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Nový nájemce obecního hostince
V červnu tohoto roku byl z důvodu ukončení nájemní smlouvy obecního hostince k 30. 9. 2012
vyhlášen na úřední desce a na internetových stránkách obce Seč záměr o jeho pronájmu. Termín pro
podání nabídek byl stanoven na 14. 8. 2012. Do tohoto data však nebyla podána žádná nabídka. Na
základě pracovní porady zastupitelů tak bylo přistoupeno k uveřejnění inzerce v tisku a na internetu
tak, aby se o záměru dozvědělo co nejvíce potencionálních zájemců.
Zasedání Zastupitelstva obce Seč, na kterém se mělo rozhodovat o novém nájemci, bylo svoláno na
21. 9. 2012 do přísálí obecního hostince. Do data konání uvedeného zasedání zastupitelstva bylo obci
Seč řádně doručeno celkem 6 nabídek na pronájem obecního hostince: Jiří Oščatka z Vlčtejna, Blanka
Baloušová z Kutné Hory, Jan Milota ze Seče, Ladislav Barák z Přeštic, Barbora Kožíšková z Nýřan a
Václav Duršpek z Úněšova (řazeno dle data doručení obci Seč). Každý zájemce musel ve své nabídce
uvést své dosavadní zkušenosti a záměr, jakým způsobem hodlá provozovat obecní hostinec v Seči.
Někteří zájemci se i osobně dostavili na Obecní úřad Seč, kde jsme s nimi osobně pohovořili o jejich
záměru. Úplné nabídky byly čteny na zasedání zastupitelstva, kde rovněž proběhla i krátká diskuze
s občany na toto téma. Z uvedených nabídek pak zastupitelé jednomyslně odhlasovali nabídku Jana
Miloty ze Seče jako nabídku nejvhodnější. Nová nájemní smlouva s uvedeným nájemcem tak byla
uzavřena od 1. 10. 2012.
Honzovi Milotovi a i nám přejeme, aby se v této nové pozici osvědčil, a aby naše hospoda dobře
fungovala ke spokojenosti všech jejích hostů!
Poděkování za dobrovolnou pomoc obci a SDH Seč
V letošním roce jsme v naší obci organizovali dvě dobrovolné práce – úklid kolem bývalé fary a
kostela a úklid kolem budovy mateřské školy. Obě dobrovolné práce se těšily poměrně slušné účasti
občanů obce Seč. Všem, kteří obětují volný čas na úpravu veřejného prostranství, velmi děkujeme a
vážíme si jejich přístupu k takovým „brigádám“ a to zvláště v dnešní době, kdy se lze setkat
s dobrovolností tohoto druhu spíše výjimečně. Poděkování si však zaslouží i ti občané, kteří se
dobrovolně a nezištně starají o obecní nebo veřejné prostranství v průběhu celého roku, např. tím, že si
udržují veřejnou zeleň před svým domem, zametou či udržují obecní chodník, uklidí drobné odpadky
na hřbitově atp.
Obec Seč se tak spolu s SDH Seč dohodla, že společně uspořádáme společenskou děkovnou akci pro
uvedené dobrovolníky, kteří pomáhají obci Seč, a pro dobrovolníky a sponzory, kteří pomáhali SDH
Seč v roce 2012. Tato společenská akce se uskuteční v pátek 19. 10. 2012 od 20 h. Všichni uvedení
dobrovolníci a sponzoři jsou srdečně zváni ke společnému zábavnému večeru! K dispozici bude pro
všechny občerstvení a živá hudba. Těšíme se na společné setkání!
Svoz nebezpečného odpadu 14. a 16. října 2012
Občané obce Seč mohou v neděli 14. 10. od 15:00 do 17:00 a v úterý 16. 10. od 17:00 do 19:00
odevzdávat nebezpečný odpad určené osobě před obecní kůlnou – vedle vchodu do budovy obecního
úřadu, Seč č. p. 78.
