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Vážení spoluobčané, 

           ani v novém roce nezmírnil čas své tempo a tak, než jsme se stačili vzpamatovat 

z konce roku minulého, už je za námi první dvanáctina toho letošního . Pojďme se nejprve 

ohlédnout za událostmi přelomu roku. 

Co se událo: 

1)   Turnaj v kulečníku 

     Stává se pomalu tradicí, že se den před Silvestrem sejdou  v naší hospodě vyznavači této 

inteligentní barové hry, která vyžaduje nejen pevné nervy a zručnost, ale i schopnost 

koncentrace a taktiky. Loňské prvenství obhájil Petr Ochoc. 

 

2)  Novoroční ohňostroj    

     Další tradiční záležitost se udála hned na prahu nového roku. Opět jsme se, jako 

v uplynulých letech,  sešli 1.ledna čtvrt hodiny po půlnoci , abychom uvítali příchod nového 

roku úžasným ohňostrojem. Letos byl opravdu velmi vyvedený a pánům Bystřickým patří za 

jeho přípravu poděkování.  A poděkovat musím zejména všem občanům a sponzorům, kteří 

na vytvoření této, sice pomíjivé, ale krásné chvilky přispěli. Vybralo se celkem 18.900,- Kč a 

ohňostroj stál 22.000,- Kč. Děkuji všem. 

Na novoroční ohňostroj roku 2017 přispěli:  

Černý Zdeněk,  Fiala Josef , Fialovi čp. 71,  Hajšmanovi, Heřman Michal –instalatérství Únětice, 

Hofrajterová Michaela, Holub Ladislav, Hrdinová Blanka, Hvozdovičovi čp.80, Chytrá Helena, 

Janeček Petr,  Jiránek Pavel – kominík Nepomuk, Kesl Radomír čp. 51,  Laštovka Martin, Malý 

Pavel, Malý Rudolf, Pajer Vít, Parouzovi, Pelíšek Jaroslav,  Sedláčková Marie , Sedláček  Milan,   

Šrámková Jiřina, Šrámkovi čp. 107,  Švec Václav, Větrovec Josef  a Vokurka Luboš. 

 

 Co nás čeká 

1)  11.2. hasičský ples 

     Naši dobrovolní hasiči zvou všechny občany 11.února od 20.00 hod do místního hostince 

na hasičský ples. K tanci i poslechu bude hrát kapela Orient.  Občané mohou podpořit naše 

hasiče příspěvky do tomboly, které mohou nosit až do pátku 10.2. buď do krámu, nebo 

k Janečkům.  Hasiči za všechny příspěvky předem děkují.  

2)  18.3.maškarní ples pro děti  

V sobotu 18.3. od 15.00 hod  zveme  naše děti do hospody na maškarní rej. Tety a strejdové 

organizátoři už se moc těší na všechny malé princezničky, prince, mušketýry, vodníky, víly 

zvířátka, strašidýlka a různé pohádkové bytosti, ale i na jejich maminky, tatínky, babičky, 

dědečky a všechny, co se tajemných bytostí nebojí. Přijďte si zasoutěžit a zařádit při muzice. 

Informace pro rodiče dětí, které navštěvují i sousední dětské maškarní: na Chlumě bude 

25.února a ve Zdemyslicích 11. Února. 
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3) 25.3. maškarní bál pro dospělé 

   Hned týden po dětském maškarním reji zveme do našeho hostince dospělé maškary a 

strašidelné postavy na dospělácký maškarní bál. K tanci a poslechu zahraje Ber-Band  -  to 

jsou ti, co zde hráli o pouti. Přijďte, bude legrace. 

 Ostatní záležitosti života v naší vesnici 

Vzácná návštěva ve školce 

Ve středu 25.1.2017 navštívila naši školku manželka prezidenta České republiky paní Ivana 

Zemanová v doprovodu manželky hejtmana Plzeňského kraje paní Gabriely Bernardové.  

Protože si první dáma přála setkat se pouze s dětmi a zaměstnanci školky, nebyli občané ani 

Obecní úřad v Seči o této návštěvě ani o jejím výsledku informováni. Můžeme se pouze 

z rozhovoru se zaměstnanci školky domnívat, že se oběma dámám v naší školce líbilo a že si 

chvilku strávenou mezi bezprostředními dětmi užily. Ve školce bylo pro návštěvu připraveno 

malé pohoštění, děti předvedly, co se ve školce učí a vyfotily se s paní Zemanovou. 

Pracovnice školky nám prozradily, že paní Ivana Zemanová je velmi  příjemná, skromná a 

nenápadná dáma.   

Jak to vypadá s farou? 

Práce na faře neustávají ani v zimě. Díky zapůjčeným vysoušečům a spuštění topení , pěkně vyschlo 

zdivo i podlahy. Vzhledem k tomu, že  se včas podařilo zateplit stropy, v krutých mrazech nic 

nezamrzlo. Nyní probíhá instalace sádrokartonových podhledů a příček. V dohledné době začneme 

pokládku dlažeb a další práce. Tento týden jsem podala další – v pořadí již třetí žádost na dotaci 

z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na dokončení rekonstrukce této budovy. 

Držte nám palce, ať se nám podaří získat co nejvíce peněz. Interiér se už začíná pomalu rýsovat a to 

nejhorší je určitě za námi. Pokud máte zájem podívat se, jak práce pokračují, zavolejte, nebo zajděte,  

rádi vás objektem provedeme.  

Sněhová a ledová kalamita 

Oproti minulým zimám se zdá  ta letošní být skutečně krutá. Nejdříve cesty a chodníky zasypával sníh 

a pak nás zase potrápila ledovka. Ačkoliv jsme se snažili uklízet chodníky a místní komunikace , 

nebylo to vždy dokonalé. Omlouváme se tímto všem, kterým jsme působili nějaké komplikace a 

žádáme občany o shovívavost. Občas to prostě nejde vše dokonale očistit, leckdy je i těžké 

rozhodnout, co je v danou chvíli nejlepším řešením. 

Nepořádek u kontejnerů a na skládce 

Opět jsme měli nepořádek u modrých kontejnerů u MŠ. Doslechla jsem se, že nám ho tu zanechal 

nějaký cizí člověk, který byl spatřen, jak tam odpadky vyhazuje z auta. Prosím občany, kteří budou 

svědky takového jednání, aby mi to neprodleně nahlásili. Děkuji. Na skládku  bioodpadu někdo 

vyhodil igelitový pytel s nějakou trávou či zeminou. Prosím občany, aby odpad ukládali na toto místo 

pouze volně a dbali na pořádek v okolí skládky. Bioodpad je následně vyvážen ke zkompostování, 

igelitové pytle ani jiný nerozložitelný materiál sem nepatří. 

Závěr 

Vážení spoluobčané, v současné době probíhá shromažďování podkladů pro tvorbu pamětní 

brožury o Seči. Prosíme všechny, kdož mají zajímavé fotografie a jiné dokumenty dokládající 

bohatou historii naší obce, aby nám je zapůjčili k ofocení s laskavým svolením ke zveřejnění. 

Všechny zapůjčené materiály v pořádku  vrátíme. Dále budeme vděčni za každou informaci týkající 

se důležitých historických událostí a za kontakty na rodáky obce, kteří se odstěhovali.  Děkujeme. 

Závěrem  přeji nám všem, aby zima byla mírnější, abychom si nezlámali končetiny a aby otop z našich 

dřevníků nemizel takovým tempem jako dosud.  

 

Vaše starostka 

Helena Chytrá 
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