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Úvod 

Vážení spoluobčané, 

       pomalu je za námi léto. Doufám, že jste si ho užili a využili k maximálnímu odpočinku a 

nabrání sil. Léto bylo suché a horké, ale naštěstí v naší obci sucho a horko nezpůsobilo požár tak, 

jak tomu leckde jinde bylo. Vděčíme  za to i opatrnosti a ohleduplnosti vás občanů při manipulacích 

s ohňem a uposlechnutí nařízení zákazu rozdělávání ohně v přírodě. Nejen lidé, ale celá příroda 

v těchto dnech trpěla a následky extrémního počasí budou v přírodě ještě dlouho trvat.  

S létem končí i prázdniny, děti se vrací do škol a tak mi dovolte, abych v naší školce po dvouměsíční 

pauze přivítala všechny dětičky.  Přeju jim, ať se jim v naší školce líbí. Těm dětem, které nastoupily  

úplně poprvé, přeju, ať si brzy zvyknou na kolektiv.  A  samozřejmě paním učitelkám a kuchařkám 

přeju jen samé hodné děti.  

Co se událo: 

     1)   Zasedání zastupitelstva 10.8.2015 

   Zastupitelstvo obce Seč ( ZO ) zasedalo na sále místního hostince od 19.hod  

  ZO vzalo na vědomí: 

- Informativní zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání ZO. V této zprávě informovala 

starostka zastupitele a přítomné občany o výsledku právní kontroly Ministerstva vnitra na 

Obecně závazné vyhlášky,o zaměstnávání pracovníků na údržbu veřejné zeleně a o podání 

žádosti o dotaci na výsadbu aleje kolem cesty ke sv. Barboře od ČEZ z nadačního 

programu Stromy 2015. 

ZO schválilo: 

- Smlouvu o výpůjčce  hřiště TJ Seč a Návštěvní řád hřiště 

- Uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku 

přestupků s Městem Blovice. Dodatek této smlouvy upravuje výši poplatku za projednání 

přestupku oproti původním 500,-Kč/přestupek na částku 1000,- Kč/přestupek a dále 

prodlužuje platnost této smlouvy do 31.12.2020 

- Podání žádosti  na převod pozemků od ÚZSMV p.č. 378/2, 83/1, 89/3,  62/1 a 62/3, vše 

v k.ú Seč u Blovic 

- Zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků, které se nacházejí v dlouhodobém 

užívání občanů a jsou součástí jejich objektů. 

ZO uložilo starostce kromě uzavření výše uvedené smlouvy, dodatku, podání žádosti a zveřejnění 

záměru ještě prověřit znovu funkčnost všech ampliónů veřejného rozhlasu v obci, neboť zřejmě i po 

minulých opravách a výměnách, nefungují stále všechny amplióny. 

2)  Pouť 16.8.2015 

      V neděli 16.8. proběhla v naší obci tradiční poutní slavnost v místním chrámu Páně zasvěceném 

Panně Marii Nanebevzaté.  Ten den naši náves opět zaplnily pouťové atrakce a stánky s pouťovým 

zbožím a mnoho poutníků ten den přibylo do naší obce. Pouť je zde každý rok krásná a hojně 

navštěvovaná. V sobotu před poutí se konal na hřišti tradiční pouťový nohejbal o pohár místostarosty a 

večer pouťová veselice v hospodě. Děkujeme všem sportovcům a jejich příznivcům za účast na 

turnaji. 
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Další informace: 

Kontejner na použitý textil byl umístěn 3.9. u mateřské školy vedle kontejnerů na papír. Občané zde 

mohou ukládat přibližně dva měsíce čistý použitý textil,           zzabalený v igelitových pytlích. Po té 

bude kontejner vrácen charitě a znovu zde umístěn na jaře příštího roku. Při ukládání ošacení a dalšího 

textilu se řiďte pokyny uvedenými na kontejneru.  

Čištění komínů 

Dne 25.9. a 26.9. proběhne v naší obci čištění komínů opět firmou Kominictví EKOTOP servis – 

Jiránek. V pátek 25.9. od 10.00 do 18.00 a v sobotu od 9.00 do 15.00. Tyto časy jsou 

samozřejmě orientační, závisí na množství zájemců o tuto službu. Cena zůstává stejná, jako 

v minulých letech, tj. 400,- Kč/ 1 ks spalinových cest. Zájemci o vyčištění komína,  nahlaste 

datum a čas, které by vám nejvíc vyhovovali buď formou sms na tel.č. 603 147 564, 

724 974 696,  nebo e-mailem na adr. secublovic@seznam.cz, nebo osobně starostce nebo 

místostarostovi. 

Oprava fasády kostela:                                                                                                               

V pondělí 7.9. bude zahájeno další pokračování opravy fasády na kostele, tentokrát vlevo. Žádáme  

proto občany a návštěvníky hřbitova, aby dbali zvýšené opatrnosti při návštěvě hřbitova. 

Porážení javoru na hřbitově:                                                                                                                 
V době vegetačního klidu bychom chtěli uskutečnit plánované poražení javoru klen, o kterém jsme již 

občany informovali. Nabízíme tímto zájemcům z řad občanů, kteří by si tento strom chtěli pokácet na 

vlastní náklady a dřevo z něj si ponechat, aby se přihlásili do 30.9. 2015 na obecním úřadě.  

Ze sportu 

V neděli 30.8. zahájili naši fotbalisti sezónu 2015/2016 vítězstvím na domácím hřišti v zápase 

s Líšinou, s výsledkem 4 : 1. O krásné skóre se tentokrát přesnými střelami postarali Radek 

Černovský, Martin Plojhar a dvakrát Václav Bouda.  

Fotbalistům gratulujeme a přejeme úspěšnou sezonu. 

Zde máme pro naše fanoušky  přehled dalších zápasů na podzim 2015: 

Neděle    6.9.   16.00 hod.       Neurazy       -    Seč 

Neděle  13.9.   17.00 hod.       Seč               -    St. Smolivec  „ B“ 

Neděle  20.9.   16.30 hod        Mantov        -    Seč 

Neděle  27.9.   16.30 hod        Seč               -    Ptenín 

Neděle 4.10.     16.00 hod       Chlum          -   Seč 

Neděle 11.10.   16.00 hod       Seč               -   Hradec  „B“ 

Sobota 17.10.   12.30 hod       Líšiná           -   Seč 

Neděle 25.10.   14.30 hod      Seč                -  Neurazy 

Neděle 1.11.     14.00 hod      ST.Smolivec - Seč 

Neděle 8.11.     14.00 hod      Seč                -  Mantov 

Závěr: 

Závěrem mi, vážení spoluobčané, dovolte, abych vám popřála krásné babí léto, příjemný podzim a 

dostatek vláhy přírodě kolem nás. 

 

vaše starostka 

Helena Chytrá 
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