Obec Seč

Únor 2020

SeTecké NoviNy
Vážení spoluobčané,
v uplynulých letech jsme byli zvyklí na delší zimu, která náhle přešla v horké téměř
letní dny. Letošní zima po celou dobu připomíná spíše dlouhé předjaří. Místo mrazu a sněhu sužují
naší zemi vichřice a orkány. Díky poloze naší vesnice ve střední nadmořské výšce a tomu, že jsme
obklopeni zvlněnou krajinou, nenapáchaly tyto živly u nás takové škody, o jakých slyšíme z jiných
oblastí naší země a Evropy. Prozatím jsme zažili pouze kratší výpadek elektrické energie a doufejme,
že tomu tak i zůstane.
Ještě než se budu zabývat tím, co se v nedávné době událo a co nás čeká, dovolte mi, abych dodatečně
poděkovala Miluši a Jiřímu Šilhánkovým, za příspěvek na ohňostroj a omluvila se za to, že jsem jim
zapomněla poděkovat v minulých novinách.
Co se událo
Zasedání zastupitelstva obce 27.1.2020
Zastupitelstvo schválilo:
1) Odpis nedobytných pohledávek ve výši 5227,- Kč z roku 2013
2) Dodatek k Dohodě o společném školském obvodu s obcí Únětice – příspěvek ve výši 8000,Kč na školní rok 2019/2020
3) Přijetí rezignace Ing. Jany Sirové na funkci předsedy výboru pro občanské záležitosti
(VPOZ) k 31.1.2020
4) Zvolení Ivany Šnourové jako předsedy VPOZ od 1.2.2020
5) Doplnění VPOZ o člena – Ing. Kateřinu Sedláčkovou
6) Dar pro SDH Seč ve výši 5000,- Kč na pořádání hasičského plesu
7) Zvýšení částky na nákup dárků pro jubilanty na částku 500,-Kč za dárkový balíček
8) Nový Provozní řád veřejného pohřebiště
Ples SDH – 15.2.
Hasičský bál se opět, stejně jako v minulých letech, vydařil. Hosté si užili nejen dobrou zábavu za
doprovodu Da-Da Bandu, ale odnesli si také pěknou tombolu. Starosta SDH pan Tomáš Fiala děkuje
nejen hostům, sponzorům, ale též všem občanům, kteří ať už zakoupením vstupenky, nebo darováním
150 cen do tomboly, přispěli ke zdaru plesu. Starosta rovněž děkuje za Sekyrkové cvičení hasičům
ze Zdemyslic, které bylo vyvrcholením této vydařené tradiční akce.
Za obec Seč děkuji hasičům za přípravu plesu a děvčatům a všem pomocníkům za vyzdobení sálu
a přípravu tomboly.
Masopust – 22.2.
Jak jste mohli všichni vidět, maškar se i letos sešlo poměrně dost a s veselou muzikou prošly vesnicí a
všude, kde se zastavily, byly přivítány s nadšením a občerstvením. Jsem moc ráda, že se tato tradice
do Seče vrátila a protože podstatnou část masopustního průvodu tvořily děti, je tu velká naděje, že
bude pokračovat. I zde je mou milou povinností poděkovat všem, kdo se o tuto akci zasadili.
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Co nás čeká v měsíci březnu
Dětský maškarní bál – 7.3.
Připomínám pozvání na dětský maškarní bál 7. března v 15:00 hod. Děti, nachystejte kostýmy a
přijďte si zařádit.
Zasedání zastupitelstva obce -16.3.
Na pondělí 16.3. od 19:00 je naplánované zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v přísálí
místního hostince. Program zasedání bude včas vyvěšen na úřední desce a webu obce.
Co plánujeme na další období
Ukliďme Seč a okolí – sobota 4.4.2019
Jako každý rok, i letos se setecká mládež ve spolupráci se SÚSPK a obecním úřadem chystá uklízet
nepořádek kolem cest a nejbližšího okolí obce v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Sraz všech, kterým není naše okolí lhostejné, bude opět ve 13:00 na Stezce pod kostelem, kde
se dozvíte trasy úklidu. S sebou si vezměte rukavice a výstražné vesty, pytle dostanete, rovněž pití
bude zajištěno.
Literární večer v hospodě
Náš rodák, vám všem dobře známý pan Jan Milota, herec a mistr slova, mi nabídl, že by pro zájemce
přečetl tři povídky, které má v současné době nastudované. Jedná se o povídky Případ doktora
Mejzlíka a Modrá chryzantéma od Karla Čapka a povídku Sraz naší třídy od Zdeňka Svěráka. Věřím,
že pro milovníky čteného slova v podání profesionála půjde o nevšední zážitek. Předběžně jsme
domluveni na pátek 1.5.večer v sále, nebo přísálí naší hospody. V dalších novinách vše upřesním.
Letnice u Barbory
Po loňské přestávce, chceme letos pokračovat v tradici setkání v čase Letnic u kapličky sv. Barbory.
Letos připadá termín na sobotu 30.5. Kapela Hájenka již přijala pozvání a přijede nám k Barboře
zahrát od 15:00. Píšu to takto s předstihem proto, abyste si mohli naplánovat včas své víkendy, ale
určitě to připomenu v dalších novinách.
Ostatní záležitosti naší vesnice
Ukládání a štěpkování větví
Žádám všechny občany, kteří ukládají větve na společnou skládku, kde je pan Josef Sedláček štěpkuje,
aby přiváželi pouze čisté větve bez drátů, kovových předmětů, planěk a provázků. Nejenže se ničí
poměrně drahé nože štěpkovače, ale rovněž může dojít při manipulaci s takto „znečištěnými“ větvemi
k velmi vážným úrazům obsluhy stroje. Věřte, že i přítomnost zdánlivě neškodného provázku by
mohla způsobit vážný úraz s trvalými následky. Není vždy v silách obsluhy, aby včas objevila
předměty, které do tohoto materiálu skutečně nepatří. Apeluji tedy na vás, abyste dobře prohlédli,
co k seštěpkování přivážíte !
Vyvážení jímek a septiků
Dostala jsem nabídku od pana Michala Krejdla na vývoz žump a septiků. Tel.: 773280539.
Účtuje si za dopravu a vytažení 1500,-Kč/ 8m3. Obsah jímek vozí na čističku do Blovic, Mirošova,
Přeštic. V Blovicích stojí uložení 165,-Kč/m3.
Občané se na něj mohou kdykoliv obrátit.
Dovolená v krámu
Od pondělí 2.3. do úterý 10.3. včetně bude obchod v naší obci z důvodu dovolené uzavřen.
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Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
V úterý 17.3. od 7:30 do 15:00 nepůjde v celé obci elektřina. Tím pádem bude opět uzavřený obchod
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných
míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.Na uvedených webových
stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání
oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Přerušení dodávky
elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním
bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Ze sportu
22.3. bude zahájena jarní část fotbalové soutěže u nás v Seči. Fotbalisté zvou všechny své věrné
fanoušky od 15:00 na naše hřiště na utkání s Klášterem a samozřejmě na všechna utkání dle níže
uvedeného rozpisu. Přejeme fotbalistům dobrý start po zimní přestávce.
Rozpis fotbalových utkání – JARO 2020
kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

datum
22.3.
28.3.
4.4.
11.4.
19.4.
25.4.
3.5.
9.5.
17.5.
23.5.
30.5.
7.6.
13.6.

čas
15.00
15.00
13.30
16.30
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
14.00
17.00

utkání
SEČ - KLÁŠTER
MERKLÍN - SEČ
SEČ - CHLUMČANY B
SK HRADEC 1946 – SEČ
SEČ - PŘEDENICE
RADKOVICE - SEČ
SEČ - LOSINÁ
LUŽANY - SEČ
SEČ - STOD
SPÁLENÉ POŘÍČÍ - SEČ
SEČ - NEPOMUK B
SEČ - ZDEMYSLICE
ŽINKOVY - SEČ

Závěr
Chtělo by se mi závěrem napsat, že se blíží jaro, ale ono už se blíží pár měsíců a tak by taková věta
vyzněla trochu směšně. Přesto, ať si počasí dělá, co chce, jarní období je za dveřmi a s ním i čas úklidů,
smýčení a plnění agrotechnických lhůt na našich zahrádkách. Tak, jak se hezky chováme ke své
zahrádce, domu a nejbližšímu okolí, chovejme se i k širší přírodě kolem nás. Někteří občané mi říkali, že
se změnou poplatků za popelnice dojde k výraznému zhoršení zacházení s odpadky. Že se nám budou
válet odpadky po okolí, že je lidé budou pálit v kamnech apod.
Já tomu nechci věřit. Vnímám své spoluobčany jako uvědomělé a slušné lidi, kteří mají rádi svůj domov
i jeho nejbližší okolí a chtějí, aby místo, kde žijí, bylo čisté a bezpečné.
Přeji vám všem pohodové předjaří.

Vaše starostka
Helena Chytrá
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Aby naše noviny nebyly jen nudná snůška informací, přikládám na žádost několika občanů
křížovku pro chvilku odpočinku.
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letní dny. Letošní zima po celou dobu připomíná spíše dlouhé předjaří. Místo mrazu a sněhu sužují
naší zemi vichřice a orkány. Díky poloze naší vesnice ve střední nadmořské výšce a tomu, že jsme
obklopeni zvlněnou krajinou, nenapáchaly tyto živly u nás takové škody, o jakých slyšíme z jiných
oblastí naší země a Evropy. Prozatím jsme zažili pouze kratší výpadek elektrické energie a doufejme,
že tomu tak i zůstane.
Ještě než se budu zabývat tím, co se v nedávné době událo a co nás čeká, dovolte mi, abych dodatečně
poděkovala Miluši a Jiřímu Šilhánkovým, za příspěvek na ohňostroj a omluvila se za to, že jsem jim
zapomněla poděkovat v minulých novinách.
Co se událo
Zasedání zastupitelstva obce 27.1.2020
Zastupitelstvo schválilo:
1) Odpis nedobytných pohledávek ve výši 5227,- Kč z roku 2013
2) Dodatek k Dohodě o společném školském obvodu s obcí Únětice – příspěvek ve výši 8000,Kč na školní rok 2019/2020
3) Přijetí rezignace Ing. Jany Sirové na funkci předsedy výboru pro občanské záležitosti
(VPOZ) k 31.1.2020
4) Zvolení Ivany Šnourové jako předsedy VPOZ od 1.2.2020
5) Doplnění VPOZ o člena – Ing. Kateřinu Sedláčkovou
6) Dar pro SDH Seč ve výši 5000,- Kč na pořádání hasičského plesu
7) Zvýšení částky na nákup dárků pro jubilanty na částku 500,-Kč za dárkový balíček
8) Nový Provozní řád veřejného pohřebiště
Ples SDH – 15.2.
Hasičský bál se opět, stejně jako v minulých letech, vydařil. Hosté si užili nejen dobrou zábavu za
doprovodu Da-Da Bandu, ale odnesli si také pěknou tombolu. Starosta SDH pan Tomáš Fiala děkuje
nejen hostům, sponzorům, ale též všem občanům, kteří ať už zakoupením vstupenky, nebo darováním
150 cen do tomboly, přispěli ke zdaru plesu. Starosta rovněž děkuje za Sekyrkové cvičení hasičům
ze Zdemyslic, které bylo vyvrcholením této vydařené tradiční akce.
Za obec Seč děkuji hasičům za přípravu plesu a děvčatům a všem pomocníkům za vyzdobení sálu
a přípravu tomboly.
Masopust – 22.2.
Jak jste mohli všichni vidět, maškar se i letos sešlo poměrně dost a s veselou muzikou prošly vesnicí a
všude, kde se zastavily, byly přivítány s nadšením a občerstvením. Jsem moc ráda, že se tato tradice
do Seče vrátila a protože podstatnou část masopustního průvodu tvořily děti, je tu velká naděje, že
bude pokračovat. I zde je mou milou povinností poděkovat všem, kdo se o tuto akci zasadili.
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Co nás čeká v měsíci březnu
Dětský maškarní bál – 7.3.
Připomínám pozvání na dětský maškarní bál 7. března v 15:00 hod. Děti, nachystejte kostýmy a
přijďte si zařádit.
Zasedání zastupitelstva obce -16.3.
Na pondělí 16.3. od 19:00 je naplánované zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v přísálí
místního hostince. Program zasedání bude včas vyvěšen na úřední desce a webu obce.
Co plánujeme na další období
Ukliďme Seč a okolí – sobota 4.4.2019
Jako každý rok, i letos se setecká mládež ve spolupráci se SÚSPK a obecním úřadem chystá uklízet
nepořádek kolem cest a nejbližšího okolí obce v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Sraz všech, kterým není naše okolí lhostejné, bude opět ve 13:00 na Stezce pod kostelem, kde
se dozvíte trasy úklidu. S sebou si vezměte rukavice a výstražné vesty, pytle dostanete, rovněž pití
bude zajištěno.
Literární večer v hospodě
Náš rodák, vám všem dobře známý pan Jan Milota, herec a mistr slova, mi nabídl, že by pro zájemce
přečetl tři povídky, které má v současné době nastudované. Jedná se o povídky Případ doktora
Mejzlíka a Modrá chryzantéma od Karla Čapka a povídku Sraz naší třídy od Zdeňka Svěráka. Věřím,
že pro milovníky čteného slova v podání profesionála půjde o nevšední zážitek. Předběžně jsme
domluveni na pátek 1.5.večer v sále, nebo přísálí naší hospody. V dalších novinách vše upřesním.
Letnice u Barbory
Po loňské přestávce, chceme letos pokračovat v tradici setkání v čase Letnic u kapličky sv. Barbory.
Letos připadá termín na sobotu 30.5. Kapela Hájenka již přijala pozvání a přijede nám k Barboře
zahrát od 15:00. Píšu to takto s předstihem proto, abyste si mohli naplánovat včas své víkendy, ale
určitě to připomenu v dalších novinách.
Ostatní záležitosti naší vesnice
Ukládání a štěpkování větví
Žádám všechny občany, kteří ukládají větve na společnou skládku, kde je pan Josef Sedláček štěpkuje,
aby přiváželi pouze čisté větve bez drátů, kovových předmětů, planěk a provázků. Nejenže se ničí
poměrně drahé nože štěpkovače, ale rovněž může dojít při manipulaci s takto „znečištěnými“ větvemi
k velmi vážným úrazům obsluhy stroje. Věřte, že i přítomnost zdánlivě neškodného provázku by
mohla způsobit vážný úraz s trvalými následky. Není vždy v silách obsluhy, aby včas objevila
předměty, které do tohoto materiálu skutečně nepatří. Apeluji tedy na vás, abyste dobře prohlédli,
co k seštěpkování přivážíte !
Vyvážení jímek a septiků
Dostala jsem nabídku od pana Michala Krejdla na vývoz žump a septiků. Tel.: 773280539.
Účtuje si za dopravu a vytažení 1500,-Kč/ 8m3. Obsah jímek vozí na čističku do Blovic, Mirošova,
Přeštic. V Blovicích stojí uložení 165,-Kč/m3.
Občané se na něj mohou kdykoliv obrátit.
Dovolená v krámu
Od pondělí 2.3. do úterý 10.3. včetně bude obchod v naší obci z důvodu dovolené uzavřen.
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Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
V úterý 17.3. od 7:30 do 15:00 nepůjde v celé obci elektřina. Tím pádem bude opět uzavřený obchod
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných
míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.Na uvedených webových
stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání
oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Přerušení dodávky
elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním
bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Ze sportu
22.3. bude zahájena jarní část fotbalové soutěže u nás v Seči. Fotbalisté zvou všechny své věrné
fanoušky od 15:00 na naše hřiště na utkání s Klášterem a samozřejmě na všechna utkání dle níže
uvedeného rozpisu. Přejeme fotbalistům dobrý start po zimní přestávce.
Rozpis fotbalových utkání – JARO 2020
kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

datum
22.3.
28.3.
4.4.
11.4.
19.4.
25.4.
3.5.
9.5.
17.5.
23.5.
30.5.
7.6.
13.6.

čas
15.00
15.00
13.30
16.30
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
14.00
17.00

utkání
SEČ - KLÁŠTER
MERKLÍN - SEČ
SEČ - CHLUMČANY B
SK HRADEC 1946 – SEČ
SEČ - PŘEDENICE
RADKOVICE - SEČ
SEČ - LOSINÁ
LUŽANY - SEČ
SEČ - STOD
SPÁLENÉ POŘÍČÍ - SEČ
SEČ - NEPOMUK B
SEČ - ZDEMYSLICE
ŽINKOVY - SEČ

Závěr
Chtělo by se mi závěrem napsat, že se blíží jaro, ale ono už se blíží pár měsíců a tak by taková věta
vyzněla trochu směšně. Přesto, ať si počasí dělá, co chce, jarní období je za dveřmi a s ním i čas úklidů,
smýčení a plnění agrotechnických lhůt na našich zahrádkách. Tak, jak se hezky chováme ke své
zahrádce, domu a nejbližšímu okolí, chovejme se i k širší přírodě kolem nás. Někteří občané mi říkali, že
se změnou poplatků za popelnice dojde k výraznému zhoršení zacházení s odpadky. Že se nám budou
válet odpadky po okolí, že je lidé budou pálit v kamnech apod.
Já tomu nechci věřit. Vnímám své spoluobčany jako uvědomělé a slušné lidi, kteří mají rádi svůj domov
i jeho nejbližší okolí a chtějí, aby místo, kde žijí, bylo čisté a bezpečné.
Přeji vám všem pohodové předjaří.

