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Vážení spoluobčané, 

zdravím vás všechny v prvním podzimním měsíci, a protože toho mám na srdci tentokrát 

opravdu hodně, ošidím trochu úvod a popíšu raději události minulé a chystané. 

 Co se událo: 

1) Pohádková cesta pro děti 26.8. 

    Ačkoliv jsem se této akce nezúčastnila, slyšela jsem samé pochvalné ohlasy na toto milé  

rozloučení s prázdninami. Děkuji dobrovolným organizátorům za uspořádání zábavného 

odpoledne pro děti. 

2) Zasedání Zastupitelstva obce Seč dne 20.9.2017 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

- Uzavření smlouvy s Plzeňským krajem na vzájemné darování pozemků dle 

zveřejněného záměru 

- Uzavření smluv o dílo s firmami: Miroslav Lodl LMSTAV.CZ ( stavební úpravy před 

farou), Truhlářství Fiala Pavel ( vnitřní schodiště na faře) Václav Švec (kompletace 

elektřiny na faře), Michal Heřman (kompletace vodovodu na faře). 

- Rozpočtové opatření 5/2017 

-     Směrnici pro zadávání veřejných zakázek v naší obci 

      -      Dodatek ke smlouvě s firmou STAVOPILS  na zhotovení vnějších omítek na faru. 

Co se chystá 

1) Čištění komínů 

V pátek 6.10. a v sobotu 7.10. budou v naší obci kominíci firmy EKOTOP servis, Jiránek. 

Občané si mohou tuto službu objednat na obecním úřadě, buď telefonicky: 724 974 696, 

603 147 564, osobně, či e-mailem secublovic@seznam.cz do středy 4. října. 

2) Hra o pirátský poklad 

Setecké maminky a jejich pomocníci si po úspěšné srpnové pohádkové cestě připravili pro 

naše nejmenší další zajímavou akci a to Hru o pirátský poklad. Ta se tentokrát uskuteční 

v neděli 1.10.  Sraz účastníků v dobrých botách, s lopatkou a dobrou náladou je na cestě u 

porodny prasnic v 15:00 hod.   

 

3) Představení divadla Dráček 

 

V neděli 8.10. zveme všechny děti a jejich rodiče, prarodiče a kamarády na pohádkové 

představení divadla Dráček s názvem „Jak chtěla princezna čarovat“ Čarovat prý nebude jen 

princezna, ale i malí diváci. Určitě přijďte, bude to legrace. 
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4) Sběr nebezpečného odpadu 

 

Podzimní sběr nebezpečného odpadu se tentokrát uskuteční v úterý 10.10. a ve středu 11.10.,  

po oba dny od 16:00 do 18:00 hod v garáži obecního úřadu. 

Přijímány budou následující druhy odpadů : 
 Oleje v uzavřených nádobách (hydraulické, motorové, převodové atp.)  

 Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

(absorpční činidla, filtrační materiály) 

 Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, např. rozpouštědla, kyseliny,        

zásady, fotochemikálie, pesticidy 

 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 

 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
 Brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů v příslušných nádobách 

 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky 
 Detergenty (odmašťovadla) – stará mýdla a čistící prostředky 

 Nepoužitá léčiva (staré léky) 

 Pneumatiky osobní (bez disků), pneumatiky nákladní – „Avia“ (bez disků) 

 Olověné akumulátory 

 Baterie včetně autobaterií 

 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

 Vyřazená zařízení domácího chlazení, vyřazená elektrická a elektronická zařízení 

ostatní 
 

Na dočasné sběrné místo je možno umístit pouze výše uvedené odpady od obyvatel žijících v 

obci, nikoliv odpady od ostatních obyvatel či odpady vyprodukované z podnikatelské 

činnosti! 

 

5) I. Burza dětského oblečení v Seči (pro děti 0 – 15 let) 

Setecké maminky pořádají v sobotu 14. 10. 2017 v sále  hospody od 8:00 – 14:00 hod. burzu 

dětského oblečení. Nabídnout, či zakoupit bude možno zimní oblečení, fusaky, botky, hračky, 

kočárky, autosedačky aj. 

