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Vážení spoluobčané, 

přesto, že je stále moc pěkné podzimní počasí, už se nám po ránu tu a tam objevují 

mlhy, které zahalují krajinu do tajemného závoje. Život a události v naší vesnici bychom 

však závojem tajemna obestírat neměli, a tak se pojďme podívat, co se událo a co nás 

v nejbližší době čeká. 

 Co se událo   

 

Volby do zastupitelstva obce 
           Ve dnech 5.10. a 6.10. 2018 proběhly v Seči stejně jako ve většině obcí ČR volby do 

zastupitelstva obce. Oproti většině obcí, měla naše vesnice příkladnou účast voličů. Zatímco 

v rámci republiky přišlo k volbám 47,34  % voličů, u nás to bylo úžasných  73,14 %. Svědčí 

to o faktu, že občanům skutečně záleží na tom, kdo povede obec příští 4 roky. Jistě k větší 

účasti voličů přispěl i velký počet kandidátů, takže voliči měli opravdu z čeho vybírat a přijít 

k volbám se vyplatilo rozhodně víc, než v obci, kde kandiduje pouze tolik kandidátů, kolik 

jich má být zvoleno. Děkuji všem kandidátům, kteří se ucházeli o místo v našem 

zastupitelstvu a vyjádřili tím svou chuť a zájem pracovat pro obec.  Zároveň děkuji vám, 

voličům, kteří jste se voleb zúčastnili a vybrali jste následujících sedm členů zastupitelstva.  

 

Zastupitel                                         počet hlasů 

 

Ing. Helena Chytrá                              126 

Mgr. Petr Janeček                                120 

Václav Švec                                         100 

Ing. Kateřina Sedláčková                       78 

Ivana Šnourová                                      68 

Markéta Parouzová                                65 

Ing. Jana Sirová                                     63  

 

Jako náhradníci se umístili: 

 

Pavel Fiala                                             91 

Tomáš Fiala                                           78 

Josef Kubáň                                           60 

Petr Kubáň                                             59 

Blanka Pechová                                     52 

Miroslav Hrdina                                    51 

Libor Čejka                                           48 

Andrea Větrovcová                               47 

Ladislav Matoušek                                45 

Petra Pravdová                                      25 

Jakub Šnour                                          10 
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Přeji nám, kteří jsme ať opakovaně, nebo poprvé naskočili do vlaku s názvem obecní 

samospráva, ať se nám daří uskutečňovat plány a nápady, které povedou ke zlepšení života 

v Seči.  Zároveň vyzývám vás, občany, abyste se nebáli aktivně do dění v obci zapojovat, 

abyste chodili s připomínkami, návrhy i kritikou za svými zastupiteli, neboť na to máte právo. 

   

   

Co nás čeká 

 

 

1) V neděli 28.10.2018 od 10.00 hod proběhne na návsi pietní akt ke 100.výročí vzniku 

Československa položením věnce u  pomníku obětem obou světových válek . Zvu všechny 

občany k účasti na této  malé vzpomínkové akci. Sejdeme se v 09.55 před hospodou, odkud se 

vydáme průvodem na náves, kde položíme věnec k pomníku a připomeneme si události, které 

předcházely konci monarchie a zejména události, které se bezprostředně dotkly naší obce. 

Prosím tímto naše hasiče, aby přišli ve stejnokroji ať už vycházkovém, či v pracovním a 

položením věnce a čestnou stráží u pomníku vzdali hold našim předkům.   

 

2) Dýňování – 28.10. v 15:00 – pro velký úspěch v loňském roce se maminky našich 

nejmenších rozhodly letos opět uspořádat v přísálí hospody vyřezávání dýní. Zvou všechny 

rodiny s dětmi na tuto zábavnou akci.  

 

3) Ustavující zasedání zastupitelstva obce se bude s největší pravděpodobností konat v pátek 

2.11. od 19.00 hod v přísálí hospody. Na jeho programu bude zejména složení slibu 

zvolených zastupitelů, volba starosty, místostarosty a předsedů výborů zastupitelstva atd. 

Přesný termín a program tohoto zasedání bude v souladu se zákonem včas vyvěšen na fyzické 

a elektronické úřední desce.  

 

Ostatní události naší obce 

 

Ukládání biologického odpadu 

Prosíme občany, aby prozatím neukládali větve na skládku na pozemku pana Hrdiny u 

porodny prasnic. Mrzí nás to, ale jsme nuceni skládku uzavřít z důvodu hrubé nekázně při 

ukládání odpadu. Minulý týden jsme nechali větve rozdrtit. V hromadě větví bylo uloženo 

kovové pletivo, plaňky s hřebíky, dráty, dřevěné palety, plasty a jiný materiál, který rozhodně 

do biologického odpadu nepatří. Rovněž někteří lidé hází větve do bylinného odpadu a 

naopak. Je pak velmi obtížné větve při štěpkování či drcení vytřídit. Trávu, listí a bylinný 

odpad ze zahrádek můžete prozatím na tuto skládku ukládat.  Jakmile bude určeno nové 

stanoviště pro větve, dáme to včas vědět. Děkuji za pochopení. 

 

 

Ze sportu 

Naši fotbalisté se po osmi kolech této sezóny( 2x výhra, 3x prohra, 3x remíza)  zatím umístili 

na 9.příčce tabulky. Přijďte je tuto i příští neděli podpořit na domácí trávník, kde se utkají 

21.10. s týmem Chotěšov B a 28.10. se Záhořím. Poslední zápas podzimní části soutěže čeká 

naše fotbalisty 4.11. v Letinech. 

 

Závěr  

Vážení spoluobčané, přeji vám pěkný, barevný podzim bez chřipek a nachlazení. Věřím, že se 

budeme ve zdraví setkávat za jakéhokoliv počasí a i když se dny krátí. 

 

Vaše starostka 

   Helena Chytrá 
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