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Vážení spoluobčané,
zdravím vás všechny v prvních podzimních dnech. Venku je to správné babí léto
s ranními mrazíky a stále ještě teplým sluníčkem. Po vydání mimořádného zářijového
čísla seteckých novin přicházím s tím řádným, abych zhodnotila uplynulé události a
seznámila vás s tím, co nás v nejbližší době čeká.
Co se událo
Slavnostní otevření budovy nového obecního úřadu
V sobotu 22 září se sešla odhadem stovka občanů a návštěvníků na naší návsi, aby
si prohlédli zrekonstruované prostory bývalé fary, která bude sloužit jako nový obecní úřad.
Myslím, že se budova všem moc líbila a celá akce se vydařila. Trochu jsme se báli, aby nás
nezradilo počasí, ale i když pofukoval chladný vítr, sluníčko svítilo a tak jsme si mohli
posedět a popovídat venku před farou, poslechnout si veselou kapelu Hájenku, ochutnat
uzenou kýtu, točené pivo či drobné občerstvení. Děkujeme všem kamarádům a sousedům za
přípravu pohoštění a pomoc s přípravou této malé slavnosti.
Pevně věřím, že občané budou do svého nového obecního úřadu rádi chodit nejen vyřizovat
úřední záležitosti, ale třeba i jen tak pobýt.
Stěhování do „nového“ proběhne až po volbách.
Volby tedy ještě proběhnou v zasedací místnosti starého obecního úřadu tak, jak jsme zvyklí.
Budova stávajícího obecního úřadu bude zatím využívána místními spolky, opět zde probíhá
cvičení pod vedením Katky Sedláčkové a své zázemí zde najdou i malí a velcí hasiči.
Zasedání zastupitelstva obce – 24.9.2018
Zastupitelstvo na svém posledním zasedání schválilo:
1) Uzavření smlouvy s firmou DYBS Plzeň s.r.o., která zvítězila v soutěži o zakázku na
vybudování chodníku v obci Seč – I. etapa. Jedná se o úsek od Mokrých k mostům, který by
se měl vybudovat do 31.5.2019. Cena, kterou vítěz nabídl činí 1.292.320,68 Kč. Celkem se
přihlásilo pět uchazečů o zakázku. Firma DYBS nabídla nejnižší cenu a prokázala dobré
reference, rovněž dobrá pověst této firmy přispěla k jejímu výběru.
2) Uzavření smlouvy s Plzeňským krajem na dotaci z programu stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje 2018 ve výši 400.000,- Kč na I.etapu chodníku.
3) Uzavření Dohody o společném školském obvodu s obcí Únětice s dodatkem, který řeší
příspěvek obce Únětice ve výši 2000,- Kč na žáka a školní rok pro šk.rok 2018/2019.
4) Rozpočtové opatření č.5/2018, kterým se zvyšuje příspěvek na sportovní činnost ve výši
10.000,- Kč a navyšuje se rozpočet na mateřskou školku o 300.000,-Kč.
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Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost paní J.S. o finanční příspěvek na mimoškolní aktivity
seteckých dětí a rozhodlo, že budou použity prostředky z rozpočtu výboru pro občanské
záležitosti, pod kterým paní J.S. povede zájmové kroužky.
Zastupitelstvo neschválilo finanční pomoc obci Prameny.
Co nás čeká
Čištění komínů
Jak jsem již v minulých novinách psala, připomínám, že 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. Začátkem
týdne dostanou voliči do svých schránek volební lístky. 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.