Vaše starostka
Helena Chytrá
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Aby naše noviny nebyly jen nudná snůška informací, přikládám na žádost několika občanů
křížovku pro chvilku odpočinku.
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Obec Seč

Únor 2020

SeTecké NoviNy
Vážení spoluobčané,
v uplynulých letech jsme byli zvyklí na delší zimu, která náhle přešla v horké téměř
letní dny. Letošní zima po celou dobu připomíná spíše dlouhé předjaří. Místo mrazu a sněhu sužují
naší zemi vichřice a orkány. Díky poloze naší vesnice ve střední nadmořské výšce a tomu, že jsme
obklopeni zvlněnou krajinou, nenapáchaly tyto živly u nás takové škody, o jakých slyšíme z jiných
oblastí naší země a Evropy. Prozatím jsme zažili pouze kratší výpadek elektrické energie a doufejme,
že tomu tak i zůstane.
Ještě než se budu zabývat tím, co se v nedávné době událo a co nás čeká, dovolte mi, abych dodatečně
poděkovala Miluši a Jiřímu Šilhánkovým, za příspěvek na ohňostroj a omluvila se za to, že jsem jim
zapomněla poděkovat v minulých novinách.
Co se událo
Zasedání zastupitelstva obce 27.1.2020
Zastupitelstvo schválilo:
1) Odpis nedobytných pohledávek ve výši 5227,- Kč z roku 2013
2) Dodatek k Dohodě o společném školském obvodu s obcí Únětice – příspěvek ve výši 8000,Kč na školní rok 2019/2020
3) Přijetí rezignace Ing. Jany Sirové na funkci předsedy výboru pro občanské záležitosti
(VPOZ) k 31.1.2020
4) Zvolení Ivany Šnourové jako předsedy VPOZ od 1.2.2020
5) Doplnění VPOZ o člena – Ing. Kateřinu Sedláčkovou
6) Dar pro SDH Seč ve výši 5000,- Kč na pořádání hasičského plesu
7) Zvýšení částky na nákup dárků pro jubilanty na částku 500,-Kč za dárkový balíček
8) Nový Provozní řád veřejného pohřebiště
Ples SDH – 15.2.
Hasičský bál se opět, stejně jako v minulých letech, vydařil. Hosté si užili nejen dobrou zábavu za
doprovodu Da-Da Bandu, ale odnesli si také pěknou tombolu. Starosta SDH pan Tomáš Fiala děkuje
nejen hostům, sponzorům, ale též všem občanům, kteří ať už zakoupením vstupenky, nebo darováním
150 cen do tomboly, přispěli ke zdaru plesu. Starosta rovněž děkuje za Sekyrkové cvičení hasičům
ze Zdemyslic, které bylo vyvrcholením této vydařené tradiční akce.
Za obec Seč děkuji hasičům za přípravu plesu a děvčatům a všem pomocníkům za vyzdobení sálu
a přípravu tomboly.
Masopust – 22.2.
Jak jste mohli všichni vidět, maškar se i letos sešlo poměrně dost a s veselou muzikou prošly vesnicí a
všude, kde se zastavily, byly přivítány s nadšením a občerstvením. Jsem moc ráda, že se tato tradice
do Seče vrátila a protože podstatnou část masopustního průvodu tvořily děti, je tu velká naděje, že
bude pokračovat. I zde je mou milou povinností poděkovat všem, kdo se o tuto akci zasadili.

www. secublovic.cz

1

e-mail: secublovic@seznam.cz

Co nás čeká v měsíci březnu
Dětský maškarní bál – 7.3.
Připomínám pozvání na dětský maškarní bál 7. března v 15:00 hod. Děti, nachystejte kostýmy a
přijďte si zařádit.
Zasedání zastupitelstva obce -16.3.
Na pondělí 16.3. od 19:00 je naplánované zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v přísálí
místního hostince. Program zasedání bude včas vyvěšen na úřední desce a webu obce.
Co plánujeme na další období
Ukliďme Seč a okolí – sobota 4.4.2019
Jako každý rok, i letos se setecká mládež ve spolupráci se SÚSPK a obecním úřadem chystá uklízet
nepořádek kolem cest a nejbližšího okolí obce v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Sraz všech, kterým není naše okolí lhostejné, bude opět ve 13:00 na Stezce pod kostelem, kde
se dozvíte trasy úklidu. S sebou si vezměte rukavice a výstražné vesty, pytle dostanete, rovněž pití
bude zajištěno.
Literární večer v hospodě
Náš rodák, vám všem dobře známý pan Jan Milota, herec a mistr slova, mi nabídl, že by pro zájemce
přečetl tři povídky, které má v současné době nastudované. Jedná se o povídky Případ doktora
Mejzlíka a Modrá chryzantéma od Karla Čapka a povídku Sraz naší třídy od Zdeňka Svěráka. Věřím,
že pro milovníky čteného slova v podání profesionála půjde o nevšední zážitek. Předběžně jsme
domluveni na pátek 1.5.večer v sále, nebo přísálí naší hospody. V dalších novinách vše upřesním.
Letnice u Barbory
Po loňské přestávce, chceme letos pokračovat v tradici setkání v čase Letnic u kapličky sv. Barbory.
Letos připadá termín na sobotu 30.5. Kapela Hájenka již přijala pozvání a přijede nám k Barboře
zahrát od 15:00. Píšu to takto s předstihem proto, abyste si mohli naplánovat včas své víkendy, ale
určitě to připomenu v dalších novinách.
Ostatní záležitosti naší vesnice
Ukládání a štěpkování větví
Žádám všechny občany, kteří ukládají větve na společnou skládku, kde je pan Josef Sedláček štěpkuje,
aby přiváželi pouze čisté větve bez drátů, kovových předmětů, planěk a provázků. Nejenže se ničí
poměrně drahé nože štěpkovače, ale rovněž může dojít při manipulaci s takto „znečištěnými“ větvemi
k velmi vážným úrazům obsluhy stroje. Věřte, že i přítomnost zdánlivě neškodného provázku by
mohla způsobit vážný úraz s trvalými následky. Není vždy v silách obsluhy, aby včas objevila
předměty, které do tohoto materiálu skutečně nepatří. Apeluji tedy na vás, abyste dobře prohlédli,
co k seštěpkování přivážíte !
Vyvážení jímek a septiků
Dostala jsem nabídku od pana Michala Krejdla na vývoz žump a septiků. Tel.: 773280539.
Účtuje si za dopravu a vytažení 1500,-Kč/ 8m3. Obsah jímek vozí na čističku do Blovic, Mirošova,
Přeštic. V Blovicích stojí uložení 165,-Kč/m3.
Občané se na něj mohou kdykoliv obrátit.
Dovolená v krámu
Od pondělí 2.3. do úterý 10.3. včetně bude obchod v naší obci z důvodu dovolené uzavřen.
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Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
V úterý 17.3. od 7:30 do 15:00 nepůjde v celé obci elektřina. Tím pádem bude opět uzavřený obchod
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných
míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.Na uvedených webových
stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání
oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Přerušení dodávky
elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním
bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Ze sportu
22.3. bude zahájena jarní část fotbalové soutěže u nás v Seči. Fotbalisté zvou všechny své věrné
fanoušky od 15:00 na naše hřiště na utkání s Klášterem a samozřejmě na všechna utkání dle níže
uvedeného rozpisu. Přejeme fotbalistům dobrý start po zimní přestávce.
Rozpis fotbalových utkání – JARO 2020
kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

datum
22.3.
28.3.
4.4.
11.4.
19.4.
25.4.
3.5.
9.5.
17.5.
23.5.
30.5.
7.6.
13.6.

čas
15.00
15.00
13.30
16.30
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
14.00
17.00

utkání
SEČ - KLÁŠTER
MERKLÍN - SEČ
SEČ - CHLUMČANY B
SK HRADEC 1946 – SEČ
SEČ - PŘEDENICE
RADKOVICE - SEČ
SEČ - LOSINÁ
LUŽANY - SEČ
SEČ - STOD
SPÁLENÉ POŘÍČÍ - SEČ
SEČ - NEPOMUK B
SEČ - ZDEMYSLICE
ŽINKOVY - SEČ

Závěr
Chtělo by se mi závěrem napsat, že se blíží jaro, ale ono už se blíží pár měsíců a tak by taková věta
vyzněla trochu směšně. Přesto, ať si počasí dělá, co chce, jarní období je za dveřmi a s ním i čas úklidů,
smýčení a plnění agrotechnických lhůt na našich zahrádkách. Tak, jak se hezky chováme ke své
zahrádce, domu a nejbližšímu okolí, chovejme se i k širší přírodě kolem nás. Někteří občané mi říkali, že
se změnou poplatků za popelnice dojde k výraznému zhoršení zacházení s odpadky. Že se nám budou
válet odpadky po okolí, že je lidé budou pálit v kamnech apod.
Já tomu nechci věřit. Vnímám své spoluobčany jako uvědomělé a slušné lidi, kteří mají rádi svůj domov
i jeho nejbližší okolí a chtějí, aby místo, kde žijí, bylo čisté a bezpečné.
Přeji vám všem pohodové předjaří.

Vaše starostka
Helena Chytrá
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Aby naše noviny nebyly jen nudná snůška informací, přikládám na žádost několika občanů
křížovku pro chvilku odpočinku.
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Obec Seč

Únor 2020

SeTecké NoviNy
Vážení spoluobčané,
v uplynulých letech jsme byli zvyklí na delší zimu, která náhle přešla v horké téměř
letní dny. Letošní zima po celou dobu připomíná spíše dlouhé předjaří. Místo mrazu a sněhu sužují
naší zemi vichřice a orkány. Díky poloze naší vesnice ve střední nadmořské výšce a tomu, že jsme
obklopeni zvlněnou krajinou, nenapáchaly tyto živly u nás takové škody, o jakých slyšíme z jiných
oblastí naší země a Evropy. Prozatím jsme zažili pouze kratší výpadek elektrické energie a doufejme,
že tomu tak i zůstane.
Ještě než se budu zabývat tím, co se v nedávné době událo a co nás čeká, dovolte mi, abych dodatečně
poděkovala Miluši a Jiřímu Šilhánkovým, za příspěvek na ohňostroj a omluvila se za to, že jsem jim
zapomněla poděkovat v minulých novinách.
Co se událo
Zasedání zastupitelstva obce 27.1.2020
Zastupitelstvo schválilo:
1) Odpis nedobytných pohledávek ve výši 5227,- Kč z roku 2013
2) Dodatek k Dohodě o společném školském obvodu s obcí Únětice – příspěvek ve výši 8000,Kč na školní rok 2019/2020
3) Přijetí rezignace Ing. Jany Sirové na funkci předsedy výboru pro občanské záležitosti
(VPOZ) k 31.1.2020
4) Zvolení Ivany Šnourové jako předsedy VPOZ od 1.2.2020
5) Doplnění VPOZ o člena – Ing. Kateřinu Sedláčkovou
6) Dar pro SDH Seč ve výši 5000,- Kč na pořádání hasičského plesu
7) Zvýšení částky na nákup dárků pro jubilanty na částku 500,-Kč za dárkový balíček
8) Nový Provozní řád veřejného pohřebiště
Ples SDH – 15.2.
Hasičský bál se opět, stejně jako v minulých letech, vydařil. Hosté si užili nejen dobrou zábavu za
doprovodu Da-Da Bandu, ale odnesli si také pěknou tombolu. Starosta SDH pan Tomáš Fiala děkuje
nejen hostům, sponzorům, ale též všem občanům, kteří ať už zakoupením vstupenky, nebo darováním
150 cen do tomboly, přispěli ke zdaru plesu. Starosta rovněž děkuje za Sekyrkové cvičení hasičům
ze Zdemyslic, které bylo vyvrcholením této vydařené tradiční akce.
Za obec Seč děkuji hasičům za přípravu plesu a děvčatům a všem pomocníkům za vyzdobení sálu
a přípravu tomboly.
Masopust – 22.2.
Jak jste mohli všichni vidět, maškar se i letos sešlo poměrně dost a s veselou muzikou prošly vesnicí a
všude, kde se zastavily, byly přivítány s nadšením a občerstvením. Jsem moc ráda, že se tato tradice
do Seče vrátila a protože podstatnou část masopustního průvodu tvořily děti, je tu velká naděje, že
bude pokračovat. I zde je mou milou povinností poděkovat všem, kdo se o tuto akci zasadili.
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Co nás čeká v měsíci březnu
Dětský maškarní bál – 7.3.
Připomínám pozvání na dětský maškarní bál 7. března v 15:00 hod. Děti, nachystejte kostýmy a
přijďte si zařádit.
Zasedání zastupitelstva obce -16.3.
Na pondělí 16.3. od 19:00 je naplánované zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v přísálí
místního hostince. Program zasedání bude včas vyvěšen na úřední desce a webu obce.
Co plánujeme na další období
Ukliďme Seč a okolí – sobota 4.4.2019
Jako každý rok, i letos se setecká mládež ve spolupráci se SÚSPK a obecním úřadem chystá uklízet
nepořádek kolem cest a nejbližšího okolí obce v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Sraz všech, kterým není naše okolí lhostejné, bude opět ve 13:00 na Stezce pod kostelem, kde
se dozvíte trasy úklidu. S sebou si vezměte rukavice a výstražné vesty, pytle dostanete, rovněž pití
bude zajištěno.
Literární večer v hospodě
Náš rodák, vám všem dobře známý pan Jan Milota, herec a mistr slova, mi nabídl, že by pro zájemce
přečetl tři povídky, které má v současné době nastudované. Jedná se o povídky Případ doktora
Mejzlíka a Modrá chryzantéma od Karla Čapka a povídku Sraz naší třídy od Zdeňka Svěráka. Věřím,
že pro milovníky čteného slova v podání profesionála půjde o nevšední zážitek. Předběžně jsme
domluveni na pátek 1.5.večer v sále, nebo přísálí naší hospody. V dalších novinách vše upřesním.
Letnice u Barbory
Po loňské přestávce, chceme letos pokračovat v tradici setkání v čase Letnic u kapličky sv. Barbory.
Letos připadá termín na sobotu 30.5. Kapela Hájenka již přijala pozvání a přijede nám k Barboře
zahrát od 15:00. Píšu to takto s předstihem proto, abyste si mohli naplánovat včas své víkendy, ale
určitě to připomenu v dalších novinách.
Ostatní záležitosti naší vesnice
Ukládání a štěpkování větví
Žádám všechny občany, kteří ukládají větve na společnou skládku, kde je pan Josef Sedláček štěpkuje,
aby přiváželi pouze čisté větve bez drátů, kovových předmětů, planěk a provázků. Nejenže se ničí
poměrně drahé nože štěpkovače, ale rovněž může dojít při manipulaci s takto „znečištěnými“ větvemi
k velmi vážným úrazům obsluhy stroje. Věřte, že i přítomnost zdánlivě neškodného provázku by
mohla způsobit vážný úraz s trvalými následky. Není vždy v silách obsluhy, aby včas objevila
předměty, které do tohoto materiálu skutečně nepatří. Apeluji tedy na vás, abyste dobře prohlédli,
co k seštěpkování přivážíte !
Vyvážení jímek a septiků
Dostala jsem nabídku od pana Michala Krejdla na vývoz žump a septiků. Tel.: 773280539.
Účtuje si za dopravu a vytažení 1500,-Kč/ 8m3. Obsah jímek vozí na čističku do Blovic, Mirošova,
Přeštic. V Blovicích stojí uložení 165,-Kč/m3.
Občané se na něj mohou kdykoliv obrátit.
Dovolená v krámu
Od pondělí 2.3. do úterý 10.3. včetně bude obchod v naší obci z důvodu dovolené uzavřen.
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Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
V úterý 17.3. od 7:30 do 15:00 nepůjde v celé obci elektřina. Tím pádem bude opět uzavřený obchod
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných
míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.Na uvedených webových
stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání
oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Přerušení dodávky
elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním
bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Ze sportu
22.3. bude zahájena jarní část fotbalové soutěže u nás v Seči. Fotbalisté zvou všechny své věrné
fanoušky od 15:00 na naše hřiště na utkání s Klášterem a samozřejmě na všechna utkání dle níže
uvedeného rozpisu. Přejeme fotbalistům dobrý start po zimní přestávce.
Rozpis fotbalových utkání – JARO 2020
kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

datum
22.3.
28.3.
4.4.
11.4.
19.4.
25.4.
3.5.
9.5.
17.5.
23.5.
30.5.
7.6.
13.6.

čas
15.00
15.00
13.30
16.30
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
14.00
17.00

utkání
SEČ - KLÁŠTER
MERKLÍN - SEČ
SEČ - CHLUMČANY B
SK HRADEC 1946 – SEČ
SEČ - PŘEDENICE
RADKOVICE - SEČ
SEČ - LOSINÁ
LUŽANY - SEČ
SEČ - STOD
SPÁLENÉ POŘÍČÍ - SEČ
SEČ - NEPOMUK B
SEČ - ZDEMYSLICE
ŽINKOVY - SEČ

Závěr
Chtělo by se mi závěrem napsat, že se blíží jaro, ale ono už se blíží pár měsíců a tak by taková věta
vyzněla trochu směšně. Přesto, ať si počasí dělá, co chce, jarní období je za dveřmi a s ním i čas úklidů,
smýčení a plnění agrotechnických lhůt na našich zahrádkách. Tak, jak se hezky chováme ke své
zahrádce, domu a nejbližšímu okolí, chovejme se i k širší přírodě kolem nás. Někteří občané mi říkali, že
se změnou poplatků za popelnice dojde k výraznému zhoršení zacházení s odpadky. Že se nám budou
válet odpadky po okolí, že je lidé budou pálit v kamnech apod.
Já tomu nechci věřit. Vnímám své spoluobčany jako uvědomělé a slušné lidi, kteří mají rádi svůj domov
i jeho nejbližší okolí a chtějí, aby místo, kde žijí, bylo čisté a bezpečné.
Přeji vám všem pohodové předjaří.

