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Vážení spoluobčané, 

zdravím vás již v druhém  měsíci roku 2018. Věřím, že jste si závěr minulého roku všichni užili, 

prožili pěkné Vánoce a nabrali síly a elán do dalšího roku. 

 Co se událo 

Novoroční ohňostroj 

Krátce  po půlnoci 1.1.2018  jsme se sešli v hojném počtu na hřišti, abychom si popřáli vše nejlepší do 

nového roku, který před pár minutami začal, abychom se sešli se sousedy, přáteli a blízkými pod 

jasnou novoroční oblohou, kterou přesně v 0:15 rozzářil náš společný novoroční ohňostroj. Stejně jako 

v minulých letech, byl i ten letošní ohňostroj krásný, ba možná ještě krásnější a i trošičku delší, než 

v minulosti. Byla to úžasná podívaná, doplněná hezkou hudbou.  Chtěla bych touto cestou poděkovat 

všem dobrovolným přispěvatelům, kterými byli: 

Čejkovi, Černý Zdeněk, Fialovi č.p. 32, Hofrajterovi, Holubovi, Hozman Vlastimil, Hrdina 

Miroslav, Hrdinovi č.p. 88, Hvozdovičovi čp.80, Chytrá Helena, Janeček Petr, Keslovi čp. 51,  

Laštovka Martin, Malý Pavel,  Malý Rudolf, Matouškovi č.p.68 ,Pajer Vít, Parouzovi, Pelíškovi, 

Polakovičová Zdeňka,  Sedláčkovi č.p.9 , Sedláčkovi č.p.30, Šilhánkovi č.p.19,  Šrámkovi č.p.87, 

Šrámkovi č.p.107, Štenglovi č.p.101,  Švec Václav,  Vokurka Luboš a Zábranský Josef. 

Vybralo se celkem 12.700,- Kč a ohňostroj stál 22.000,- Kč. 

Děkujeme všem ! 

Turnaj v kulečníku 

Již po čtvrté se konal v naší hospodě v předposlední den roku turnaj v kulečníku. Aby se pánové při 

čekání na hru nenudili, probíhal paralelně ještě turnaj ve stolním fotbale, který byl pro tento účel 

zapůjčen. Vítězem v kulečníku se již potřetí stal Petr Ochoc a vítězství ve fotbale si odnesl Jakub 

Šnour.  Gratulujeme! 

 

Co nás čeká 

 

Hasičský ples  - 10.2.2018 

 

Druhá únorová sobota bude patřit již tradičně hasičům a jejich plesu, na který vás všechny srdečně 

zvou. 

K tanci i poslechu bude hrát Orient.  Jako každý rok, bude i letos bohatá tombola. Příspěvky do 

tomboly mohou občané dávat až do pátku 9.2. včetně  na stejná místa jako v předešlých letech a to do 

krámu a k panu Petru Janečkovi. 

  

Ostatní záležitosti naší obce.    

Parkování 

Opětovně žádám všechny majitele aut, aby neparkovali své vozy na vozovkách v obci a na chodnících. 

Takto zaparkované automobily nejenže skutečně brání v zimní údržbě komunikací, ale v některých 

případech vytvářejí nebezpečné situace na silnici.  
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Obec Seč 
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Poplatky a nahlášení septiků, jímek a ČOV 

Kdo do 31.1.  zapomněl zaplatit poplatek za odpady a psy, nechť tak učiní bez zbytečného odkladu do 

středy 7.2. v hotovosti na obecním úřadě. V únoru již neposílejte platby na účet. Rovněž prosím o 

nahlášení systému vypouštění a likvidace splašků z domácností  ( stačí nahlásit, zda máte septik, 

jímku, ČOV, nebo jiný způsob.)  Majitelům vyvážecích jímek připomínám, aby si nechávali vystavit 

potvrzení o vyvezení jímky a to si uschovali.   