Nebezpečný odpad je možno odevzdávat pouze v uvedených termínech, neboť jej obec musí skladovat
v souladu s příslušnými právními předpisy a nebezpečný odpad nesmí být veřejně přístupný. Přijímány
budou následující druhy odpadů:
- Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků;
- Zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev;
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- Zářivky, výbojky, televizory, monitory, rádia, pračky;
- Lednice, sporáky, bojlery;
- Všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní;
- Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách;
- Brzdové a nemrznoucí kapaliny;
- Zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie;
- Pneumatiky – osobní bez disků.
Ostatní odpad jako je azbest, nákl. pneumatiky, objemný odpad (gauče, tvrzené plasty, židle, stoly
atd.) nejsou v seznamu sbíraných odpadů. Další informace poskytne Obecní úřad Seč nebo pracovníci
ZKS a.s. na telefonním čísle 377 152 150.
Adventní koncert – prosinec 2012
Tradiční adventní koncert v seteckém kostele se uskuteční v sobotu 1. 12. 2012 od 18:00. V letošním
roce se můžeme těšit na vystoupení folklorního souboru Mladinka s účastí naší setecké hudebnice
Kateřiny Chytré. Dále vystoupí studenti Konzervatoře Plzeň pod vedením Davida Koláře ze
Zdemyslic a jako předzpěváci tradičně vystoupí děti z Mateřské školy Seč. Vstupné je dobrovolné a
výtěžek ze vstupného bude použit na opravu našeho kostela.
Před kostel jste však všichni zváni již od 17:00, kde se bude podávat hřejivé občerstvení a možná zde
budou i další stánky. Pokud můžete, vezměte s sebou opět lampiony, které budou zavěšeny před
kostelem. Na toto jsme v minulých letech trochu pozapomněli, ale jedná se o pěknou součást večera,
která navodí sváteční atmosféru, a je tedy škoda ji neudržovat. V tento večer se letos rovněž poprvé
rozsvítí na návsi vánoční stromek.
Setecký ohňostroj 2013
V lednu na Nový rok v 0:15 jsme poprvé uspořádali společný dobrovolný Setecký ohňostroj 2012.
Podařilo se nám za Vašeho dobrovolného přispění uspořádat ohňostroj za cca 20 tis. Kč, který
v obcích naší velikosti nemá obdoby, dokonce by se za něj nemuselo stydět ani malé město. Kdo se
navíc letošního ohňostroje zúčastnil přímo na fotbalovém hřišti, tak si mohl vychutnat ohňostroj za
poslechu hudby a i celkovou atmosféru, která byla úžasná. Jak jsme se posléze dozvěděli, tak
ohňostroj pozorovali i občané z jiných obcí - nejvíce z blovického vršku. Potvrdilo se tak, že pokud se
na ohňostroj společně složíme, je efekt mnohem větší, než když si každý sám koupí několik málo
petard či dělbuchů. Navíc by měl být společný ohňostroj i bezpečnější, neboť jej spouští odborníci a
na otevřeném a volném prostranství.
Vzhledem k úspěchu minulého ohňostroje, jsme se rozhodli v tomto pokračovat a připravujeme
Setecký ohňostroj 2013. Na tento ohňostroj můžete přispět na Obecním úřadě v Seči nebo i
bankovním převodem na účet č. 0734103359/0800, var. symbol: 112013, do zprávy pro příjemce pak
uveďte: Ohňostroj 2013 a Vaše jméno. Každému, kdo dobrovolně přispěje, bude jmenovitě
poděkováno v Seteckých novinách. Přispívat můžete do 15. 12. 2012.
Setecký ohňostroj 2013 se bude konat v 0:15 dne 1. 1. 2013 na seteckém fotbalovém hřišti. Zváni jste
všichni!
Kontrolní zprávy od kominíka
S těmito novinami jsou Vám, kteří jste využili společnou nabídku komických služeb ve dnech
28. a 29. 9. 2012, vhozeny do poštovní schránky i kontrolní zprávy o Vašich spalinových cestách.
Pokud by někomu kontrolní zpráva nějakým nedopatřením nebyla doručena, nechť prosím kontaktuje
Obecní úřad Seč nebo přímo kominictví Pavel Jiránek – Ekotop (www.ekotopj.webgarden.cz,
tel.: 777 262 467).
S přáním pěkného podzimu
Mgr. Daniel Hajšman
starosta obce Seč
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