Vaše starostka
Helena Chytrá
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Aby naše noviny nebyly jen nudná snůška informací, přikládám na žádost několika občanů
křížovku pro chvilku odpočinku.
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Obec Seč
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SeTecké NoviNy
Vážení spoluobčané,
v uplynulých letech jsme byli zvyklí na delší zimu, která náhle přešla v horké téměř
letní dny. Letošní zima po celou dobu připomíná spíše dlouhé předjaří. Místo mrazu a sněhu sužují
naší zemi vichřice a orkány. Díky poloze naší vesnice ve střední nadmořské výšce a tomu, že jsme
obklopeni zvlněnou krajinou, nenapáchaly tyto živly u nás takové škody, o jakých slyšíme z jiných
oblastí naší země a Evropy. Prozatím jsme zažili pouze kratší výpadek elektrické energie a doufejme,
že tomu tak i zůstane.
Ještě než se budu zabývat tím, co se v nedávné době událo a co nás čeká, dovolte mi, abych dodatečně
poděkovala Miluši a Jiřímu Šilhánkovým, za příspěvek na ohňostroj a omluvila se za to, že jsem jim
zapomněla poděkovat v minulých novinách.
Co se událo
Zasedání zastupitelstva obce 27.1.2020
Zastupitelstvo schválilo:
1) Odpis nedobytných pohledávek ve výši 5227,- Kč z roku 2013
2) Dodatek k Dohodě o společném školském obvodu s obcí Únětice – příspěvek ve výši 8000,Kč na školní rok 2019/2020
3) Přijetí rezignace Ing. Jany Sirové na funkci předsedy výboru pro občanské záležitosti
(VPOZ) k 31.1.2020
4) Zvolení Ivany Šnourové jako předsedy VPOZ od 1.2.2020
5) Doplnění VPOZ o člena – Ing. Kateřinu Sedláčkovou
6) Dar pro SDH Seč ve výši 5000,- Kč na pořádání hasičského plesu
7) Zvýšení částky na nákup dárků pro jubilanty na částku 500,-Kč za dárkový balíček
8) Nový Provozní řád veřejného pohřebiště
Ples SDH – 15.2.
Hasičský bál se opět, stejně jako v minulých letech, vydařil. Hosté si užili nejen dobrou zábavu za
doprovodu Da-Da Bandu, ale odnesli si také pěknou tombolu. Starosta SDH pan Tomáš Fiala děkuje
nejen hostům, sponzorům, ale též všem občanům, kteří ať už zakoupením vstupenky, nebo darováním
150 cen do tomboly, přispěli ke zdaru plesu. Starosta rovněž děkuje za Sekyrkové cvičení hasičům
ze Zdemyslic, které bylo vyvrcholením této vydařené tradiční akce.
Za obec Seč děkuji hasičům za přípravu plesu a děvčatům a všem pomocníkům za vyzdobení sálu
a přípravu tomboly.
Masopust – 22.2.
Jak jste mohli všichni vidět, maškar se i letos sešlo poměrně dost a s veselou muzikou prošly vesnicí a
všude, kde se zastavily, byly přivítány s nadšením a občerstvením. Jsem moc ráda, že se tato tradice
do Seče vrátila a protože podstatnou část masopustního průvodu tvořily děti, je tu velká naděje, že
bude pokračovat. I zde je mou milou povinností poděkovat všem, kdo se o tuto akci zasadili.
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Co nás čeká v měsíci březnu
Dětský maškarní bál – 7.3.
Připomínám pozvání na dětský maškarní bál 7. března v 15:00 hod. Děti, nachystejte kostýmy a
přijďte si zařádit.
Zasedání zastupitelstva obce -16.3.
Na pondělí 16.3. od 19:00 je naplánované zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v přísálí
místního hostince. Program zasedání bude včas vyvěšen na úřední desce a webu obce.
Co plánujeme na další období
Ukliďme Seč a okolí – sobota 4.4.2019
Jako každý rok, i letos se setecká mládež ve spolupráci se SÚSPK a obecním úřadem chystá uklízet
nepořádek kolem cest a nejbližšího okolí obce v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Sraz všech, kterým není naše okolí lhostejné, bude opět ve 13:00 na Stezce pod kostelem, kde
se dozvíte trasy úklidu. S sebou si vezměte rukavice a výstražné vesty, pytle dostanete, rovněž pití
bude zajištěno.
Literární večer v hospodě
Náš rodák, vám všem dobře známý pan Jan Milota, herec a mistr slova, mi nabídl, že by pro zájemce
přečetl tři povídky, které má v současné době nastudované. Jedná se o povídky Případ doktora
Mejzlíka a Modrá chryzantéma od Karla Čapka a povídku Sraz naší třídy od Zdeňka Svěráka. Věřím,
že pro milovníky čteného slova v podání profesionála půjde o nevšední zážitek. Předběžně jsme
domluveni na pátek 1.5.večer v sále, nebo přísálí naší hospody. V dalších novinách vše upřesním.
Letnice u Barbory
Po loňské přestávce, chceme letos pokračovat v tradici setkání v čase Letnic u kapličky sv. Barbory.
Letos připadá termín na sobotu 30.5. Kapela Hájenka již přijala pozvání a přijede nám k Barboře
zahrát od 15:00. Píšu to takto s předstihem proto, abyste si mohli naplánovat včas své víkendy, ale
určitě to připomenu v dalších novinách.
Ostatní záležitosti naší vesnice
Ukládání a štěpkování větví
Žádám všechny občany, kteří ukládají větve na společnou skládku, kde je pan Josef Sedláček štěpkuje,
aby přiváželi pouze čisté větve bez drátů, kovových předmětů, planěk a provázků. Nejenže se ničí
poměrně drahé nože štěpkovače, ale rovněž může dojít při manipulaci s takto „znečištěnými“ větvemi
k velmi vážným úrazům obsluhy stroje. Věřte, že i přítomnost zdánlivě neškodného provázku by
mohla způsobit vážný úraz s trvalými následky. Není vždy v silách obsluhy, aby včas objevila
předměty, které do tohoto materiálu skutečně nepatří. Apeluji tedy na vás, abyste dobře prohlédli,
co k seštěpkování přivážíte !
Vyvážení jímek a septiků
Dostala jsem nabídku od pana Michala Krejdla na vývoz žump a septiků. Tel.: 773280539.
Účtuje si za dopravu a vytažení 1500,-Kč/ 8m3. Obsah jímek vozí na čističku do Blovic, Mirošova,
Přeštic. V Blovicích stojí uložení 165,-Kč/m3.
Občané se na něj mohou kdykoliv obrátit.
Dovolená v krámu
Od pondělí 2.3. do úterý 10.3. včetně bude obchod v naší obci z důvodu dovolené uzavřen.
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Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
V úterý 17.3. od 7:30 do 15:00 nepůjde v celé obci elektřina. Tím pádem bude opět uzavřený obchod
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných
míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.Na uvedených webových
stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání
oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Přerušení dodávky
elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním
bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Ze sportu
22.3. bude zahájena jarní část fotbalové soutěže u nás v Seči. Fotbalisté zvou všechny své věrné
fanoušky od 15:00 na naše hřiště na utkání s Klášterem a samozřejmě na všechna utkání dle níže
uvedeného rozpisu. Přejeme fotbalistům dobrý start po zimní přestávce.
Rozpis fotbalových utkání – JARO 2020
kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

datum
22.3.
28.3.
4.4.
11.4.
19.4.
25.4.
3.5.
9.5.
17.5.
23.5.
30.5.
7.6.
13.6.

čas
15.00
15.00
13.30
16.30
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
14.00
17.00

utkání
SEČ - KLÁŠTER
MERKLÍN - SEČ
SEČ - CHLUMČANY B
SK HRADEC 1946 – SEČ
SEČ - PŘEDENICE
RADKOVICE - SEČ
SEČ - LOSINÁ
LUŽANY - SEČ
SEČ - STOD
SPÁLENÉ POŘÍČÍ - SEČ
SEČ - NEPOMUK B
SEČ - ZDEMYSLICE
ŽINKOVY - SEČ

Závěr
Chtělo by se mi závěrem napsat, že se blíží jaro, ale ono už se blíží pár měsíců a tak by taková věta
vyzněla trochu směšně. Přesto, ať si počasí dělá, co chce, jarní období je za dveřmi a s ním i čas úklidů,
smýčení a plnění agrotechnických lhůt na našich zahrádkách. Tak, jak se hezky chováme ke své
zahrádce, domu a nejbližšímu okolí, chovejme se i k širší přírodě kolem nás. Někteří občané mi říkali, že
se změnou poplatků za popelnice dojde k výraznému zhoršení zacházení s odpadky. Že se nám budou
válet odpadky po okolí, že je lidé budou pálit v kamnech apod.
Já tomu nechci věřit. Vnímám své spoluobčany jako uvědomělé a slušné lidi, kteří mají rádi svůj domov
i jeho nejbližší okolí a chtějí, aby místo, kde žijí, bylo čisté a bezpečné.
Přeji vám všem pohodové předjaří.

Vaše starostka
Helena Chytrá
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Aby naše noviny nebyly jen nudná snůška informací, přikládám na žádost několika občanů
křížovku pro chvilku odpočinku.
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SeTecké NoviNy
Vážení spoluobčané,
v uplynulých letech jsme byli zvyklí na delší zimu, která náhle přešla v horké téměř
letní dny. Letošní zima po celou dobu připomíná spíše dlouhé předjaří. Místo mrazu a sněhu sužují
naší zemi vichřice a orkány. Díky poloze naší vesnice ve střední nadmořské výšce a tomu, že jsme
obklopeni zvlněnou krajinou, nenapáchaly tyto živly u nás takové škody, o jakých slyšíme z jiných
oblastí naší země a Evropy. Prozatím jsme zažili pouze kratší výpadek elektrické energie a doufejme,
že tomu tak i zůstane.
Ještě než se budu zabývat tím, co se v nedávné době událo a co nás čeká, dovolte mi, abych dodatečně
poděkovala Miluši a Jiřímu Šilhánkovým, za příspěvek na ohňostroj a omluvila se za to, že jsem jim
zapomněla poděkovat v minulých novinách.
Co se událo
Zasedání zastupitelstva obce 27.1.2020
Zastupitelstvo schválilo:
1) Odpis nedobytných pohledávek ve výši 5227,- Kč z roku 2013
2) Dodatek k Dohodě o společném školském obvodu s obcí Únětice – příspěvek ve výši 8000,Kč na školní rok 2019/2020
3) Přijetí rezignace Ing. Jany Sirové na funkci předsedy výboru pro občanské záležitosti
(VPOZ) k 31.1.2020
4) Zvolení Ivany Šnourové jako předsedy VPOZ od 1.2.2020
5) Doplnění VPOZ o člena – Ing. Kateřinu Sedláčkovou
6) Dar pro SDH Seč ve výši 5000,- Kč na pořádání hasičského plesu
7) Zvýšení částky na nákup dárků pro jubilanty na částku 500,-Kč za dárkový balíček
8) Nový Provozní řád veřejného pohřebiště
Ples SDH – 15.2.
Hasičský bál se opět, stejně jako v minulých letech, vydařil. Hosté si užili nejen dobrou zábavu za
doprovodu Da-Da Bandu, ale odnesli si také pěknou tombolu. Starosta SDH pan Tomáš Fiala děkuje
nejen hostům, sponzorům, ale též všem občanům, kteří ať už zakoupením vstupenky, nebo darováním
150 cen do tomboly, přispěli ke zdaru plesu. Starosta rovněž děkuje za Sekyrkové cvičení hasičům
ze Zdemyslic, které bylo vyvrcholením této vydařené tradiční akce.
Za obec Seč děkuji hasičům za přípravu plesu a děvčatům a všem pomocníkům za vyzdobení sálu
a přípravu tomboly.
Masopust – 22.2.
Jak jste mohli všichni vidět, maškar se i letos sešlo poměrně dost a s veselou muzikou prošly vesnicí a
všude, kde se zastavily, byly přivítány s nadšením a občerstvením. Jsem moc ráda, že se tato tradice
do Seče vrátila a protože podstatnou část masopustního průvodu tvořily děti, je tu velká naděje, že
bude pokračovat. I zde je mou milou povinností poděkovat všem, kdo se o tuto akci zasadili.
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Co nás čeká v měsíci březnu
Dětský maškarní bál – 7.3.
Připomínám pozvání na dětský maškarní bál 7. března v 15:00 hod. Děti, nachystejte kostýmy a
přijďte si zařádit.
Zasedání zastupitelstva obce -16.3.
Na pondělí 16.3. od 19:00 je naplánované zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v přísálí
místního hostince. Program zasedání bude včas vyvěšen na úřední desce a webu obce.
Co plánujeme na další období
Ukliďme Seč a okolí – sobota 4.4.2019
Jako každý rok, i letos se setecká mládež ve spolupráci se SÚSPK a obecním úřadem chystá uklízet
nepořádek kolem cest a nejbližšího okolí obce v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Sraz všech, kterým není naše okolí lhostejné, bude opět ve 13:00 na Stezce pod kostelem, kde
se dozvíte trasy úklidu. S sebou si vezměte rukavice a výstražné vesty, pytle dostanete, rovněž pití
bude zajištěno.
Literární večer v hospodě
Náš rodák, vám všem dobře známý pan Jan Milota, herec a mistr slova, mi nabídl, že by pro zájemce
přečetl tři povídky, které má v současné době nastudované. Jedná se o povídky Případ doktora
Mejzlíka a Modrá chryzantéma od Karla Čapka a povídku Sraz naší třídy od Zdeňka Svěráka. Věřím,
že pro milovníky čteného slova v podání profesionála půjde o nevšední zážitek. Předběžně jsme
domluveni na pátek 1.5.večer v sále, nebo přísálí naší hospody. V dalších novinách vše upřesním.
Letnice u Barbory
Po loňské přestávce, chceme letos pokračovat v tradici setkání v čase Letnic u kapličky sv. Barbory.
Letos připadá termín na sobotu 30.5. Kapela Hájenka již přijala pozvání a přijede nám k Barboře
zahrát od 15:00. Píšu to takto s předstihem proto, abyste si mohli naplánovat včas své víkendy, ale
určitě to připomenu v dalších novinách.
Ostatní záležitosti naší vesnice
Ukládání a štěpkování větví
Žádám všechny občany, kteří ukládají větve na společnou skládku, kde je pan Josef Sedláček štěpkuje,
aby přiváželi pouze čisté větve bez drátů, kovových předmětů, planěk a provázků. Nejenže se ničí
poměrně drahé nože štěpkovače, ale rovněž může dojít při manipulaci s takto „znečištěnými“ větvemi
k velmi vážným úrazům obsluhy stroje. Věřte, že i přítomnost zdánlivě neškodného provázku by
mohla způsobit vážný úraz s trvalými následky. Není vždy v silách obsluhy, aby včas objevila
předměty, které do tohoto materiálu skutečně nepatří. Apeluji tedy na vás, abyste dobře prohlédli,
co k seštěpkování přivážíte !
Vyvážení jímek a septiků
Dostala jsem nabídku od pana Michala Krejdla na vývoz žump a septiků. Tel.: 773280539.
Účtuje si za dopravu a vytažení 1500,-Kč/ 8m3. Obsah jímek vozí na čističku do Blovic, Mirošova,
Přeštic. V Blovicích stojí uložení 165,-Kč/m3.
Občané se na něj mohou kdykoliv obrátit.
Dovolená v krámu
Od pondělí 2.3. do úterý 10.3. včetně bude obchod v naší obci z důvodu dovolené uzavřen.
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Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
V úterý 17.3. od 7:30 do 15:00 nepůjde v celé obci elektřina. Tím pádem bude opět uzavřený obchod
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných
míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.Na uvedených webových
stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání
oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Přerušení dodávky
elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním
bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Ze sportu
22.3. bude zahájena jarní část fotbalové soutěže u nás v Seči. Fotbalisté zvou všechny své věrné
fanoušky od 15:00 na naše hřiště na utkání s Klášterem a samozřejmě na všechna utkání dle níže
uvedeného rozpisu. Přejeme fotbalistům dobrý start po zimní přestávce.
Rozpis fotbalových utkání – JARO 2020
kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

datum
22.3.
28.3.
4.4.
11.4.
19.4.
25.4.
3.5.
9.5.
17.5.
23.5.
30.5.
7.6.
13.6.

