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Vážení spoluobčané, 

dovolte mi vás všechny pozdravit v nekrásnějším měsíci v roce.  

Co se událo. 

     1) Zasedání zastupitelstva 30.3.2015 

V pořadí již čtvrté  zasedání  Zastupitelstva obce Seč (ZO) se konalo v zasedací místnosti  

obecního úřadu  a bylo na něm projednáno následující: 

ZO vzalo na vědomí: 

- Informativní zprávu o činnosti Obecního úřadu Seč 

- Používání obecního znaku na dresech fotbalistů 

- Prosbu o poskytnutí finančního pomoci Římskokatolické farnosti v Blovicích na 

opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Seči 

ZO schválilo: 

- Pronájem nebytového prostoru v prostorách obecního hostince za účelem bydlení za 

těchto podmínek: výše nájemného nejméně 3500,- Kč  za měsíc bez energií, doba 

pronájmu určitá – jeden rok a kritéria pro výběr nájemce: dosavadní trvalý pobyt 

v Seči, potřebnost a výše nájmu. 

- Rozpočtové opatření č. 1/2015 

- Oplocení u naučné stezky 

ZO  uložilo starostce obce 

-  Jednat o podmínkách finanční pomoci s Římskokatolickou farností Blovice 

2)  Vítání občánků 4.4.2015. 

     O Bílé sobotě proběhlo v naší obci vítání nových občánků. Byli přiváni tito noví         

občané  Seče:   Adam Hozman,  Jan Večl, Anna Kohoutová, Matyáš Vokurka a Jůlie Malá. 

Miminka i jejich rodiče, prarodiče a přátelé přišly potěšit pásmem básniček a písniček děti 

z naší mateřské školky. Starostka obce pronesla krátkou řeč, kterou přivítala naše nejmenší do 

života v naší vesnici. Všichni jsme moc rádi, že v naší obci přichází na svět každý rok hodně 

dětí. Je vidět, že jsme vesnice s mladými lidmi a rozhodně nepatříme k těm na vymření,          

o čemž svědčí i fakt, že na podzim budeme vítat další dětičky.                                            

Přejeme dětem, aby na dětství v Seči měly ty nejlepší vzpomínky.                                       

Co se chystá. 

8.5.2015 v 10.00 hod. se bude konat na návsi u pomníku padlých občanů ve světových 

válkách pietní setkání, na které zvu všechny občany a zejména děti a mládež. Pokloníme se 

památce našich hrdinů, položíme věnec a přečteme si pár krátkých zajímavých úryvků 

z kroniky z května 1945. Děti a mladí lidé si tak budou moci poslechnout, jak to tenkrát bylo 

právě v Seči. Jsou události v naší historii, které je třeba stále připomínat a na které by se 

nemělo zapomenout ani po dlouhých sedmdesáti letech. 
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12.5. a 17.5. proběhne sběr nebezpečného odpadu v garáži za obecním úřadem takto: v úterý 

12.5. od 16.00 do 18.00 a v neděli 17.5. od 10.00 do 12.00.                                  

Nebezpečným odpadem se rozumí: Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků                           

Zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev                                                

Zářivky, výbojky,televizory, monitory, rádia, pračky                                                          

Lednice, sporáky, boilery                                                                                                              

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 

13.5. proběhne očkování psů proti vzteklině. V 16.45 bude veterinární technička u horní 

zastávky a přibližně kolem 17.00 na návsi.                                                                                           

30.5. od 14.00 hod zvu na hřiště všechny děti, jejich rodiče, prarodiče a kamarády na tradiční 

dětský den. Děti čeká spousta her, zábavy a odměn. V případě špatného počasí budeme v sále 

hospody. Takže, děti, přijďte se pobavit, těším se na vás já i všechny tety a strejdové 

organizátoři. 

6.6.  ve 20.00 hod zavítá do sálu místního hostince opět country kapela ze Spáleného Poříčí 

LAZARBAND, aby to tady pořádně rozjela. Zvu všechny příznivce tohoto hudebního žánru, 

aby si přišli zazpívat, zatancovat a dobře se pobavit.  

Ze sportu 

Fotbalový klub TJ Seč skutečně válí  a dobývá jedno vítězství za druhým.  

12.4. Mantov – Seč  2:3,  všechny tři góly vsítil Radek Týml                                                                                                 

19.4. potěšili fotbalisté své domácí fanoušky výhrou 3:1 nad Ptenínem. Opět skóroval skvělý střelec 

domácích Radek Týml.                                                                                                                                                      

26.4. završili vítězné dubnové tažení setečtí fotbalisté výhrou v Záhoří s výsledkem 1:6, tentokrát si Radek 

Týml úspěšně kopl dvakrát a po jednom gólu nastříleli pánové  Calta, Černovský,  Martinovský a Bouda.  

Fotbalistům samozřejmě blahopřejeme a držíme palce do dalších zápasů.                                                       

Fanoušci se mohou těšit na  domácí zápas, který proběhne 10.5. od 17.00, soupeřem bude Mantov.                  

Na domácím hřišti uvidíte naše fotbalisty v měsíci květnu ještě 24.5. od 17.00 hod., kdy jim výhru přijede 

oplatit Záhoří. 

 

Závěr: Závěrem mi dovolte zmínit  palčivý problém, který trápí naše spoluobčany. Jedná se  

o volné pobíhání všeobecně známé smečky psů, která ohrožuje zdraví občanů. Ujišťuji 

občany,že nad tímto závažným  problémem já ani zastupitelstvo nezavíráme oči a snažíme se 

ho nějak řešit. V těchto dnech hledáme reálné možnosti,jak nechat tyto psy alespoň naočkovat 

proti vzteklině. Dále připravujeme novou obecně závaznou vyhlášku o volném pobíhání psů, 

která by měla řešit i pravidla chovu drobného hospodářského zvířectva a domácích zvířat 

v obci, tak aby nedocházelo  ke zbytečným sousedským sporům. K této problematice a nejen 

k ní ráda přijmu názory a náměty občanů, protože jaká pravidla si pro soužití v obci uděláme, 

tak se nám zde bude žít. 

Dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala občanům, kteří se ve svém volném čase 

starají o společnou zeleň, dokonce zakládají a udržují nové záhonky a pěstují kulturní 

okrasné rostliny na veřejných prostranstvích a udržují pořádek nejen na svých 

zahrádkách a dvorcích. 

Děkuji vám všem !   

vaše starostka 

Helena Chytrá 


