
www. secublovic.cz  e-mail: secublovic@seznam.cz 1 

 

 

Vážení spoluobčané, 

zdravím vás všechny při čtení našeho nepravidelného zpravodaje. Vrtkavé počasí 

posledních dnů s celkem nízkými teplotami je snad už za námi, o čemž svědčí i fakt, že do 

Seče přiletěly vlaštovky a jiřičky, které si začínají  budovat svá hnízda nejen na fasádě 

obecního úřadu.   

 Co se událo: 

Vítání občánků 

   V neděli 23.dubna jsme měli opět milou povinnost přivítat do naší obce tři nové občánky.     

K slavnostnímu obřadu se dostavili se svými rodiči Emička Ryšánková, Barborka Pechová a 

Marcel Hajšman.  Dětem a jejich rodičům přišli poblahopřát nejen zástupci obce, ale také děti 

z mateřské školky, které měly připravené roztomilé pásmo básniček a písniček. Noví občánci 

si odnesli drobné dárky a jako každý rok měli rodiče možnost se se svými ratolestmi vyfotit.  

Za přípravu této milé slavnosti děkuji dětem z MŠ a jejich paním učitelkám, paní Nadě 

Valentové a paní Romaně Žežulkové a samozřejmě děvčatům z výboru pro občanské 

záležitosti, paní Dáše Parouzové a paní Mirce Větrovcové.  

Stavění májek 

     Na rozdíl od počasí byl z hlediska společenských akcí duben spíše poklidným měsícem a 

tak druhou větší událostí bylo tradiční stavění máje. Letos se v Seči stavěly májky hned dvě. 

Jedna na hřišti a druhá, jako každý rok, za hospodou. Na hřišti se sešli hlavně rodiče 

s nejmenšími dětmi, které si vyzkoušely zdobení máje a výrobu a upalování čarodějnice. 

Tatínkové postavili májku a na závěr si všichni opekli buřtíky. Za hospodou stavěla máj 

hlavně starší mládež a dospělí. Obě májky se povedly a  byly tentokrát  stavěny klasicky 

ručně, bez pomoci techniky.  

Co se chystá 

1) Okrskové cvičení hasičů a oslava 115. výročí založení SDH v Seči 

V sobotu 13.5. proběhne na našem hřišti okrskové cvičení hasičů. Předcházet mu bude 

slavnostní průvod hasičských družstev, který vyjde ve 12:00 hod od domu pana Josefa 

Kubáně, projde vesnicí a kolem kostela dojde na hřiště, kde bude ve 13:00 hod odstartovaná 

soutěž.  

Hned následující sobotu 20.5. se bude od 17:00 hod konat v sále Hospody u Krýslů slavnostní 

schůze SDH Seč k výročí 115 let od založení hasičského sboru v Seči. Ve 20:00 hod vypukne 

zábava, při které k tanci i poslechu zahraje Malá česká muzika. 

 

Setečtí hasiči srdečně zvou na tyto akce všechny občany a příznivce požárního sportu               

a hasičského sboru v Seči. 
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2) Očkování proti vzteklině  

Upozorňujeme majitele psů, koček, fretek aj. masožravých domácích mazlíčků, že ve středu 

17.5. proběhne očkování proti vzteklině v 16:45 na zastávce a v 17:00 na návsi. 

 

3) Letnice u kapličky sv.Barbory 

V sobotu 3.6.2017 od 15.00 hod zveme všechny občany Seče, ale i okolních vesnic na setkání 

u kapličky sv. Barbory. Stejně jako vloni půjde o přátelské sousedské popovídání v předvečer 

svátku letnic. Opět se budou péct klobásy, točit pivo a k dobré náladě nám zahraje naše 

oblíbená hudební skupina Hájenka z Hájů.  

4) Dětský den 

 V sobotu 10.6. bude pro děti připravena na seteckém  hřišti oslava Dne dětí. Děti si budou 

moci zasoutěžit, zajezdit na ponících  a vydovádět se ve skákacím hradu a při různých hrách. 

Chybět nebudou drobné odměny za soutěže ani limonáda a buřtíky na opékání.  

5) Zasedání zastupitelstva obce 

Na pátek 16.6. je předběžně naplánováno zasedání ZO. Přesný čas a program zasedání bude 

včas zveřejněn.  

 

Ostatní záležitosti života v naší vesnici 

Dotace na dokončení rekonstrukce budovy bývalé fary. 

I letos jsme si podali žádost o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského 

kraje (PSOV PK) a v letošním roce nám byla schválena částka 360.000 Kč na dokončení 

rekonstrukce. Dle pravidel PSOV PK se dotace poskytuje do max. výše 70% celkových 

nákladů plánované akce, věříme, že tuto dotaci také beze zbytku využijeme. Čeká nás 

kompletní dokončení interiérů, venkovní fasáda a veškeré venkovní úpravy, včetně 

bezbariérového přístupu, chodníčku a schodiště. V současné době jsou na faře pokládány 

dlažby, obklady a podbíjeny podhledy. V průběhu měsíce května a června proběhne výběr 

dodavatelů venkovní fasády a výše uvedených venkovních úprav a uzavření smluv na jejich 

provedení. 

 

 Ze sportu 

Naši fotbalisté jsou v polovině jarní části sezóny, mají za sebou pět zápasů. Zatím se jim 

nejlépe dařilo na domácím hřišti, kde porazili 16.4. Letnou B 5 : 1, a  30.4. Mantov 3 : 2. 

První zápas 9.4. v Neurazech skončil plichtou, kdy až díky penaltám skórovaly Neurazy na    

3 : 2, v Blovicích a Nezbavěticích setečtí prohráli  2 : 1 a  3 : 2.  Podrobné články o 

jednotlivých zápasech si můžete přečíst na našich webových stránkách v rubrice TJ Seč.  

 

Závěr 

Vážení spoluobčané, v měsíci červnu a květnu nás čeká několik akcí pod otevřeným nebem. 

Přejme si, aby nám přálo počasí a aby se všem organizátorům chystané akce vydařily 

k všeobecné spokojenosti a hlavně abychom se na nich ve zdraví a pohodě sešli.  

 

 

Vaše starostka 

Helena Chytrá 
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