čas
15.00
15.00
13.30
16.30
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
14.00
17.00

utkání
SEČ - KLÁŠTER
MERKLÍN - SEČ
SEČ - CHLUMČANY B
SK HRADEC 1946 – SEČ
SEČ - PŘEDENICE
RADKOVICE - SEČ
SEČ - LOSINÁ
LUŽANY - SEČ
SEČ - STOD
SPÁLENÉ POŘÍČÍ - SEČ
SEČ - NEPOMUK B
SEČ - ZDEMYSLICE
ŽINKOVY - SEČ

Závěr
Chtělo by se mi závěrem napsat, že se blíží jaro, ale ono už se blíží pár měsíců a tak by taková věta
vyzněla trochu směšně. Přesto, ať si počasí dělá, co chce, jarní období je za dveřmi a s ním i čas úklidů,
smýčení a plnění agrotechnických lhůt na našich zahrádkách. Tak, jak se hezky chováme ke své
zahrádce, domu a nejbližšímu okolí, chovejme se i k širší přírodě kolem nás. Někteří občané mi říkali, že
se změnou poplatků za popelnice dojde k výraznému zhoršení zacházení s odpadky. Že se nám budou
válet odpadky po okolí, že je lidé budou pálit v kamnech apod.
Já tomu nechci věřit. Vnímám své spoluobčany jako uvědomělé a slušné lidi, kteří mají rádi svůj domov
i jeho nejbližší okolí a chtějí, aby místo, kde žijí, bylo čisté a bezpečné.
Přeji vám všem pohodové předjaří.

Vaše starostka
Helena Chytrá
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Aby naše noviny nebyly jen nudná snůška informací, přikládám na žádost několika občanů
křížovku pro chvilku odpočinku.
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Obec Seč

Únor 2020

SeTecké NoviNy
Vážení spoluobčané,
v uplynulých letech jsme byli zvyklí na delší zimu, která náhle přešla v horké téměř
letní dny. Letošní zima po celou dobu připomíná spíše dlouhé předjaří. Místo mrazu a sněhu sužují
naší zemi vichřice a orkány. Díky poloze naší vesnice ve střední nadmořské výšce a tomu, že jsme
obklopeni zvlněnou krajinou, nenapáchaly tyto živly u nás takové škody, o jakých slyšíme z jiných
oblastí naší země a Evropy. Prozatím jsme zažili pouze kratší výpadek elektrické energie a doufejme,
že tomu tak i zůstane.
Ještě než se budu zabývat tím, co se v nedávné době událo a co nás čeká, dovolte mi, abych dodatečně
poděkovala Miluši a Jiřímu Šilhánkovým, za příspěvek na ohňostroj a omluvila se za to, že jsem jim
zapomněla poděkovat v minulých novinách.
Co se událo
Zasedání zastupitelstva obce 27.1.2020
Zastupitelstvo schválilo:
1) Odpis nedobytných pohledávek ve výši 5227,- Kč z roku 2013
2) Dodatek k Dohodě o společném školském obvodu s obcí Únětice – příspěvek ve výši 8000,Kč na školní rok 2019/2020
3) Přijetí rezignace Ing. Jany Sirové na funkci předsedy výboru pro občanské záležitosti
(VPOZ) k 31.1.2020
4) Zvolení Ivany Šnourové jako předsedy VPOZ od 1.2.2020
5) Doplnění VPOZ o člena – Ing. Kateřinu Sedláčkovou
6) Dar pro SDH Seč ve výši 5000,- Kč na pořádání hasičského plesu
7) Zvýšení částky na nákup dárků pro jubilanty na částku 500,-Kč za dárkový balíček
8) Nový Provozní řád veřejného pohřebiště
Ples SDH – 15.2.
Hasičský bál se opět, stejně jako v minulých letech, vydařil. Hosté si užili nejen dobrou zábavu za
doprovodu Da-Da Bandu, ale odnesli si také pěknou tombolu. Starosta SDH pan Tomáš Fiala děkuje
nejen hostům, sponzorům, ale též všem občanům, kteří ať už zakoupením vstupenky, nebo darováním
150 cen do tomboly, přispěli ke zdaru plesu. Starosta rovněž děkuje za Sekyrkové cvičení hasičům
ze Zdemyslic, které bylo vyvrcholením této vydařené tradiční akce.
Za obec Seč děkuji hasičům za přípravu plesu a děvčatům a všem pomocníkům za vyzdobení sálu
a přípravu tomboly.
Masopust – 22.2.
Jak jste mohli všichni vidět, maškar se i letos sešlo poměrně dost a s veselou muzikou prošly vesnicí a
všude, kde se zastavily, byly přivítány s nadšením a občerstvením. Jsem moc ráda, že se tato tradice
do Seče vrátila a protože podstatnou část masopustního průvodu tvořily děti, je tu velká naděje, že
bude pokračovat. I zde je mou milou povinností poděkovat všem, kdo se o tuto akci zasadili.
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Co nás čeká v měsíci březnu
Dětský maškarní bál – 7.3.
Připomínám pozvání na dětský maškarní bál 7. března v 15:00 hod. Děti, nachystejte kostýmy a
přijďte si zařádit.
Zasedání zastupitelstva obce -16.3.
Na pondělí 16.3. od 19:00 je naplánované zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v přísálí
místního hostince. Program zasedání bude včas vyvěšen na úřední desce a webu obce.
Co plánujeme na další období
Ukliďme Seč a okolí – sobota 4.4.2019
Jako každý rok, i letos se setecká mládež ve spolupráci se SÚSPK a obecním úřadem chystá uklízet
nepořádek kolem cest a nejbližšího okolí obce v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Sraz všech, kterým není naše okolí lhostejné, bude opět ve 13:00 na Stezce pod kostelem, kde
se dozvíte trasy úklidu. S sebou si vezměte rukavice a výstražné vesty, pytle dostanete, rovněž pití
bude zajištěno.
Literární večer v hospodě
Náš rodák, vám všem dobře známý pan Jan Milota, herec a mistr slova, mi nabídl, že by pro zájemce
přečetl tři povídky, které má v současné době nastudované. Jedná se o povídky Případ doktora
Mejzlíka a Modrá chryzantéma od Karla Čapka a povídku Sraz naší třídy od Zdeňka Svěráka. Věřím,
že pro milovníky čteného slova v podání profesionála půjde o nevšední zážitek. Předběžně jsme
domluveni na pátek 1.5.večer v sále, nebo přísálí naší hospody. V dalších novinách vše upřesním.
Letnice u Barbory
Po loňské přestávce, chceme letos pokračovat v tradici setkání v čase Letnic u kapličky sv. Barbory.
Letos připadá termín na sobotu 30.5. Kapela Hájenka již přijala pozvání a přijede nám k Barboře
zahrát od 15:00. Píšu to takto s předstihem proto, abyste si mohli naplánovat včas své víkendy, ale
určitě to připomenu v dalších novinách.
Ostatní záležitosti naší vesnice
Ukládání a štěpkování větví
Žádám všechny občany, kteří ukládají větve na společnou skládku, kde je pan Josef Sedláček štěpkuje,
aby přiváželi pouze čisté větve bez drátů, kovových předmětů, planěk a provázků. Nejenže se ničí
poměrně drahé nože štěpkovače, ale rovněž může dojít při manipulaci s takto „znečištěnými“ větvemi
k velmi vážným úrazům obsluhy stroje. Věřte, že i přítomnost zdánlivě neškodného provázku by
mohla způsobit vážný úraz s trvalými následky. Není vždy v silách obsluhy, aby včas objevila
předměty, které do tohoto materiálu skutečně nepatří. Apeluji tedy na vás, abyste dobře prohlédli,
co k seštěpkování přivážíte !
Vyvážení jímek a septiků
Dostala jsem nabídku od pana Michala Krejdla na vývoz žump a septiků. Tel.: 773280539.
Účtuje si za dopravu a vytažení 1500,-Kč/ 8m3. Obsah jímek vozí na čističku do Blovic, Mirošova,
Přeštic. V Blovicích stojí uložení 165,-Kč/m3.
Občané se na něj mohou kdykoliv obrátit.
Dovolená v krámu
Od pondělí 2.3. do úterý 10.3. včetně bude obchod v naší obci z důvodu dovolené uzavřen.
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Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
V úterý 17.3. od 7:30 do 15:00 nepůjde v celé obci elektřina. Tím pádem bude opět uzavřený obchod
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných
míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.Na uvedených webových
stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání
oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Přerušení dodávky
elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním
bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Ze sportu
22.3. bude zahájena jarní část fotbalové soutěže u nás v Seči. Fotbalisté zvou všechny své věrné
fanoušky od 15:00 na naše hřiště na utkání s Klášterem a samozřejmě na všechna utkání dle níže
uvedeného rozpisu. Přejeme fotbalistům dobrý start po zimní přestávce.
Rozpis fotbalových utkání – JARO 2020
kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

datum
22.3.
28.3.
4.4.
11.4.
19.4.
25.4.
3.5.
9.5.
17.5.
23.5.
30.5.
7.6.
13.6.

čas
15.00
15.00
13.30
16.30
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
14.00
17.00

utkání
SEČ - KLÁŠTER
MERKLÍN - SEČ
SEČ - CHLUMČANY B
SK HRADEC 1946 – SEČ
SEČ - PŘEDENICE
RADKOVICE - SEČ
SEČ - LOSINÁ
LUŽANY - SEČ
SEČ - STOD
SPÁLENÉ POŘÍČÍ - SEČ
SEČ - NEPOMUK B
SEČ - ZDEMYSLICE
ŽINKOVY - SEČ

Závěr
Chtělo by se mi závěrem napsat, že se blíží jaro, ale ono už se blíží pár měsíců a tak by taková věta
vyzněla trochu směšně. Přesto, ať si počasí dělá, co chce, jarní období je za dveřmi a s ním i čas úklidů,
smýčení a plnění agrotechnických lhůt na našich zahrádkách. Tak, jak se hezky chováme ke své
zahrádce, domu a nejbližšímu okolí, chovejme se i k širší přírodě kolem nás. Někteří občané mi říkali, že
se změnou poplatků za popelnice dojde k výraznému zhoršení zacházení s odpadky. Že se nám budou
válet odpadky po okolí, že je lidé budou pálit v kamnech apod.
Já tomu nechci věřit. Vnímám své spoluobčany jako uvědomělé a slušné lidi, kteří mají rádi svůj domov
i jeho nejbližší okolí a chtějí, aby místo, kde žijí, bylo čisté a bezpečné.
Přeji vám všem pohodové předjaří.

Vaše starostka
Helena Chytrá
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Aby naše noviny nebyly jen nudná snůška informací, přikládám na žádost několika občanů
křížovku pro chvilku odpočinku.
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Obec Seč

Únor 2020

SeTecké NoviNy
Vážení spoluobčané,
v uplynulých letech jsme byli zvyklí na delší zimu, která náhle přešla v horké téměř
letní dny. Letošní zima po celou dobu připomíná spíše dlouhé předjaří. Místo mrazu a sněhu sužují
naší zemi vichřice a orkány. Díky poloze naší vesnice ve střední nadmořské výšce a tomu, že jsme
obklopeni zvlněnou krajinou, nenapáchaly tyto živly u nás takové škody, o jakých slyšíme z jiných
oblastí naší země a Evropy. Prozatím jsme zažili pouze kratší výpadek elektrické energie a doufejme,
že tomu tak i zůstane.
Ještě než se budu zabývat tím, co se v nedávné době událo a co nás čeká, dovolte mi, abych dodatečně
poděkovala Miluši a Jiřímu Šilhánkovým, za příspěvek na ohňostroj a omluvila se za to, že jsem jim
zapomněla poděkovat v minulých novinách.
Co se událo
Zasedání zastupitelstva obce 27.1.2020
Zastupitelstvo schválilo:
1) Odpis nedobytných pohledávek ve výši 5227,- Kč z roku 2013
2) Dodatek k Dohodě o společném školském obvodu s obcí Únětice – příspěvek ve výši 8000,Kč na školní rok 2019/2020
3) Přijetí rezignace Ing. Jany Sirové na funkci předsedy výboru pro občanské záležitosti
(VPOZ) k 31.1.2020
4) Zvolení Ivany Šnourové jako předsedy VPOZ od 1.2.2020
5) Doplnění VPOZ o člena – Ing. Kateřinu Sedláčkovou
6) Dar pro SDH Seč ve výši 5000,- Kč na pořádání hasičského plesu
7) Zvýšení částky na nákup dárků pro jubilanty na částku 500,-Kč za dárkový balíček
8) Nový Provozní řád veřejného pohřebiště
Ples SDH – 15.2.
Hasičský bál se opět, stejně jako v minulých letech, vydařil. Hosté si užili nejen dobrou zábavu za
doprovodu Da-Da Bandu, ale odnesli si také pěknou tombolu. Starosta SDH pan Tomáš Fiala děkuje
nejen hostům, sponzorům, ale též všem občanům, kteří ať už zakoupením vstupenky, nebo darováním
150 cen do tomboly, přispěli ke zdaru plesu. Starosta rovněž děkuje za Sekyrkové cvičení hasičům
ze Zdemyslic, které bylo vyvrcholením této vydařené tradiční akce.
Za obec Seč děkuji hasičům za přípravu plesu a děvčatům a všem pomocníkům za vyzdobení sálu
a přípravu tomboly.
Masopust – 22.2.
Jak jste mohli všichni vidět, maškar se i letos sešlo poměrně dost a s veselou muzikou prošly vesnicí a
všude, kde se zastavily, byly přivítány s nadšením a občerstvením. Jsem moc ráda, že se tato tradice
do Seče vrátila a protože podstatnou část masopustního průvodu tvořily děti, je tu velká naděje, že
bude pokračovat. I zde je mou milou povinností poděkovat všem, kdo se o tuto akci zasadili.
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Co nás čeká v měsíci březnu
Dětský maškarní bál – 7.3.
Připomínám pozvání na dětský maškarní bál 7. března v 15:00 hod. Děti, nachystejte kostýmy a
přijďte si zařádit.
Zasedání zastupitelstva obce -16.3.
Na pondělí 16.3. od 19:00 je naplánované zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v přísálí
místního hostince. Program zasedání bude včas vyvěšen na úřední desce a webu obce.
Co plánujeme na další období
Ukliďme Seč a okolí – sobota 4.4.2019
Jako každý rok, i letos se setecká mládež ve spolupráci se SÚSPK a obecním úřadem chystá uklízet
nepořádek kolem cest a nejbližšího okolí obce v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Sraz všech, kterým není naše okolí lhostejné, bude opět ve 13:00 na Stezce pod kostelem, kde
se dozvíte trasy úklidu. S sebou si vezměte rukavice a výstražné vesty, pytle dostanete, rovněž pití
bude zajištěno.
Literární večer v hospodě
Náš rodák, vám všem dobře známý pan Jan Milota, herec a mistr slova, mi nabídl, že by pro zájemce
přečetl tři povídky, které má v současné době nastudované. Jedná se o povídky Případ doktora
Mejzlíka a Modrá chryzantéma od Karla Čapka a povídku Sraz naší třídy od Zdeňka Svěráka. Věřím,
že pro milovníky čteného slova v podání profesionála půjde o nevšední zážitek. Předběžně jsme
domluveni na pátek 1.5.večer v sále, nebo přísálí naší hospody. V dalších novinách vše upřesním.
Letnice u Barbory
Po loňské přestávce, chceme letos pokračovat v tradici setkání v čase Letnic u kapličky sv. Barbory.
Letos připadá termín na sobotu 30.5. Kapela Hájenka již přijala pozvání a přijede nám k Barboře
zahrát od 15:00. Píšu to takto s předstihem proto, abyste si mohli naplánovat včas své víkendy, ale
určitě to připomenu v dalších novinách.
Ostatní záležitosti naší vesnice
Ukládání a štěpkování větví
Žádám všechny občany, kteří ukládají větve na společnou skládku, kde je pan Josef Sedláček štěpkuje,
aby přiváželi pouze čisté větve bez drátů, kovových předmětů, planěk a provázků. Nejenže se ničí
poměrně drahé nože štěpkovače, ale rovněž může dojít při manipulaci s takto „znečištěnými“ větvemi
k velmi vážným úrazům obsluhy stroje. Věřte, že i přítomnost zdánlivě neškodného provázku by
mohla způsobit vážný úraz s trvalými následky. Není vždy v silách obsluhy, aby včas objevila
předměty, které do tohoto materiálu skutečně nepatří. Apeluji tedy na vás, abyste dobře prohlédli,
co k seštěpkování přivážíte !
Vyvážení jímek a septiků
Dostala jsem nabídku od pana Michala Krejdla na vývoz žump a septiků. Tel.: 773280539.
Účtuje si za dopravu a vytažení 1500,-Kč/ 8m3. Obsah jímek vozí na čističku do Blovic, Mirošova,
Přeštic. V Blovicích stojí uložení 165,-Kč/m3.
Občané se na něj mohou kdykoliv obrátit.
Dovolená v krámu
Od pondělí 2.3. do úterý 10.3. včetně bude obchod v naší obci z důvodu dovolené uzavřen.
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Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
V úterý 17.3. od 7:30 do 15:00 nepůjde v celé obci elektřina. Tím pádem bude opět uzavřený obchod
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných
míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.Na uvedených webových
stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání
oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Přerušení dodávky
elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním
bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Ze sportu
22.3. bude zahájena jarní část fotbalové soutěže u nás v Seči. Fotbalisté zvou všechny své věrné
fanoušky od 15:00 na naše hřiště na utkání s Klášterem a samozřejmě na všechna utkání dle níže
uvedeného rozpisu. Přejeme fotbalistům dobrý start po zimní přestávce.
Rozpis fotbalových utkání – JARO 2020
kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

datum
22.3.
28.3.
4.4.
11.4.
19.4.
25.4.
3.5.
9.5.
17.5.
23.5.
30.5.
7.6.
13.6.