V naší obci sestavily své kandidátky tyto volební strany:
1) Sdružení nezávislých kandidátů SEČ PRO BUDOUCNOST
1. Libor Čejka (57 let, vedoucí technického úseku)
2. Ivana Šnourová (49 let, obchodní ředitelka)
3. Ing. Jana Sirová (31 let, projektový manažer)
4. Miroslav Hrdina (32 let, vedoucí pneuservisu)
5. Mgr. Josef Kubáň (72 let, důchodce)
6. Ladislav Matoušek (39 let, truhlář)
7. Petr Kubáň (47 let, OSVČ)
8. Petra Pravdová (43 let, bankovní úřednice)
9. Jakub Šnour (26 let, kuchař)
2) Setecké sdružení nezávislých kandidátů
1. Ing. Helena Chytrá, (53 let, starostka obce Seč)
2. Václav Švec (54 let, zaměstnanec údržby)
3. Mgr. Petr Janeček (50 let, policista)
4. Ing. Kateřina Sedláčková (39 let, plánovač)
5. Markéta Parouzová (28 let, projektant)
6. Pavel Fiala (38 let, truhlář)
7. Ing. Tomáš Fiala (40 let, technolog výroby)
8. Andrea Větrovcová DiS. (28 let, vychovatelka)
9. Ing. Blanka Pechová (31 let, datový analytik)
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V naší obci budou voliči volit 7 zastupitelů
Hlasovací lístek je třeba před vhozením do urny upravit jedním ze tří přípustných
způsobů:
1) Označit křížkem v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební
stranu. Tím je dán hlas prvním sedmi kandidátům této strany.
2) Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič
hlasuje, a to z kterékoliv volební strany. Nejvýše lze označit 7 kandidátů.
3) Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před
jménem označit křížkem kandidáty druhé volební strany, pro které volič hlasuje. Tímto
způsobem dává volič svůj hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené strany je dán
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva, tj. do sedmi.
Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní
kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, nebo
hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, nebo hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do jedné
obálky několik hlasovacích lístků, je jeho hlas neplatný.
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v těchto dnech:
v úterý 9.10.2018 od 16:00 do 18:00 hod a
ve středu 10.10.2018 od 17:00 do 19:00 hod
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!
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Členská schůze hasičů
Sbor dobrovolných hasičů v Seči svolává členskou schůzi, která se bude konat 13.10.2018
od 17:00 hod v přísálí místního hostince. Na programu bude dohodnutí termínu Valné
hromady, na které se bude řešit odvolání stávajícího výboru sboru a volit výbor nový.
Nový autobusový spoj
Od 3.9. přibyly v naší obci dva nové autobusové spoje:
1) v 10:24 z návsi do Blovic ( na vlakové nádraží přijede v 10:32) Tento spoj vyjíždí z CAN
Plzeň v 9:40.
2) v 10:40 z Blovic náměstí, v Seči je v 10:48 a pokračuje do Chválenic.
Ze sportu:
Upozorňujeme fotbalové fanoušky na malou změnu v programu podzimní části soutěže.
Tuto neděli se zápas s Nezbavěticemi odehraje na našem hřišti v Seči od 13:00 hod.
Fotbalisté zvou všechny své příznivce.
Závěr:
Vážení spoluobčané, toto číslo je posledním v současném volebním období. Po čtyři
roky jsem více či méně pravidelně usedala k počítači, abych vám sdělila, co se v naší obci
děje, nebo co se chystá. Psát noviny bylo milou povinností, která mě opravdu bavila.
Myslím, že se v naší vesnici mnohé povedlo, a tak bylo stále o čem psát.
Ale nejen psaní novin je povinností starosty. Práce, starostí a problémů je opravdu dost a jistě
to potvrdí každý, kdo si takovou či podobnou funkci sám vyzkoušel. Děkuji touto cestou
všem spoluobčanům, kteří mě v mé práci povzbuzovali a svou podporou mi dodávali sílu
a pocit, že to všechno má nějaký smysl. Děkuji těm zastupitelům, kteří práci pro obec brali
jako samozřejmou součást svého volného času, děkuji panu místostarostovi, bez kterého bych
se hlavně v začátcích v práci starostky těžko orientovala. Děkuji paní účetní, která pracuje
rychle, efektivně a hlavně bezchybně. Jsme úřad na malé obci, nemáme k ruce tým úředníků
a přesto musíme dodržovat zákony a předpisy, kterých není málo, postupovat v rozhodování
podle nich a často řešit hodně speciální odborné záležitosti, stejně jako ve městech či větších
obcích. Je dobré, když má starosta kolem sebe lidi, kteří dokážou pomoci a poradit.
Dovolte mi, abych touto cestou popřála vám voličům, abyste si vybrali dobré,
práceschopné a poctivé zastupitelstvo a budoucím zastupitelům hodně vytrvalosti a elánu.
Vaše starostka
Helena Chytrá
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