Příjem zboží k prodeji: pátek 13.10. 16:30 – 20:00 

Výdej peněz a neprodaného zboží: neděle 15.10. 9:00 – 11:00 

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách obce, či na plakátcích rozmístěných 

ve veřejných budovách. 

 

6) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Ve dnech 20. a 21. října se uskuteční volby do Parlamentu ČR. V naší obci je volební 

místnost tradičně v zasedací místnosti obecního úřadu a voliči mohou k volbám chodit v pátek 

20.10. v době od 14:00 do 22:00 hod a v sobotu od 8:00 do 14:00 hod. Veškeré nezbytné 

informace k volbám jsou průběžně zveřejňovány na úřední desce.  

  

 Ostatní záležitosti naší obce 

Veřejný pořádek 

Ráda bych připomněla občanům,  že skladování bioodpadu je umožněno pouze na zpevněné 

ploše vlevo pod porodnou prasnic. Na bývalé skládce pod kostelem je toto již několik let 

zakázáno. Prosím proto občany, aby zde neukládali odpad ze zahrádek.  

Na začátku září se při vysýpání kontejneru na sklo rozbilo dno u kontejneru u školky. Ačkoliv 

pracovníci komunálních služeb tento kontejner položili na bok, aby nebylo možné do 

poškozeného vhazovat sklo, našli se tací občané, kteří zde zanechali svůj odpad na zemi. 
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Nedivila bych se, kdyby to byl jediný kontejner v obci. Ale máme ještě další tři vzdálené do 

pěti minut chůze. Prosím občany o pochopení a strpení v takové situaci, neboť není vždy 

možné ze dne na den nechat kontejner vyměnit. 

 

Pořádek na chodnících kolem plotů a předzahrádek 

Obecní úřad zajišťuje úklid veřejného prostranství ať už sečením trávníků, či chemickou 

likvidací plevelů na chodnících. Nicméně už je dost obtížné uklízet nepořádek, který se na 

chodníky dostane činností majitelů sousedních pozemků a domů. Mám teď na mysli zejména 

listí spadané ze stromů stojících na soukromých pozemcích hraničících s obecními, nepořádek 

vyhrabaný na chodníky slepicemi apod. Myslím si, že takový nepořádek si může a měl by 

uklidit každý majitel nemovitosti sám, i když tento nepořádek leží na obecním. Musím touto 

cestou poděkovat těm občanům, kterým není stav před jejich domy lhostejný a kromě 

vlastních pozemků pečují i o ty obecní před vlastními vraty a jsou i tací, kteří smetou uvadlý 

plevel a nečekají, až to udělá obec. Pro nás je to velká pomoc. Děkuji. 

 

Ze sportu 

Naši fotbalisté mají  za sebou již 3. kolo soutěže a ze všech vyšli jako vítězové.  

3.9. porazili na domácím hřišti SK Hradec 4:1, v Neurazech 10.9. nasázeli do branky soupeře 

pět gólů, sami inkasovali jeden a 17.9. opět doma udolali Líšinou dvěma brankami 

s konečným výsledkem 2:1.  

Nejlepším střelcem tabulky je po třetím kole náš Michal Žanda se čtyřmi góly.  

Blahopřejeme nejen jemu, ale celému týmu a držíme palce do dalších utkání. 

  

 

 

Závěr 

 

Jak vidíte, moji milí občané, máme toho před sebou zase docela dost a těm z vás, kteří si 

zapisují akce do diáře daleko dopředu, prozradím, že 4.11. k nám přijede opět Hájenka a 

adventní koncert se tentokrát uskuteční v neděli 3.12. Ale podrobnosti o těchto akcích napíšu 

až v příštích novinách. Do té doby si užívejte barevný podzim a držte se ve zdraví.  

 

 

Vaše starostka 

Helena Chytrá 

 


