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Vážení spoluobčané, 

do schránek se vám dostává mimořádné číslo Seteckých novin, protože vám potřebuji 

sdělit některé záležitosti trochu s předstihem. Nebudu nyní hodnotit to, co je za námi, 

ale pouze stručně upozorním na události, které nás čekají. Určitě ještě napíšu jedno číslo 

našeho občasníku. Buď koncem září, nebo začátkem října – ještě před volbami. 

 Co nás tedy čeká 

 

Slavnostní otevření budovy nového obecního úřadu 

         Dovolte mi, abych vás jménem svým a celého zastupitelstva co nejsrdečněji pozvala        

na slavnostní otevření budovy bývalé fary po její rekonstrukci, které bude spojeno s veřejnou 

prohlídkou celého objektu. Tato malá slavnost se bude konat v sobotu 22. září od 15.00 hod. 

Budova bude sloužit jako nový obecní úřad.  

 

Zasedání zastupitelstva obce – 24.9.2018 

           Pravděpodobně poslední zasedání  zastupitelstva obce v tomto volebním období se 

bude konat v pondělí 24.9. od 19:30 v přísálí místního hostince. Na programu bude mj. 

schvalování smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem na vybudování I. etapy chodníku.     

Celý program bude včas vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce. 

 

Čištění komínů 

            V pátek 5.10. a v sobotu 6.10. budou v naší obci opět 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 3. října. 

 

Volby do zastupitelstev obcí 
           Ve dnech 5.10. a 6.10. 2018 se budou konat volby do zastupitelstva obce. V naší obci 

se o místo v zastupitelstvu uchází 18 kandidátů. Volit se bude opět sedm zastupitelů. Volby 

proběhnou v pátek od 14:00 do 22:00 hod a v sobotu od 8:00 do 14:00 hod. v budově 

stávajícího obecního úřadu č.p. 78.    

 

Závěrem  připomínám rodičům plánovaný nábor dětí ve věku od 4 do 12 let do kroužku 

hasičů a fotbalistů dne 14.9. od 17:00 hod na fotbalovém hřišti . 

 

Vážení spoluobčané, těším se na setkání s vámi všemi na plánovaných akcích. 

 

Vaše starostka 

Helena Chytrá 
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