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Vážení spoluobčané, 

            zdravím vás všechny na počátku léta  

 

Co se událo: 

1) Zasedání zastupitelstva  9.5.2016   

Zastupitelstvo na svém květnovém zasedání schválilo: 

 -    nabytí nemovitého majetku prostřednictvím dražby stodoly Deuih Merma Romana 

 -    rozpočtové opatření č. 2/2016 

 -    pronájem nebytových prostor v budově místního hostince v Seči č.p. 8 paní Květě Ochocové.        

 -    uzavření smlouvy o dílo na opravu ohradní zdi hřbitova v Seči s firmou ZEDSTAV s.r.o. 

 

2)   Letnice u Barbory 

   V sobotu 14.5.2016 se uskutečnilo setkání občanů u kapličky sv. Barbory. Navzdory 

proměnlivému počasí a občasným přeháňkám přišlo k Barborce odhadem 80 občanů ze Seče a 

okolních obcí.  Bylo to moc pěkné setkání, lidé se dobře bavili, zazpívali si s Hájenkou a 

popovídali si se svými přáteli a známými.  Tato akce splnila svůj účel a už se těšíme na další 

zase za rok. A protože se zpívaná s Hájenkou moc líbila, plánujeme, že Hájenku pozveme 

někdy na podzim do naší hospody. Děkuji tímto všem zastupitelům a dalším občanům, kteří 

s organizací této akce pomohli a zajistili k dobré pohodě  občerstvení. 

 

3) Dětský den 

   O 14 dní později,  28.5. jsme na  seteckém hřišti oslavili dětský den. Pro děti byly 

připraveny tradičně hry o pěkné ceny, projížďky na ponících, hasiči a skákací hrad. Hned na  

začátku nás  překvapil pořádný liják, který nás o venkovní zábavu téměř připravil. Ale děti 

byly přímo úžasné a protože nejsou z cukru, sotva déšť trochu zeslábl, pobíhaly vesele po 

hřišti, hrály hry a užívaly si připravených atrakcí. Velkému zájmu se těšili samozřejmě poníci  

a skákací hrad byl v permanentním obležení.  Nakonec vykouklo i sluníčko a tak si mohly děti 

za pomoci rodičů opéct buřtíky.  Děkuji paní Dáše Parouzové a  

všem dobrovolným pomocníkům za perfektní přípravu dětského dne. 

 

Co se chystá: 

1)   Zasedání zastupitelstva v pondělí 27.6. 2016 

   Zastupitelstvo obce Seč ( ZO ) bude zasedat v přísálí místního hostince od 19.05  hod. 

Hlavním bodem programu bude schvalování celoročního hospodaření obce Seč a závěrečného 

účtu obce za rok 2015.  

 
S e T e c k é  N o v i n y  

Červen  2016 

 

Obec Seč 
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Ostatní záležitosti života v naší vesnici 

Jubileum 

1.5.2016 se dožila devadesáti let paní Jiřina Matoušková. Její velká rodina jí uspořádala moc 

pěknou oslavu na zahradě jejího domu. Paní Matoušková má stále radost ze života a 

optimismus by mohla rozdávat. Paní Matoušková je už dokonce praprababičkou, v její rodině 

je pět generací žen. Fotografii těchto pěti generací přikládáme. 

 

 

 

Vandalismus                                                                                                                                           

Pan Pavel Fiala nám přišel nahlásit poškození  vysázených dubů na hrázi rybníka. Stromky byly 

polámány.  Řekl, že vysází stromky znovu, a pokud se bude situace opakovat, bude nucen hráz zaplotit 

a znepřístupnit veřejnosti, což by byla velká škoda.    

Psí známky                                                                                                                                 

V kanceláři obecního úřadu si mohou majitelé, kteří řádně uhradili poplatek za psa, vyzvednout  psí 

známku, na které je vyražen název obce a pořadové číslo, pod kterým bude majitel psa veden 

v evidenci obecního úřadu. V případě ztráty vašeho psa bude mít  nálezce  zjednodušené pátrání po 

majiteli. 

Hřbitov                                                                                                                                             

Prosím návštěvníky hřbitova, aby odpadky jako jsou obaly od svíček, plastové květníčky, rozbité 

skleničky  apod. neukládali za náhrobky, ale vyhazovali do kontejnerů před kostelem. Tyto předměty 

velmi ztěžují sečení a mohou být pro pracovníka i nebezpečné. 

Ze sportu 

 Naši fotbalisti táhnou sezónou jako na houpačce. Přesto ještě nepadá naděje na postup do III. třídy. 

Děkují svým fanouškům za trvalou podporu na hřišti a zvou všechny  na poslední utkání jarní části 

sezóny na domácím trávníku v sobotu 18.6., kdy se od 13.30 utkají s Hradcem. 

  16.7. zvou fotbalisti 

 všechny milovníky fotbalu na Turnaj v malé kopané 4 + 1 o pohár starosty obce, prezence od 9.00 

hod.  

 

Závěr 

Vážení spoluobčané, přeji vám všem  teplé, slunečné léto a krásnou dobu prázdnin a dovolených.                                                                                              
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vaše starostka 

Helena Chytrá                 

    

 