 

Z činnosti obecního úřadu 

Dotace 

Na posledním zasedání zastupitelstva obce, byl schválen dodavatel na dodávku herních prvků pro 

mateřskou školu. Smlouva s ním měla být uzavřena v případě získání dotace od Ministerstva pro 

místní rozvoj. Bohužel tato dotace získána nebyla. Prozatím sháníme jiný dotační titul, z kterého by 

bylo možno tuto akci financovat. 

Další žádost o dotaci byla podána Nadaci ČEZ na výsadbu dubové aleje kolem cesty ke kapličce sv. 

Barbory. Do třetice bude do poloviny února podána žádost o dotaci na vybudování chodníku od 

Mokrých k panu T. Fialovi z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje (PSOV PK). 

Z tohoto programu jsme úspěšně žádali již třikrát, vždy na rekonstrukci fary, celkem se z tohoto 

programu na faru získalo 810 tisíc korun a 100 tisíc korun bylo na statické zajištění fary získáno 

z programu Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2014. 

I letos vyhlásil Plzeňský kraj PSOV PK pro mikroregiony. Obce Mikroregionu Úslava, kterého jsme 

členem, chtějí žádat o dotaci na pořízení větších mobiliářů do obcí. Mělo by se jednat o velké altány, 

informační či vzdělávací tabule apod.  

 

Fara, budova obecního úřadu, anketa 

Rekonstrukce budovy bývalé fary se chýlí pomalu ke konci a z velkých úprav zbývá už jen 

vybudování prostranství před budovou, tzn. chodník, přístupové schodiště, rampa pro vozíčkáře, 

venkovní osvětlení. V interiéru je vymalováno, jsou osazeny sanitární předměty, vnitřní dveře, 

schodiště na půdu, osvětlení a koncem února se položí podlahové krytiny do kanceláře účetní, starosty 

a do zasedací místnosti. Po dobudování venkovních úprav proběhne kolaudace. Jak všichni víte, 

budova bude sloužit jako obecní úřad, proto se musíme rozhodnout, jak využijeme stávající budovu 

obecního úřadu č.p.78. Nabízí se několik možností. Nejjednodušší by bylo budovu prodat bez dalších 

úprav a investic. Dalšími možnostmi je budovu využívat pro činnost spolků a zájmových uskupení 

v obci, nebo ji pronajmout jiným zájemcům, např. na bydlení. Tyto dvě možnosti budou vyžadovat 

v menší či větší míře stavební úpravy objektu, např. výměnu oken, dveří a interiérové přestavby a 

úpravy. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o osudu budovy, kterou vystavili naši předkové, není 

jednoduché, neboť se jedná o poměrně velký majetek obce, rozhodli se zastupitelé obce požádat o 

názor vás, občany. Vědět, co by si naši občané přáli, je pro nás velmi důležité. Přílohou těchto novin 

jsou anketní lístky, kde nám můžete svůj názor na využití tohoto objektu sdělit. Anketní lístky 

přikládám v počtu odpovídajícím počtu dospělých osob v domě. Prosím, pokud se chcete ankety 

zúčastnit, zakroužkujte jednu z možností, popř. napište vlastní námět na využití budovy. Takto 

vyplněný lístek vhoďte do schránky ve vstupních dveřích do obecního úřadu do konce února.      

Anketa není povinná a je anonymní.  

Děkuji za všechny názory! 

 

Mateřská škola  

Na základě prosby některých rodičů jsem projednávala s paní ředitelkou MŠ možnost zkrácení 

prázdnin a prodloužení pracovní doby – zejména odpoledne. Prosím rodiče, aby mně, nebo paní 

ředitelce sdělili, zda by o úpravu pracovní doby a zkrácení prázdnin měli zájem. Např. zkrácení 

prázdnin není jednoduchá záležitost vzhledem k tomu, že pracovnice školky si musí vybrat dovolenou 

právě o letních prázdninách a proto je dobré vědět, zda je to opravdu v naší školce potřeba. 

 

Závěr 

Vážení spoluobčané, přeji vám veselou plesovou sezónu a těším se na setkávání s vámi. 

  

Vaše starostka  

Helena Chytrá 
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