, že náš současný vrt je již starý a jeho vystrojení je na hranici 
životnosti. V případě jeho zborcení by vesnice byla bez vody. Díky záložnímu vrtu bychom se této 
extrémní situaci měli vyhnout.  Navíc rok 2020 je posledním rokem pro přijímání žádostí ze 
Státního fondu Životního prostředí na zdroje pitné vody. 
 
 
Kočky toulavé  
V obci se nám rozšířil zvláštní nešvar. Občané, kterým doma překáží kočka nebo kotě, je odnesou 
k ovčínu, kde se o ně starají sousedé, kterým je opuštěných koček líto. Prosím všechny, kterých se to 
týká, aby tak nečinili. Buď si kočku nepořizujte a nebo, pokud nechcete koťata, nechte micku 
vykastrovat. Ovčín není útulek pro opuštěné domácí mazlíčky. 
Děkuji za pochopení. 
 
 
 
Závěr  
Milí spoluobčané, letošní rok bude pro vedení obce rokem vody, ať už té pitné, nebo splaškové.  
Držte nám palce, abychom získali požadované dotace a mohli provést alespoň některou z plánovaných 
akcí. 
 
 
 
 
Vaše starostka                                                                  

   Helena Chytrá  
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