čas
15.00
15.00
13.30
16.30
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
14.00
17.00

utkání
SEČ - KLÁŠTER
MERKLÍN - SEČ
SEČ - CHLUMČANY B
SK HRADEC 1946 – SEČ
SEČ - PŘEDENICE
RADKOVICE - SEČ
SEČ - LOSINÁ
LUŽANY - SEČ
SEČ - STOD
SPÁLENÉ POŘÍČÍ - SEČ
SEČ - NEPOMUK B
SEČ - ZDEMYSLICE
ŽINKOVY - SEČ

Závěr
Chtělo by se mi závěrem napsat, že se blíží jaro, ale ono už se blíží pár měsíců a tak by taková věta
vyzněla trochu směšně. Přesto, ať si počasí dělá, co chce, jarní období je za dveřmi a s ním i čas úklidů,
smýčení a plnění agrotechnických lhůt na našich zahrádkách. Tak, jak se hezky chováme ke své
zahrádce, domu a nejbližšímu okolí, chovejme se i k širší přírodě kolem nás. Někteří občané mi říkali, že
se změnou poplatků za popelnice dojde k výraznému zhoršení zacházení s odpadky. Že se nám budou
válet odpadky po okolí, že je lidé budou pálit v kamnech apod.
Já tomu nechci věřit. Vnímám své spoluobčany jako uvědomělé a slušné lidi, kteří mají rádi svůj domov
i jeho nejbližší okolí a chtějí, aby místo, kde žijí, bylo čisté a bezpečné.
Přeji vám všem pohodové předjaří.

Vaše starostka
Helena Chytrá
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Aby naše noviny nebyly jen nudná snůška informací, přikládám na žádost několika občanů
křížovku pro chvilku odpočinku.
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Obec Seč

Únor 2020

SeTecké NoviNy
Vážení spoluobčané,
v uplynulých letech jsme byli zvyklí na delší zimu, která náhle přešla v horké téměř
letní dny. Letošní zima po celou dobu připomíná spíše dlouhé předjaří. Místo mrazu a sněhu sužují
naší zemi vichřice a orkány. Díky poloze naší vesnice ve střední nadmořské výšce a tomu, že jsme
obklopeni zvlněnou krajinou, nenapáchaly tyto živly u nás takové škody, o jakých slyšíme z jiných
oblastí naší země a Evropy. Prozatím jsme zažili pouze kratší výpadek elektrické energie a doufejme,
že tomu tak i zůstane.
Ještě než se budu zabývat tím, co se v nedávné době událo a co nás čeká, dovolte mi, abych dodatečně
poděkovala Miluši a Jiřímu Šilhánkovým, za příspěvek na ohňostroj a omluvila se za to, že jsem jim
zapomněla poděkovat v minulých novinách.
Co se událo
Zasedání zastupitelstva obce 27.1.2020
Zastupitelstvo schválilo:
1) Odpis nedobytných pohledávek ve výši 5227,- Kč z roku 2013
2) Dodatek k Dohodě o společném školském obvodu s obcí Únětice – příspěvek ve výši 8000,Kč na školní rok 2019/2020
3) Přijetí rezignace Ing. Jany Sirové na funkci předsedy výboru pro občanské záležitosti
(VPOZ) k 31.1.2020
4) Zvolení Ivany Šnourové jako předsedy VPOZ od 1.2.2020
5) Doplnění VPOZ o člena – Ing. Kateřinu Sedláčkovou
6) Dar pro SDH Seč ve výši 5000,- Kč na pořádání hasičského plesu
7) Zvýšení částky na nákup dárků pro jubilanty na částku 500,-Kč za dárkový balíček
8) Nový Provozní řád veřejného pohřebiště
Ples SDH – 15.2.
Hasičský bál se opět, stejně jako v minulých letech, vydařil. Hosté si užili nejen dobrou zábavu za
doprovodu Da-Da Bandu, ale odnesli si také pěknou tombolu. Starosta SDH pan Tomáš Fiala děkuje
nejen hostům, sponzorům, ale též všem občanům, kteří ať už zakoupením vstupenky, nebo darováním
150 cen do tomboly, přispěli ke zdaru plesu. Starosta rovněž děkuje za Sekyrkové cvičení hasičům
ze Zdemyslic, které bylo vyvrcholením této vydařené tradiční akce.
Za obec Seč děkuji hasičům za přípravu plesu a děvčatům a všem pomocníkům za vyzdobení sálu
a přípravu tomboly.
Masopust – 22.2.
Jak jste mohli všichni vidět, maškar se i letos sešlo poměrně dost a s veselou muzikou prošly vesnicí a
všude, kde se zastavily, byly přivítány s nadšením a občerstvením. Jsem moc ráda, že se tato tradice
do Seče vrátila a protože podstatnou část masopustního průvodu tvořily děti, je tu velká naděje, že
bude pokračovat. I zde je mou milou povinností poděkovat všem, kdo se o tuto akci zasadili.
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Co nás čeká v měsíci březnu
Dětský maškarní bál – 7.3.
Připomínám pozvání na dětský maškarní bál 7. března v 15:00 hod. Děti, nachystejte kostýmy a
přijďte si zařádit.
Zasedání zastupitelstva obce -16.3.
Na pondělí 16.3. od 19:00 je naplánované zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v přísálí
místního hostince. Program zasedání bude včas vyvěšen na úřední desce a webu obce.
Co plánujeme na další období
Ukliďme Seč a okolí – sobota 4.4.2019
Jako každý rok, i letos se setecká mládež ve spolupráci se SÚSPK a obecním úřadem chystá uklízet
nepořádek kolem cest a nejbližšího okolí obce v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Sraz všech, kterým není naše okolí lhostejné, bude opět ve 13:00 na Stezce pod kostelem, kde
se dozvíte trasy úklidu. S sebou si vezměte rukavice a výstražné vesty, pytle dostanete, rovněž pití
bude zajištěno.
Literární večer v hospodě
Náš rodák, vám všem dobře známý pan Jan Milota, herec a mistr slova, mi nabídl, že by pro zájemce
přečetl tři povídky, které má v současné době nastudované. Jedná se o povídky Případ doktora
Mejzlíka a Modrá chryzantéma od Karla Čapka a povídku Sraz naší třídy od Zdeňka Svěráka. Věřím,
že pro milovníky čteného slova v podání profesionála půjde o nevšední zážitek. Předběžně jsme
domluveni na pátek 1.5.večer v sále, nebo přísálí naší hospody. V dalších novinách vše upřesním.
Letnice u Barbory
Po loňské přestávce, chceme letos pokračovat v tradici setkání v čase Letnic u kapličky sv. Barbory.
Letos připadá termín na sobotu 30.5. Kapela Hájenka již přijala pozvání a přijede nám k Barboře
zahrát od 15:00. Píšu to takto s předstihem proto, abyste si mohli naplánovat včas své víkendy, ale
určitě to připomenu v dalších novinách.
Ostatní záležitosti naší vesnice
Ukládání a štěpkování větví
Žádám všechny občany, kteří ukládají větve na společnou skládku, kde je pan Josef Sedláček štěpkuje,
aby přiváželi pouze čisté větve bez drátů, kovových předmětů, planěk a provázků. Nejenže se ničí
poměrně drahé nože štěpkovače, ale rovněž může dojít při manipulaci s takto „znečištěnými“ větvemi
k velmi vážným úrazům obsluhy stroje. Věřte, že i přítomnost zdánlivě neškodného provázku by
mohla způsobit vážný úraz s trvalými následky. Není vždy v silách obsluhy, aby včas objevila
předměty, které do tohoto materiálu skutečně nepatří. Apeluji tedy na vás, abyste dobře prohlédli,
co k seštěpkování přivážíte !
Vyvážení jímek a septiků
Dostala jsem nabídku od pana Michala Krejdla na vývoz žump a septiků. Tel.: 773280539.
Účtuje si za dopravu a vytažení 1500,-Kč/ 8m3. Obsah jímek vozí na čističku do Blovic, Mirošova,
Přeštic. V Blovicích stojí uložení 165,-Kč/m3.
Občané se na něj mohou kdykoliv obrátit.
Dovolená v krámu
Od pondělí 2.3. do úterý 10.3. včetně bude obchod v naší obci z důvodu dovolené uzavřen.
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Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
V úterý 17.3. od 7:30 do 15:00 nepůjde v celé obci elektřina. Tím pádem bude opět uzavřený obchod
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných
míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.Na uvedených webových
stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání
oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Přerušení dodávky
elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním
bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Ze sportu
22.3. bude zahájena jarní část fotbalové soutěže u nás v Seči. Fotbalisté zvou všechny své věrné
fanoušky od 15:00 na naše hřiště na utkání s Klášterem a samozřejmě na všechna utkání dle níže
uvedeného rozpisu. Přejeme fotbalistům dobrý start po zimní přestávce.
Rozpis fotbalových utkání – JARO 2020
kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

datum
22.3.
28.3.
4.4.
11.4.
19.4.
25.4.
3.5.
9.5.
17.5.
23.5.
30.5.
7.6.
13.6.

čas
15.00
15.00
13.30
16.30
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
14.00
17.00

utkání
SEČ - KLÁŠTER
MERKLÍN - SEČ
SEČ - CHLUMČANY B
SK HRADEC 1946 – SEČ
SEČ - PŘEDENICE
RADKOVICE - SEČ
SEČ - LOSINÁ
LUŽANY - SEČ
SEČ - STOD
SPÁLENÉ POŘÍČÍ - SEČ
SEČ - NEPOMUK B
SEČ - ZDEMYSLICE
ŽINKOVY - SEČ

Závěr
Chtělo by se mi závěrem napsat, že se blíží jaro, ale ono už se blíží pár měsíců a tak by taková věta
vyzněla trochu směšně. Přesto, ať si počasí dělá, co chce, jarní období je za dveřmi a s ním i čas úklidů,
smýčení a plnění agrotechnických lhůt na našich zahrádkách. Tak, jak se hezky chováme ke své
zahrádce, domu a nejbližšímu okolí, chovejme se i k širší přírodě kolem nás. Někteří občané mi říkali, že
se změnou poplatků za popelnice dojde k výraznému zhoršení zacházení s odpadky. Že se nám budou
válet odpadky po okolí, že je lidé budou pálit v kamnech apod.
Já tomu nechci věřit. Vnímám své spoluobčany jako uvědomělé a slušné lidi, kteří mají rádi svůj domov
i jeho nejbližší okolí a chtějí, aby místo, kde žijí, bylo čisté a bezpečné.
Přeji vám všem pohodové předjaří.

Vaše starostka
Helena Chytrá
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Aby naše noviny nebyly jen nudná snůška informací, přikládám na žádost několika občanů
křížovku pro chvilku odpočinku.
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Obec Seč

Únor 2020

SeTecké NoviNy
Vážení spoluobčané,
v uplynulých letech jsme byli zvyklí na delší zimu, která náhle přešla v horké téměř
letní dny. Letošní zima po celou dobu připomíná spíše dlouhé předjaří. Místo mrazu a sněhu sužují
naší zemi vichřice a orkány. Díky poloze naší vesnice ve střední nadmořské výšce a tomu, že jsme
obklopeni zvlněnou krajinou, nenapáchaly tyto živly u nás takové škody, o jakých slyšíme z jiných
oblastí naší země a Evropy. Prozatím jsme zažili pouze kratší výpadek elektrické energie a doufejme,
že tomu tak i zůstane.
Ještě než se budu zabývat tím, co se v nedávné době událo a co nás čeká, dovolte mi, abych dodatečně
poděkovala Miluši a Jiřímu Šilhánkovým, za příspěvek na ohňostroj a omluvila se za to, že jsem jim
zapomněla poděkovat v minulých novinách.
Co se událo
Zasedání zastupitelstva obce 27.1.2020
Zastupitelstvo schválilo:
1) Odpis nedobytných pohledávek ve výši 5227,- Kč z roku 2013
2) Dodatek k Dohodě o společném školském obvodu s obcí Únětice – příspěvek ve výši 8000,Kč na školní rok 2019/2020
3) Přijetí rezignace Ing. Jany Sirové na funkci předsedy výboru pro občanské záležitosti
(VPOZ) k 31.1.2020
4) Zvolení Ivany Šnourové jako předsedy VPOZ od 1.2.2020
5) Doplnění VPOZ o člena – Ing. Kateřinu Sedláčkovou
6) Dar pro SDH Seč ve výši 5000,- Kč na pořádání hasičského plesu
7) Zvýšení částky na nákup dárků pro jubilanty na částku 500,-Kč za dárkový balíček
8) Nový Provozní řád veřejného pohřebiště
Ples SDH – 15.2.
Hasičský bál se opět, stejně jako v minulých letech, vydařil. Hosté si užili nejen dobrou zábavu za
doprovodu Da-Da Bandu, ale odnesli si také pěknou tombolu. Starosta SDH pan Tomáš Fiala děkuje
nejen hostům, sponzorům, ale též všem občanům, kteří ať už zakoupením vstupenky, nebo darováním
150 cen do tomboly, přispěli ke zdaru plesu. Starosta rovněž děkuje za Sekyrkové cvičení hasičům
ze Zdemyslic, které bylo vyvrcholením této vydařené tradiční akce.
Za obec Seč děkuji hasičům za přípravu plesu a děvčatům a všem pomocníkům za vyzdobení sálu
a přípravu tomboly.
Masopust – 22.2.
Jak jste mohli všichni vidět, maškar se i letos sešlo poměrně dost a s veselou muzikou prošly vesnicí a
všude, kde se zastavily, byly přivítány s nadšením a občerstvením. Jsem moc ráda, že se tato tradice
do Seče vrátila a protože podstatnou část masopustního průvodu tvořily děti, je tu velká naděje, že
bude pokračovat. I zde je mou milou povinností poděkovat všem, kdo se o tuto akci zasadili.
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Co nás čeká v měsíci březnu
Dětský maškarní bál – 7.3.
Připomínám pozvání na dětský maškarní bál 7. března v 15:00 hod. Děti, nachystejte kostýmy a
přijďte si zařádit.
Zasedání zastupitelstva obce -16.3.
Na pondělí 16.3. od 19:00 je naplánované zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v přísálí
místního hostince. Program zasedání bude včas vyvěšen na úřední desce a webu obce.
Co plánujeme na další období
Ukliďme Seč a okolí – sobota 4.4.2019
Jako každý rok, i letos se setecká mládež ve spolupráci se SÚSPK a obecním úřadem chystá uklízet
nepořádek kolem cest a nejbližšího okolí obce v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Sraz všech, kterým není naše okolí lhostejné, bude opět ve 13:00 na Stezce pod kostelem, kde
se dozvíte trasy úklidu. S sebou si vezměte rukavice a výstražné vesty, pytle dostanete, rovněž pití
bude zajištěno.
Literární večer v hospodě
Náš rodák, vám všem dobře známý pan Jan Milota, herec a mistr slova, mi nabídl, že by pro zájemce
přečetl tři povídky, které má v současné době nastudované. Jedná se o povídky Případ doktora
Mejzlíka a Modrá chryzantéma od Karla Čapka a povídku Sraz naší třídy od Zdeňka Svěráka. Věřím,
že pro milovníky čteného slova v podání profesionála půjde o nevšední zážitek. Předběžně jsme
domluveni na pátek 1.5.večer v sále, nebo přísálí naší hospody. V dalších novinách vše upřesním.
Letnice u Barbory
Po loňské přestávce, chceme letos pokračovat v tradici setkání v čase Letnic u kapličky sv. Barbory.
Letos připadá termín na sobotu 30.5. Kapela Hájenka již přijala pozvání a přijede nám k Barboře
zahrát od 15:00. Píšu to takto s předstihem proto, abyste si mohli naplánovat včas své víkendy, ale
určitě to připomenu v dalších novinách.
Ostatní záležitosti naší vesnice
Ukládání a štěpkování větví
Žádám všechny občany, kteří ukládají větve na společnou skládku, kde je pan Josef Sedláček štěpkuje,
aby přiváželi pouze čisté větve bez drátů, kovových předmětů, planěk a provázků. Nejenže se ničí
poměrně drahé nože štěpkovače, ale rovněž může dojít při manipulaci s takto „znečištěnými“ větvemi
k velmi vážným úrazům obsluhy stroje. Věřte, že i přítomnost zdánlivě neškodného provázku by
mohla způsobit vážný úraz s trvalými následky. Není vždy v silách obsluhy, aby včas objevila
předměty, které do tohoto materiálu skutečně nepatří. Apeluji tedy na vás, abyste dobře prohlédli,
co k seštěpkování přivážíte !
Vyvážení jímek a septiků
Dostala jsem nabídku od pana Michala Krejdla na vývoz žump a septiků. Tel.: 773280539.
Účtuje si za dopravu a vytažení 1500,-Kč/ 8m3. Obsah jímek vozí na čističku do Blovic, Mirošova,
Přeštic. V Blovicích stojí uložení 165,-Kč/m3.
Občané se na něj mohou kdykoliv obrátit.
Dovolená v krámu
Od pondělí 2.3. do úterý 10.3. včetně bude obchod v naší obci z důvodu dovolené uzavřen.
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Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
V úterý 17.3. od 7:30 do 15:00 nepůjde v celé obci elektřina. Tím pádem bude opět uzavřený obchod
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných
míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.Na uvedených webových
stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání
oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Přerušení dodávky
elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním
bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Ze sportu
22.3. bude zahájena jarní část fotbalové soutěže u nás v Seči. Fotbalisté zvou všechny své věrné
fanoušky od 15:00 na naše hřiště na utkání s Klášterem a samozřejmě na všechna utkání dle níže
uvedeného rozpisu. Přejeme fotbalistům dobrý start po zimní přestávce.
Rozpis fotbalových utkání – JARO 2020
kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

datum
22.3.
28.3.
4.4.
11.4.
19.4.
25.4.
3.5.
9.5.
17.5.
23.5.
30.5.
7.6.
13.6.

čas
15.00
15.00
13.30
16.30
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
14.00
17.00

utkání
SEČ - KLÁŠTER
MERKLÍN - SEČ
SEČ - CHLUMČANY B
SK HRADEC 1946 – SEČ
SEČ - PŘEDENICE
RADKOVICE - SEČ
SEČ - LOSINÁ
LUŽANY - SEČ
SEČ - STOD
SPÁLENÉ POŘÍČÍ - SEČ
SEČ - NEPOMUK B
SEČ - ZDEMYSLICE
ŽINKOVY - SEČ

Závěr
Chtělo by se mi závěrem napsat, že se blíží jaro, ale ono už se blíží pár měsíců a tak by taková věta
vyzněla trochu směšně. Přesto, ať si počasí dělá, co chce, jarní období je za dveřmi a s ním i čas úklidů,
smýčení a plnění agrotechnických lhůt na našich zahrádkách. Tak, jak se hezky chováme ke své
zahrádce, domu a nejbližšímu okolí, chovejme se i k širší přírodě kolem nás. Někteří občané mi říkali, že
se změnou poplatků za popelnice dojde k výraznému zhoršení zacházení s odpadky. Že se nám budou
válet odpadky po okolí, že je lidé budou pálit v kamnech apod.
Já tomu nechci věřit. Vnímám své spoluobčany jako uvědomělé a slušné lidi, kteří mají rádi svůj domov
i jeho nejbližší okolí a chtějí, aby místo, kde žijí, bylo čisté a bezpečné.
Přeji vám všem pohodové předjaří.

Vaše starostka
Helena Chytrá
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Aby naše noviny nebyly jen nudná snůška informací, přikládám na žádost několika občanů
křížovku pro chvilku odpočinku.
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Obec Seč

Únor 2020

SeTecké NoviNy
Vážení spoluobčané,
v uplynulých letech jsme byli zvyklí na delší zimu, která náhle přešla v horké téměř
letní dny. Letošní zima po celou dobu připomíná spíše dlouhé předjaří. Místo mrazu a sněhu sužují
naší zemi vichřice a orkány. Díky poloze naší vesnice ve střední nadmořské výšce a tomu, že jsme
obklopeni zvlněnou krajinou, nenapáchaly tyto živly u nás takové škody, o jakých slyšíme z jiných
oblastí naší země a Evropy. Prozatím jsme zažili pouze kratší výpadek elektrické energie a doufejme,
že tomu tak i zůstane.
Ještě než se budu zabývat tím, co se v nedávné době událo a co nás čeká, dovolte mi, abych dodatečně
poděkovala Miluši a Jiřímu Šilhánkovým, za příspěvek na ohňostroj a omluvila se za to, že jsem jim
zapomněla poděkovat v minulých novinách.
Co se událo
Zasedání zastupitelstva obce 27.1.2020
Zastupitelstvo schválilo:
1) Odpis nedobytných pohledávek ve výši 5227,- Kč z roku 2013
2) Dodatek k Dohodě o společném školském obvodu s obcí Únětice – příspěvek ve výši 8000,Kč na školní rok 2019/2020
3) Přijetí rezignace Ing. Jany Sirové na funkci předsedy výboru pro občanské záležitosti
(VPOZ) k 31.1.2020
4) Zvolení Ivany Šnourové jako předsedy VPOZ od 1.2.2020
5) Doplnění VPOZ o člena – Ing. Kateřinu Sedláčkovou
6) Dar pro SDH Seč ve výši 5000,- Kč na pořádání hasičského plesu
7) Zvýšení částky na nákup dárků pro jubilanty na částku 500,-Kč za dárkový balíček
8) Nový Provozní řád veřejného pohřebiště
Ples SDH – 15.2.
Hasičský bál se opět, stejně jako v minulých letech, vydařil. Hosté si užili nejen dobrou zábavu za
doprovodu Da-Da Bandu, ale odnesli si také pěknou tombolu. Starosta SDH pan Tomáš Fiala děkuje
nejen hostům, sponzorům, ale též všem občanům, kteří ať už zakoupením vstupenky, nebo darováním
150 cen do tomboly, přispěli ke zdaru plesu. Starosta rovněž děkuje za Sekyrkové cvičení hasičům
ze Zdemyslic, které bylo vyvrcholením této vydařené tradiční akce.
Za obec Seč děkuji hasičům za přípravu plesu a děvčatům a všem pomocníkům za vyzdobení sálu
a přípravu tomboly.
Masopust – 22.2.
Jak jste mohli všichni vidět, maškar se i letos sešlo poměrně dost a s veselou muzikou prošly vesnicí a
všude, kde se zastavily, byly přivítány s nadšením a občerstvením. Jsem moc ráda, že se tato tradice
do Seče vrátila a protože podstatnou část masopustního průvodu tvořily děti, je tu velká naděje, že
bude pokračovat. I zde je mou milou povinností poděkovat všem, kdo se o tuto akci zasadili.
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Co nás čeká v měsíci březnu
Dětský maškarní bál – 7.3.
Připomínám pozvání na dětský maškarní bál 7. března v 15:00 hod. Děti, nachystejte kostýmy a
přijďte si zařádit.
Zasedání zastupitelstva obce -16.3.
Na pondělí 16.3. od 19:00 je naplánované zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v přísálí
místního hostince. Program zasedání bude včas vyvěšen na úřední desce a webu obce.
Co plánujeme na další období
Ukliďme Seč a okolí – sobota 4.4.2019
Jako každý rok, i letos se setecká mládež ve spolupráci se SÚSPK a obecním úřadem chystá uklízet
nepořádek kolem cest a nejbližšího okolí obce v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Sraz všech, kterým není naše okolí lhostejné, bude opět ve 13:00 na Stezce pod kostelem, kde
se dozvíte trasy úklidu. S sebou si vezměte rukavice a výstražné vesty, pytle dostanete, rovněž pití
bude zajištěno.
Literární večer v hospodě
Náš rodák, vám všem dobře známý pan Jan Milota, herec a mistr slova, mi nabídl, že by pro zájemce
přečetl tři povídky, které má v současné době nastudované. Jedná se o povídky Případ doktora
Mejzlíka a Modrá chryzantéma od Karla Čapka a povídku Sraz naší třídy od Zdeňka Svěráka. Věřím,
že pro milovníky čteného slova v podání profesionála půjde o nevšední zážitek. Předběžně jsme
domluveni na pátek 1.5.večer v sále, nebo přísálí naší hospody. V dalších novinách vše upřesním.
Letnice u Barbory
Po loňské přestávce, chceme letos pokračovat v tradici setkání v čase Letnic u kapličky sv. Barbory.
Letos připadá termín na sobotu 30.5. Kapela Hájenka již přijala pozvání a přijede nám k Barboře
zahrát od 15:00. Píšu to takto s předstihem proto, abyste si mohli naplánovat včas své víkendy, ale
určitě to připomenu v dalších novinách.
Ostatní záležitosti naší vesnice
Ukládání a štěpkování větví
Žádám všechny občany, kteří ukládají větve na společnou skládku, kde je pan Josef Sedláček štěpkuje,
aby přiváželi pouze čisté větve bez drátů, kovových předmětů, planěk a provázků. Nejenže se ničí
poměrně drahé nože štěpkovače, ale rovněž může dojít při manipulaci s takto „znečištěnými“ větvemi
k velmi vážným úrazům obsluhy stroje. Věřte, že i přítomnost zdánlivě neškodného provázku by
mohla způsobit vážný úraz s trvalými následky. Není vždy v silách obsluhy, aby včas objevila
předměty, které do tohoto materiálu skutečně nepatří. Apeluji tedy na vás, abyste dobře prohlédli,
co k seštěpkování přivážíte !
Vyvážení jímek a septiků
Dostala jsem nabídku od pana Michala Krejdla na vývoz žump a septiků. Tel.: 773280539.
Účtuje si za dopravu a vytažení 1500,-Kč/ 8m3. Obsah jímek vozí na čističku do Blovic, Mirošova,
Přeštic. V Blovicích stojí uložení 165,-Kč/m3.
Občané se na něj mohou kdykoliv obrátit.
Dovolená v krámu
Od pondělí 2.3. do úterý 10.3. včetně bude obchod v naší obci z důvodu dovolené uzavřen.
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Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
V úterý 17.3. od 7:30 do 15:00 nepůjde v celé obci elektřina. Tím pádem bude opět uzavřený obchod
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných
míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.Na uvedených webových
stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání
oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Přerušení dodávky
elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním
bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Ze sportu
22.3. bude zahájena jarní část fotbalové soutěže u nás v Seči. Fotbalisté zvou všechny své věrné
fanoušky od 15:00 na naše hřiště na utkání s Klášterem a samozřejmě na všechna utkání dle níže
uvedeného rozpisu. Přejeme fotbalistům dobrý start po zimní přestávce.
Rozpis fotbalových utkání – JARO 2020
kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

datum
22.3.
28.3.
4.4.
11.4.
19.4.
25.4.
3.5.
9.5.
17.5.
23.5.
30.5.
7.6.
13.6.

čas
15.00
15.00
13.30
16.30
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
14.00
17.00

utkání
SEČ - KLÁŠTER
MERKLÍN - SEČ
SEČ - CHLUMČANY B
SK HRADEC 1946 – SEČ
SEČ - PŘEDENICE
RADKOVICE - SEČ
SEČ - LOSINÁ
LUŽANY - SEČ
SEČ - STOD
SPÁLENÉ POŘÍČÍ - SEČ
SEČ - NEPOMUK B
SEČ - ZDEMYSLICE
ŽINKOVY - SEČ

Závěr
Chtělo by se mi závěrem napsat, že se blíží jaro, ale ono už se blíží pár měsíců a tak by taková věta
vyzněla trochu směšně. Přesto, ať si počasí dělá, co chce, jarní období je za dveřmi a s ním i čas úklidů,
smýčení a plnění agrotechnických lhůt na našich zahrádkách. Tak, jak se hezky chováme ke své
zahrádce, domu a nejbližšímu okolí, chovejme se i k širší přírodě kolem nás. Někteří občané mi říkali, že
se změnou poplatků za popelnice dojde k výraznému zhoršení zacházení s odpadky. Že se nám budou
válet odpadky po okolí, že je lidé budou pálit v kamnech apod.
Já tomu nechci věřit. Vnímám své spoluobčany jako uvědomělé a slušné lidi, kteří mají rádi svůj domov
i jeho nejbližší okolí a chtějí, aby místo, kde žijí, bylo čisté a bezpečné.
Přeji vám všem pohodové předjaří.

Vaše starostka
Helena Chytrá
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Aby naše noviny nebyly jen nudná snůška informací, přikládám na žádost několika občanů
křížovku pro chvilku odpočinku.

www. secublovic.cz

4

e-mail: secublovic@seznam.cz

www. secublovic.cz

5

e-mail: secublovic@seznam.cz

Obec Seč

Únor 2020

SeTecké NoviNy
Vážení spoluobčané,
v uplynulých letech jsme byli zvyklí na delší zimu, která náhle přešla v horké téměř
letní dny. Letošní zima po celou dobu připomíná spíše dlouhé předjaří. Místo mrazu a sněhu sužují
naší zemi vichřice a orkány. Díky poloze naší vesnice ve střední nadmořské výšce a tomu, že jsme
obklopeni zvlněnou krajinou, nenapáchaly tyto živly u nás takové škody, o jakých slyšíme z jiných
oblastí naší země a Evropy. Prozatím jsme zažili pouze kratší výpadek elektrické energie a doufejme,
že tomu tak i zůstane.
Ještě než se budu zabývat tím, co se v nedávné době událo a co nás čeká, dovolte mi, abych dodatečně
poděkovala Miluši a Jiřímu Šilhánkovým, za příspěvek na ohňostroj a omluvila se za to, že jsem jim
zapomněla poděkovat v minulých novinách.
Co se událo
Zasedání zastupitelstva obce 27.1.2020
Zastupitelstvo schválilo:
1) Odpis nedobytných pohledávek ve výši 5227,- Kč z roku 2013
2) Dodatek k Dohodě o společném školském obvodu s obcí Únětice – příspěvek ve výši 8000,Kč na školní rok 2019/2020
3) Přijetí rezignace Ing. Jany Sirové na funkci předsedy výboru pro občanské záležitosti
(VPOZ) k 31.1.2020
4) Zvolení Ivany Šnourové jako předsedy VPOZ od 1.2.2020
5) Doplnění VPOZ o člena – Ing. Kateřinu Sedláčkovou
6) Dar pro SDH Seč ve výši 5000,- Kč na pořádání hasičského plesu
7) Zvýšení částky na nákup dárků pro jubilanty na částku 500,-Kč za dárkový balíček
8) Nový Provozní řád veřejného pohřebiště
Ples SDH – 15.2.
Hasičský bál se opět, stejně jako v minulých letech, vydařil. Hosté si užili nejen dobrou zábavu za
doprovodu Da-Da Bandu, ale odnesli si také pěknou tombolu. Starosta SDH pan Tomáš Fiala děkuje
nejen hostům, sponzorům, ale též všem občanům, kteří ať už zakoupením vstupenky, nebo darováním
150 cen do tomboly, přispěli ke zdaru plesu. Starosta rovněž děkuje za Sekyrkové cvičení hasičům
ze Zdemyslic, které bylo vyvrcholením této vydařené tradiční akce.
Za obec Seč děkuji hasičům za přípravu plesu a děvčatům a všem pomocníkům za vyzdobení sálu
a přípravu tomboly.
Masopust – 22.2.
Jak jste mohli všichni vidět, maškar se i letos sešlo poměrně dost a s veselou muzikou prošly vesnicí a
všude, kde se zastavily, byly přivítány s nadšením a občerstvením. Jsem moc ráda, že se tato tradice
do Seče vrátila a protože podstatnou část masopustního průvodu tvořily děti, je tu velká naděje, že
bude pokračovat. I zde je mou milou povinností poděkovat všem, kdo se o tuto akci zasadili.
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Co nás čeká v měsíci březnu
Dětský maškarní bál – 7.3.
Připomínám pozvání na dětský maškarní bál 7. března v 15:00 hod. Děti, nachystejte kostýmy a
přijďte si zařádit.
Zasedání zastupitelstva obce -16.3.
Na pondělí 16.3. od 19:00 je naplánované zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v přísálí
místního hostince. Program zasedání bude včas vyvěšen na úřední desce a webu obce.
Co plánujeme na další období
Ukliďme Seč a okolí – sobota 4.4.2019
Jako každý rok, i letos se setecká mládež ve spolupráci se SÚSPK a obecním úřadem chystá uklízet
nepořádek kolem cest a nejbližšího okolí obce v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Sraz všech, kterým není naše okolí lhostejné, bude opět ve 13:00 na Stezce pod kostelem, kde
se dozvíte trasy úklidu. S sebou si vezměte rukavice a výstražné vesty, pytle dostanete, rovněž pití
bude zajištěno.
Literární večer v hospodě
Náš rodák, vám všem dobře známý pan Jan Milota, herec a mistr slova, mi nabídl, že by pro zájemce
přečetl tři povídky, které má v současné době nastudované. Jedná se o povídky Případ doktora
Mejzlíka a Modrá chryzantéma od Karla Čapka a povídku Sraz naší třídy od Zdeňka Svěráka. Věřím,
že pro milovníky čteného slova v podání profesionála půjde o nevšední zážitek. Předběžně jsme
domluveni na pátek 1.5.večer v sále, nebo přísálí naší hospody. V dalších novinách vše upřesním.
Letnice u Barbory
Po loňské přestávce, chceme letos pokračovat v tradici setkání v čase Letnic u kapličky sv. Barbory.
Letos připadá termín na sobotu 30.5. Kapela Hájenka již přijala pozvání a přijede nám k Barboře
zahrát od 15:00. Píšu to takto s předstihem proto, abyste si mohli naplánovat včas své víkendy, ale
určitě to připomenu v dalších novinách.
Ostatní záležitosti naší vesnice
Ukládání a štěpkování větví
Žádám všechny občany, kteří ukládají větve na společnou skládku, kde je pan Josef Sedláček štěpkuje,
aby přiváželi pouze čisté větve bez drátů, kovových předmětů, planěk a provázků. Nejenže se ničí
poměrně drahé nože štěpkovače, ale rovněž může dojít při manipulaci s takto „znečištěnými“ větvemi
k velmi vážným úrazům obsluhy stroje. Věřte, že i přítomnost zdánlivě neškodného provázku by
mohla způsobit vážný úraz s trvalými následky. Není vždy v silách obsluhy, aby včas objevila
předměty, které do tohoto materiálu skutečně nepatří. Apeluji tedy na vás, abyste dobře prohlédli,
co k seštěpkování přivážíte !
Vyvážení jímek a septiků
Dostala jsem nabídku od pana Michala Krejdla na vývoz žump a septiků. Tel.: 773280539.
Účtuje si za dopravu a vytažení 1500,-Kč/ 8m3. Obsah jímek vozí na čističku do Blovic, Mirošova,
Přeštic. V Blovicích stojí uložení 165,-Kč/m3.
Občané se na něj mohou kdykoliv obrátit.
Dovolená v krámu
Od pondělí 2.3. do úterý 10.3. včetně bude obchod v naší obci z důvodu dovolené uzavřen.
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Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
V úterý 17.3. od 7:30 do 15:00 nepůjde v celé obci elektřina. Tím pádem bude opět uzavřený obchod
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných
míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.Na uvedených webových
stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání
oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Přerušení dodávky
elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním
bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Ze sportu
22.3. bude zahájena jarní část fotbalové soutěže u nás v Seči. Fotbalisté zvou všechny své věrné
fanoušky od 15:00 na naše hřiště na utkání s Klášterem a samozřejmě na všechna utkání dle níže
uvedeného rozpisu. Přejeme fotbalistům dobrý start po zimní přestávce.
Rozpis fotbalových utkání – JARO 2020
kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

datum
22.3.
28.3.
4.4.
11.4.
19.4.
25.4.
3.5.
9.5.
17.5.
23.5.
30.5.
7.6.
13.6.

čas
15.00
15.00
13.30
16.30
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
14.00
17.00

utkání
SEČ - KLÁŠTER
MERKLÍN - SEČ
SEČ - CHLUMČANY B
SK HRADEC 1946 – SEČ
SEČ - PŘEDENICE
RADKOVICE - SEČ
SEČ - LOSINÁ
LUŽANY - SEČ
SEČ - STOD
SPÁLENÉ POŘÍČÍ - SEČ
SEČ - NEPOMUK B
SEČ - ZDEMYSLICE
ŽINKOVY - SEČ

Závěr
Chtělo by se mi závěrem napsat, že se blíží jaro, ale ono už se blíží pár měsíců a tak by taková věta
vyzněla trochu směšně. Přesto, ať si počasí dělá, co chce, jarní období je za dveřmi a s ním i čas úklidů,
smýčení a plnění agrotechnických lhůt na našich zahrádkách. Tak, jak se hezky chováme ke své
zahrádce, domu a nejbližšímu okolí, chovejme se i k širší přírodě kolem nás. Někteří občané mi říkali, že
se změnou poplatků za popelnice dojde k výraznému zhoršení zacházení s odpadky. Že se nám budou
válet odpadky po okolí, že je lidé budou pálit v kamnech apod.
Já tomu nechci věřit. Vnímám své spoluobčany jako uvědomělé a slušné lidi, kteří mají rádi svůj domov
i jeho nejbližší okolí a chtějí, aby místo, kde žijí, bylo čisté a bezpečné.
Přeji vám všem pohodové předjaří.

Vaše starostka
Helena Chytrá
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Aby naše noviny nebyly jen nudná snůška informací, přikládám na žádost několika občanů
křížovku pro chvilku odpočinku.
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Obec Seč

Únor 2020

SeTecké NoviNy
Vážení spoluobčané,
v uplynulých letech jsme byli zvyklí na delší zimu, která náhle přešla v horké téměř
letní dny. Letošní zima po celou dobu připomíná spíše dlouhé předjaří. Místo mrazu a sněhu sužují
naší zemi vichřice a orkány. Díky poloze naší vesnice ve střední nadmořské výšce a tomu, že jsme
obklopeni zvlněnou krajinou, nenapáchaly tyto živly u nás takové škody, o jakých slyšíme z jiných
oblastí naší země a Evropy. Prozatím jsme zažili pouze kratší výpadek elektrické energie a doufejme,
že tomu tak i zůstane.
Ještě než se budu zabývat tím, co se v nedávné době událo a co nás čeká, dovolte mi, abych dodatečně
poděkovala Miluši a Jiřímu Šilhánkovým, za příspěvek na ohňostroj a omluvila se za to, že jsem jim
zapomněla poděkovat v minulých novinách.
Co se událo
Zasedání zastupitelstva obce 27.1.2020
Zastupitelstvo schválilo:
1) Odpis nedobytných pohledávek ve výši 5227,- Kč z roku 2013
2) Dodatek k Dohodě o společném školském obvodu s obcí Únětice – příspěvek ve výši 8000,Kč na školní rok 2019/2020
3) Přijetí rezignace Ing. Jany Sirové na funkci předsedy výboru pro občanské záležitosti
(VPOZ) k 31.1.2020
4) Zvolení Ivany Šnourové jako předsedy VPOZ od 1.2.2020
5) Doplnění VPOZ o člena – Ing. Kateřinu Sedláčkovou
6) Dar pro SDH Seč ve výši 5000,- Kč na pořádání hasičského plesu
7) Zvýšení částky na nákup dárků pro jubilanty na částku 500,-Kč za dárkový balíček
8) Nový Provozní řád veřejného pohřebiště
Ples SDH – 15.2.
Hasičský bál se opět, stejně jako v minulých letech, vydařil. Hosté si užili nejen dobrou zábavu za
doprovodu Da-Da Bandu, ale odnesli si také pěknou tombolu. Starosta SDH pan Tomáš Fiala děkuje
nejen hostům, sponzorům, ale též všem občanům, kteří ať už zakoupením vstupenky, nebo darováním
150 cen do tomboly, přispěli ke zdaru plesu. Starosta rovněž děkuje za Sekyrkové cvičení hasičům
ze Zdemyslic, které bylo vyvrcholením této vydařené tradiční akce.
Za obec Seč děkuji hasičům za přípravu plesu a děvčatům a všem pomocníkům za vyzdobení sálu
a přípravu tomboly.
Masopust – 22.2.
Jak jste mohli všichni vidět, maškar se i letos sešlo poměrně dost a s veselou muzikou prošly vesnicí a
všude, kde se zastavily, byly přivítány s nadšením a občerstvením. Jsem moc ráda, že se tato tradice
do Seče vrátila a protože podstatnou část masopustního průvodu tvořily děti, je tu velká naděje, že
bude pokračovat. I zde je mou milou povinností poděkovat všem, kdo se o tuto akci zasadili.
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Co nás čeká v měsíci březnu
Dětský maškarní bál – 7.3.
Připomínám pozvání na dětský maškarní bál 7. března v 15:00 hod. Děti, nachystejte kostýmy a
přijďte si zařádit.
Zasedání zastupitelstva obce -16.3.
Na pondělí 16.3. od 19:00 je naplánované zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v přísálí
místního hostince. Program zasedání bude včas vyvěšen na úřední desce a webu obce.
Co plánujeme na další období
Ukliďme Seč a okolí – sobota 4.4.2019
Jako každý rok, i letos se setecká mládež ve spolupráci se SÚSPK a obecním úřadem chystá uklízet
nepořádek kolem cest a nejbližšího okolí obce v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Sraz všech, kterým není naše okolí lhostejné, bude opět ve 13:00 na Stezce pod kostelem, kde
se dozvíte trasy úklidu. S sebou si vezměte rukavice a výstražné vesty, pytle dostanete, rovněž pití
bude zajištěno.
Literární večer v hospodě
Náš rodák, vám všem dobře známý pan Jan Milota, herec a mistr slova, mi nabídl, že by pro zájemce
přečetl tři povídky, které má v současné době nastudované. Jedná se o povídky Případ doktora
Mejzlíka a Modrá chryzantéma od Karla Čapka a povídku Sraz naší třídy od Zdeňka Svěráka. Věřím,
že pro milovníky čteného slova v podání profesionála půjde o nevšední zážitek. Předběžně jsme
domluveni na pátek 1.5.večer v sále, nebo přísálí naší hospody. V dalších novinách vše upřesním.
Letnice u Barbory
Po loňské přestávce, chceme letos pokračovat v tradici setkání v čase Letnic u kapličky sv. Barbory.
Letos připadá termín na sobotu 30.5. Kapela Hájenka již přijala pozvání a přijede nám k Barboře
zahrát od 15:00. Píšu to takto s předstihem proto, abyste si mohli naplánovat včas své víkendy, ale
určitě to připomenu v dalších novinách.
Ostatní záležitosti naší vesnice
Ukládání a štěpkování větví
Žádám všechny občany, kteří ukládají větve na společnou skládku, kde je pan Josef Sedláček štěpkuje,
aby přiváželi pouze čisté větve bez drátů, kovových předmětů, planěk a provázků. Nejenže se ničí
poměrně drahé nože štěpkovače, ale rovněž může dojít při manipulaci s takto „znečištěnými“ větvemi
k velmi vážným úrazům obsluhy stroje. Věřte, že i přítomnost zdánlivě neškodného provázku by
mohla způsobit vážný úraz s trvalými následky. Není vždy v silách obsluhy, aby včas objevila
předměty, které do tohoto materiálu skutečně nepatří. Apeluji tedy na vás, abyste dobře prohlédli,
co k seštěpkování přivážíte !
Vyvážení jímek a septiků
Dostala jsem nabídku od pana Michala Krejdla na vývoz žump a septiků. Tel.: 773280539.
Účtuje si za dopravu a vytažení 1500,-Kč/ 8m3. Obsah jímek vozí na čističku do Blovic, Mirošova,
Přeštic. V Blovicích stojí uložení 165,-Kč/m3.
Občané se na něj mohou kdykoliv obrátit.
Dovolená v krámu
Od pondělí 2.3. do úterý 10.3. včetně bude obchod v naší obci z důvodu dovolené uzavřen.
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Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
V úterý 17.3. od 7:30 do 15:00 nepůjde v celé obci elektřina. Tím pádem bude opět uzavřený obchod
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných
míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.Na uvedených webových
stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání
oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Přerušení dodávky
elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním
bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Ze sportu
22.3. bude zahájena jarní část fotbalové soutěže u nás v Seči. Fotbalisté zvou všechny své věrné
fanoušky od 15:00 na naše hřiště na utkání s Klášterem a samozřejmě na všechna utkání dle níže
uvedeného rozpisu. Přejeme fotbalistům dobrý start po zimní přestávce.
Rozpis fotbalových utkání – JARO 2020
kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

datum
22.3.
28.3.
4.4.
11.4.
19.4.
25.4.
3.5.
9.5.
17.5.
23.5.
30.5.
7.6.
13.6.

čas
15.00
15.00
13.30
16.30
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
14.00
17.00

utkání
SEČ - KLÁŠTER
MERKLÍN - SEČ
SEČ - CHLUMČANY B
SK HRADEC 1946 – SEČ
SEČ - PŘEDENICE
RADKOVICE - SEČ
SEČ - LOSINÁ
LUŽANY - SEČ
SEČ - STOD
SPÁLENÉ POŘÍČÍ - SEČ
SEČ - NEPOMUK B
SEČ - ZDEMYSLICE
ŽINKOVY - SEČ

Závěr
Chtělo by se mi závěrem napsat, že se blíží jaro, ale ono už se blíží pár měsíců a tak by taková věta
vyzněla trochu směšně. Přesto, ať si počasí dělá, co chce, jarní období je za dveřmi a s ním i čas úklidů,
smýčení a plnění agrotechnických lhůt na našich zahrádkách. Tak, jak se hezky chováme ke své
zahrádce, domu a nejbližšímu okolí, chovejme se i k širší přírodě kolem nás. Někteří občané mi říkali, že
se změnou poplatků za popelnice dojde k výraznému zhoršení zacházení s odpadky. Že se nám budou
válet odpadky po okolí, že je lidé budou pálit v kamnech apod.
Já tomu nechci věřit. Vnímám své spoluobčany jako uvědomělé a slušné lidi, kteří mají rádi svůj domov
i jeho nejbližší okolí a chtějí, aby místo, kde žijí, bylo čisté a bezpečné.
Přeji vám všem pohodové předjaří.

Vaše starostka
Helena Chytrá
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Aby naše noviny nebyly jen nudná snůška informací, přikládám na žádost několika občanů
křížovku pro chvilku odpočinku.
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Obec Seč

Únor 2020

SeTecké NoviNy
Vážení spoluobčané,
v uplynulých letech jsme byli zvyklí na delší zimu, která náhle přešla v horké téměř
letní dny. Letošní zima po celou dobu připomíná spíše dlouhé předjaří. Místo mrazu a sněhu sužují
naší zemi vichřice a orkány. Díky poloze naší vesnice ve střední nadmořské výšce a tomu, že jsme
obklopeni zvlněnou krajinou, nenapáchaly tyto živly u nás takové škody, o jakých slyšíme z jiných
oblastí naší země a Evropy. Prozatím jsme zažili pouze kratší výpadek elektrické energie a doufejme,
že tomu tak i zůstane.
Ještě než se budu zabývat tím, co se v nedávné době událo a co nás čeká, dovolte mi, abych dodatečně
poděkovala Miluši a Jiřímu Šilhánkovým, za příspěvek na ohňostroj a omluvila se za to, že jsem jim
zapomněla poděkovat v minulých novinách.
Co se událo
Zasedání zastupitelstva obce 27.1.2020
Zastupitelstvo schválilo:
1) Odpis nedobytných pohledávek ve výši 5227,- Kč z roku 2013
2) Dodatek k Dohodě o společném školském obvodu s obcí Únětice – příspěvek ve výši 8000,Kč na školní rok 2019/2020
3) Přijetí rezignace Ing. Jany Sirové na funkci předsedy výboru pro občanské záležitosti
(VPOZ) k 31.1.2020
4) Zvolení Ivany Šnourové jako předsedy VPOZ od 1.2.2020
5) Doplnění VPOZ o člena – Ing. Kateřinu Sedláčkovou
6) Dar pro SDH Seč ve výši 5000,- Kč na pořádání hasičského plesu
7) Zvýšení částky na nákup dárků pro jubilanty na částku 500,-Kč za dárkový balíček
8) Nový Provozní řád veřejného pohřebiště
Ples SDH – 15.2.
Hasičský bál se opět, stejně jako v minulých letech, vydařil. Hosté si užili nejen dobrou zábavu za
doprovodu Da-Da Bandu, ale odnesli si také pěknou tombolu. Starosta SDH pan Tomáš Fiala děkuje
nejen hostům, sponzorům, ale též všem občanům, kteří ať už zakoupením vstupenky, nebo darováním
150 cen do tomboly, přispěli ke zdaru plesu. Starosta rovněž děkuje za Sekyrkové cvičení hasičům
ze Zdemyslic, které bylo vyvrcholením této vydařené tradiční akce.
Za obec Seč děkuji hasičům za přípravu plesu a děvčatům a všem pomocníkům za vyzdobení sálu
a přípravu tomboly.
Masopust – 22.2.
Jak jste mohli všichni vidět, maškar se i letos sešlo poměrně dost a s veselou muzikou prošly vesnicí a
všude, kde se zastavily, byly přivítány s nadšením a občerstvením. Jsem moc ráda, že se tato tradice
do Seče vrátila a protože podstatnou část masopustního průvodu tvořily děti, je tu velká naděje, že
bude pokračovat. I zde je mou milou povinností poděkovat všem, kdo se o tuto akci zasadili.
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Co nás čeká v měsíci březnu
Dětský maškarní bál – 7.3.
Připomínám pozvání na dětský maškarní bál 7. března v 15:00 hod. Děti, nachystejte kostýmy a
přijďte si zařádit.
Zasedání zastupitelstva obce -16.3.
Na pondělí 16.3. od 19:00 je naplánované zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v přísálí
místního hostince. Program zasedání bude včas vyvěšen na úřední desce a webu obce.
Co plánujeme na další období
Ukliďme Seč a okolí – sobota 4.4.2019
Jako každý rok, i letos se setecká mládež ve spolupráci se SÚSPK a obecním úřadem chystá uklízet
nepořádek kolem cest a nejbližšího okolí obce v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Sraz všech, kterým není naše okolí lhostejné, bude opět ve 13:00 na Stezce pod kostelem, kde
se dozvíte trasy úklidu. S sebou si vezměte rukavice a výstražné vesty, pytle dostanete, rovněž pití
bude zajištěno.
Literární večer v hospodě
Náš rodák, vám všem dobře známý pan Jan Milota, herec a mistr slova, mi nabídl, že by pro zájemce
přečetl tři povídky, které má v současné době nastudované. Jedná se o povídky Případ doktora
Mejzlíka a Modrá chryzantéma od Karla Čapka a povídku Sraz naší třídy od Zdeňka Svěráka. Věřím,
že pro milovníky čteného slova v podání profesionála půjde o nevšední zážitek. Předběžně jsme
domluveni na pátek 1.5.večer v sále, nebo přísálí naší hospody. V dalších novinách vše upřesním.
Letnice u Barbory
Po loňské přestávce, chceme letos pokračovat v tradici setkání v čase Letnic u kapličky sv. Barbory.
Letos připadá termín na sobotu 30.5. Kapela Hájenka již přijala pozvání a přijede nám k Barboře
zahrát od 15:00. Píšu to takto s předstihem proto, abyste si mohli naplánovat včas své víkendy, ale
určitě to připomenu v dalších novinách.
Ostatní záležitosti naší vesnice
Ukládání a štěpkování větví
Žádám všechny občany, kteří ukládají větve na společnou skládku, kde je pan Josef Sedláček štěpkuje,
aby přiváželi pouze čisté větve bez drátů, kovových předmětů, planěk a provázků. Nejenže se ničí
poměrně drahé nože štěpkovače, ale rovněž může dojít při manipulaci s takto „znečištěnými“ větvemi
k velmi vážným úrazům obsluhy stroje. Věřte, že i přítomnost zdánlivě neškodného provázku by
mohla způsobit vážný úraz s trvalými následky. Není vždy v silách obsluhy, aby včas objevila
předměty, které do tohoto materiálu skutečně nepatří. Apeluji tedy na vás, abyste dobře prohlédli,
co k seštěpkování přivážíte !
Vyvážení jímek a septiků
Dostala jsem nabídku od pana Michala Krejdla na vývoz žump a septiků. Tel.: 773280539.
Účtuje si za dopravu a vytažení 1500,-Kč/ 8m3. Obsah jímek vozí na čističku do Blovic, Mirošova,
Přeštic. V Blovicích stojí uložení 165,-Kč/m3.
Občané se na něj mohou kdykoliv obrátit.
Dovolená v krámu
Od pondělí 2.3. do úterý 10.3. včetně bude obchod v naší obci z důvodu dovolené uzavřen.
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Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
V úterý 17.3. od 7:30 do 15:00 nepůjde v celé obci elektřina. Tím pádem bude opět uzavřený obchod
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných
míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.Na uvedených webových
stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání
oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Přerušení dodávky
elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním
bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Ze sportu
22.3. bude zahájena jarní část fotbalové soutěže u nás v Seči. Fotbalisté zvou všechny své věrné
fanoušky od 15:00 na naše hřiště na utkání s Klášterem a samozřejmě na všechna utkání dle níže
uvedeného rozpisu. Přejeme fotbalistům dobrý start po zimní přestávce.
Rozpis fotbalových utkání – JARO 2020
kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

datum
22.3.
28.3.
4.4.
11.4.
19.4.
25.4.
3.5.
9.5.
17.5.
23.5.
30.5.
7.6.
13.6.

čas
15.00
15.00
13.30
16.30
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
14.00
17.00

utkání
SEČ - KLÁŠTER
MERKLÍN - SEČ
SEČ - CHLUMČANY B
SK HRADEC 1946 – SEČ
SEČ - PŘEDENICE
RADKOVICE - SEČ
SEČ - LOSINÁ
LUŽANY - SEČ
SEČ - STOD
SPÁLENÉ POŘÍČÍ - SEČ
SEČ - NEPOMUK B
SEČ - ZDEMYSLICE
ŽINKOVY - SEČ

Závěr
Chtělo by se mi závěrem napsat, že se blíží jaro, ale ono už se blíží pár měsíců a tak by taková věta
vyzněla trochu směšně. Přesto, ať si počasí dělá, co chce, jarní období je za dveřmi a s ním i čas úklidů,
smýčení a plnění agrotechnických lhůt na našich zahrádkách. Tak, jak se hezky chováme ke své
zahrádce, domu a nejbližšímu okolí, chovejme se i k širší přírodě kolem nás. Někteří občané mi říkali, že
se změnou poplatků za popelnice dojde k výraznému zhoršení zacházení s odpadky. Že se nám budou
válet odpadky po okolí, že je lidé budou pálit v kamnech apod.
Já tomu nechci věřit. Vnímám své spoluobčany jako uvědomělé a slušné lidi, kteří mají rádi svůj domov
i jeho nejbližší okolí a chtějí, aby místo, kde žijí, bylo čisté a bezpečné.
Přeji vám všem pohodové předjaří.

Vaše starostka
Helena Chytrá
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Aby naše noviny nebyly jen nudná snůška informací, přikládám na žádost několika občanů
křížovku pro chvilku odpočinku.
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Obec Seč

Únor 2020

SeTecké NoviNy
Vážení spoluobčané,
v uplynulých letech jsme byli zvyklí na delší zimu, která náhle přešla v horké téměř
letní dny. Letošní zima po celou dobu připomíná spíše dlouhé předjaří. Místo mrazu a sněhu sužují
naší zemi vichřice a orkány. Díky poloze naší vesnice ve střední nadmořské výšce a tomu, že jsme
obklopeni zvlněnou krajinou, nenapáchaly tyto živly u nás takové škody, o jakých slyšíme z jiných
oblastí naší země a Evropy. Prozatím jsme zažili pouze kratší výpadek elektrické energie a doufejme,
že tomu tak i zůstane.
Ještě než se budu zabývat tím, co se v nedávné době událo a co nás čeká, dovolte mi, abych dodatečně
poděkovala Miluši a Jiřímu Šilhánkovým, za příspěvek na ohňostroj a omluvila se za to, že jsem jim
zapomněla poděkovat v minulých novinách.
Co se událo
Zasedání zastupitelstva obce 27.1.2020
Zastupitelstvo schválilo:
1) Odpis nedobytných pohledávek ve výši 5227,- Kč z roku 2013
2) Dodatek k Dohodě o společném školském obvodu s obcí Únětice – příspěvek ve výši 8000,Kč na školní rok 2019/2020
3) Přijetí rezignace Ing. Jany Sirové na funkci předsedy výboru pro občanské záležitosti
(VPOZ) k 31.1.2020
4) Zvolení Ivany Šnourové jako předsedy VPOZ od 1.2.2020
5) Doplnění VPOZ o člena – Ing. Kateřinu Sedláčkovou
6) Dar pro SDH Seč ve výši 5000,- Kč na pořádání hasičského plesu
7) Zvýšení částky na nákup dárků pro jubilanty na částku 500,-Kč za dárkový balíček
8) Nový Provozní řád veřejného pohřebiště
Ples SDH – 15.2.
Hasičský bál se opět, stejně jako v minulých letech, vydařil. Hosté si užili nejen dobrou zábavu za
doprovodu Da-Da Bandu, ale odnesli si také pěknou tombolu. Starosta SDH pan Tomáš Fiala děkuje
nejen hostům, sponzorům, ale též všem občanům, kteří ať už zakoupením vstupenky, nebo darováním
150 cen do tomboly, přispěli ke zdaru plesu. Starosta rovněž děkuje za Sekyrkové cvičení hasičům
ze Zdemyslic, které bylo vyvrcholením této vydařené tradiční akce.
Za obec Seč děkuji hasičům za přípravu plesu a děvčatům a všem pomocníkům za vyzdobení sálu
a přípravu tomboly.
Masopust – 22.2.
Jak jste mohli všichni vidět, maškar se i letos sešlo poměrně dost a s veselou muzikou prošly vesnicí a
všude, kde se zastavily, byly přivítány s nadšením a občerstvením. Jsem moc ráda, že se tato tradice
do Seče vrátila a protože podstatnou část masopustního průvodu tvořily děti, je tu velká naděje, že
bude pokračovat. I zde je mou milou povinností poděkovat všem, kdo se o tuto akci zasadili.
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Co nás čeká v měsíci březnu
Dětský maškarní bál – 7.3.
Připomínám pozvání na dětský maškarní bál 7. března v 15:00 hod. Děti, nachystejte kostýmy a
přijďte si zařádit.
Zasedání zastupitelstva obce -16.3.
Na pondělí 16.3. od 19:00 je naplánované zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v přísálí
místního hostince. Program zasedání bude včas vyvěšen na úřední desce a webu obce.
Co plánujeme na další období
Ukliďme Seč a okolí – sobota 4.4.2019
Jako každý rok, i letos se setecká mládež ve spolupráci se SÚSPK a obecním úřadem chystá uklízet
nepořádek kolem cest a nejbližšího okolí obce v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Sraz všech, kterým není naše okolí lhostejné, bude opět ve 13:00 na Stezce pod kostelem, kde
se dozvíte trasy úklidu. S sebou si vezměte rukavice a výstražné vesty, pytle dostanete, rovněž pití
bude zajištěno.
Literární večer v hospodě
Náš rodák, vám všem dobře známý pan Jan Milota, herec a mistr slova, mi nabídl, že by pro zájemce
přečetl tři povídky, které má v současné době nastudované. Jedná se o povídky Případ doktora
Mejzlíka a Modrá chryzantéma od Karla Čapka a povídku Sraz naší třídy od Zdeňka Svěráka. Věřím,
že pro milovníky čteného slova v podání profesionála půjde o nevšední zážitek. Předběžně jsme
domluveni na pátek 1.5.večer v sále, nebo přísálí naší hospody. V dalších novinách vše upřesním.
Letnice u Barbory
Po loňské přestávce, chceme letos pokračovat v tradici setkání v čase Letnic u kapličky sv. Barbory.
Letos připadá termín na sobotu 30.5. Kapela Hájenka již přijala pozvání a přijede nám k Barboře
zahrát od 15:00. Píšu to takto s předstihem proto, abyste si mohli naplánovat včas své víkendy, ale
určitě to připomenu v dalších novinách.
Ostatní záležitosti naší vesnice
Ukládání a štěpkování větví
Žádám všechny občany, kteří ukládají větve na společnou skládku, kde je pan Josef Sedláček štěpkuje,
aby přiváželi pouze čisté větve bez drátů, kovových předmětů, planěk a provázků. Nejenže se ničí
poměrně drahé nože štěpkovače, ale rovněž může dojít při manipulaci s takto „znečištěnými“ větvemi
k velmi vážným úrazům obsluhy stroje. Věřte, že i přítomnost zdánlivě neškodného provázku by
mohla způsobit vážný úraz s trvalými následky. Není vždy v silách obsluhy, aby včas objevila
předměty, které do tohoto materiálu skutečně nepatří. Apeluji tedy na vás, abyste dobře prohlédli,
co k seštěpkování přivážíte !
Vyvážení jímek a septiků
Dostala jsem nabídku od pana Michala Krejdla na vývoz žump a septiků. Tel.: 773280539.
Účtuje si za dopravu a vytažení 1500,-Kč/ 8m3. Obsah jímek vozí na čističku do Blovic, Mirošova,
Přeštic. V Blovicích stojí uložení 165,-Kč/m3.
Občané se na něj mohou kdykoliv obrátit.
Dovolená v krámu
Od pondělí 2.3. do úterý 10.3. včetně bude obchod v naší obci z důvodu dovolené uzavřen.
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Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
V úterý 17.3. od 7:30 do 15:00 nepůjde v celé obci elektřina. Tím pádem bude opět uzavřený obchod
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných
míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.Na uvedených webových
stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání
oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Přerušení dodávky
elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním
bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Ze sportu
22.3. bude zahájena jarní část fotbalové soutěže u nás v Seči. Fotbalisté zvou všechny své věrné
fanoušky od 15:00 na naše hřiště na utkání s Klášterem a samozřejmě na všechna utkání dle níže
uvedeného rozpisu. Přejeme fotbalistům dobrý start po zimní přestávce.
Rozpis fotbalových utkání – JARO 2020
kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

datum
22.3.
28.3.
4.4.
11.4.
19.4.
25.4.
3.5.
9.5.
17.5.
23.5.
30.5.
7.6.
13.6.

čas
15.00
15.00
13.30
16.30
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
14.00
17.00

utkání
SEČ - KLÁŠTER
MERKLÍN - SEČ
SEČ - CHLUMČANY B
SK HRADEC 1946 – SEČ
SEČ - PŘEDENICE
RADKOVICE - SEČ
SEČ - LOSINÁ
LUŽANY - SEČ
SEČ - STOD
SPÁLENÉ POŘÍČÍ - SEČ
SEČ - NEPOMUK B
SEČ - ZDEMYSLICE
ŽINKOVY - SEČ

Závěr
Chtělo by se mi závěrem napsat, že se blíží jaro, ale ono už se blíží pár měsíců a tak by taková věta
vyzněla trochu směšně. Přesto, ať si počasí dělá, co chce, jarní období je za dveřmi a s ním i čas úklidů,
smýčení a plnění agrotechnických lhůt na našich zahrádkách. Tak, jak se hezky chováme ke své
zahrádce, domu a nejbližšímu okolí, chovejme se i k širší přírodě kolem nás. Někteří občané mi říkali, že
se změnou poplatků za popelnice dojde k výraznému zhoršení zacházení s odpadky. Že se nám budou
válet odpadky po okolí, že je lidé budou pálit v kamnech apod.
Já tomu nechci věřit. Vnímám své spoluobčany jako uvědomělé a slušné lidi, kteří mají rádi svůj domov
i jeho nejbližší okolí a chtějí, aby místo, kde žijí, bylo čisté a bezpečné.
Přeji vám všem pohodové předjaří.

Vaše starostka
Helena Chytrá
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Aby naše noviny nebyly jen nudná snůška informací, přikládám na žádost několika občanů
křížovku pro chvilku odpočinku.
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Obec Seč

Únor 2020

SeTecké NoviNy
Vážení spoluobčané,
v uplynulých letech jsme byli zvyklí na delší zimu, která náhle přešla v horké téměř
letní dny. Letošní zima po celou dobu připomíná spíše dlouhé předjaří. Místo mrazu a sněhu sužují
naší zemi vichřice a orkány. Díky poloze naší vesnice ve střední nadmořské výšce a tomu, že jsme
obklopeni zvlněnou krajinou, nenapáchaly tyto živly u nás takové škody, o jakých slyšíme z jiných
oblastí naší země a Evropy. Prozatím jsme zažili pouze kratší výpadek elektrické energie a doufejme,
že tomu tak i zůstane.
Ještě než se budu zabývat tím, co se v nedávné době událo a co nás čeká, dovolte mi, abych dodatečně
poděkovala Miluši a Jiřímu Šilhánkovým, za příspěvek na ohňostroj a omluvila se za to, že jsem jim
zapomněla poděkovat v minulých novinách.
Co se událo
Zasedání zastupitelstva obce 27.1.2020
Zastupitelstvo schválilo:
1) Odpis nedobytných pohledávek ve výši 5227,- Kč z roku 2013
2) Dodatek k Dohodě o společném školském obvodu s obcí Únětice – příspěvek ve výši 8000,Kč na školní rok 2019/2020
3) Přijetí rezignace Ing. Jany Sirové na funkci předsedy výboru pro občanské záležitosti
(VPOZ) k 31.1.2020
4) Zvolení Ivany Šnourové jako předsedy VPOZ od 1.2.2020
5) Doplnění VPOZ o člena – Ing. Kateřinu Sedláčkovou
6) Dar pro SDH Seč ve výši 5000,- Kč na pořádání hasičského plesu
7) Zvýšení částky na nákup dárků pro jubilanty na částku 500,-Kč za dárkový balíček
8) Nový Provozní řád veřejného pohřebiště
Ples SDH – 15.2.
Hasičský bál se opět, stejně jako v minulých letech, vydařil. Hosté si užili nejen dobrou zábavu za
doprovodu Da-Da Bandu, ale odnesli si také pěknou tombolu. Starosta SDH pan Tomáš Fiala děkuje
nejen hostům, sponzorům, ale též všem občanům, kteří ať už zakoupením vstupenky, nebo darováním
150 cen do tomboly, přispěli ke zdaru plesu. Starosta rovněž děkuje za Sekyrkové cvičení hasičům
ze Zdemyslic, které bylo vyvrcholením této vydařené tradiční akce.
Za obec Seč děkuji hasičům za přípravu plesu a děvčatům a všem pomocníkům za vyzdobení sálu
a přípravu tomboly.
Masopust – 22.2.
Jak jste mohli všichni vidět, maškar se i letos sešlo poměrně dost a s veselou muzikou prošly vesnicí a
všude, kde se zastavily, byly přivítány s nadšením a občerstvením. Jsem moc ráda, že se tato tradice
do Seče vrátila a protože podstatnou část masopustního průvodu tvořily děti, je tu velká naděje, že
bude pokračovat. I zde je mou milou povinností poděkovat všem, kdo se o tuto akci zasadili.
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Co nás čeká v měsíci březnu
Dětský maškarní bál – 7.3.
Připomínám pozvání na dětský maškarní bál 7. března v 15:00 hod. Děti, nachystejte kostýmy a
přijďte si zařádit.
Zasedání zastupitelstva obce -16.3.
Na pondělí 16.3. od 19:00 je naplánované zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v přísálí
místního hostince. Program zasedání bude včas vyvěšen na úřední desce a webu obce.
Co plánujeme na další období
Ukliďme Seč a okolí – sobota 4.4.2019
Jako každý rok, i letos se setecká mládež ve spolupráci se SÚSPK a obecním úřadem chystá uklízet
nepořádek kolem cest a nejbližšího okolí obce v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Sraz všech, kterým není naše okolí lhostejné, bude opět ve 13:00 na Stezce pod kostelem, kde
se dozvíte trasy úklidu. S sebou si vezměte rukavice a výstražné vesty, pytle dostanete, rovněž pití
bude zajištěno.
Literární večer v hospodě
Náš rodák, vám všem dobře známý pan Jan Milota, herec a mistr slova, mi nabídl, že by pro zájemce
přečetl tři povídky, které má v současné době nastudované. Jedná se o povídky Případ doktora
Mejzlíka a Modrá chryzantéma od Karla Čapka a povídku Sraz naší třídy od Zdeňka Svěráka. Věřím,
že pro milovníky čteného slova v podání profesionála půjde o nevšední zážitek. Předběžně jsme
domluveni na pátek 1.5.večer v sále, nebo přísálí naší hospody. V dalších novinách vše upřesním.
Letnice u Barbory
Po loňské přestávce, chceme letos pokračovat v tradici setkání v čase Letnic u kapličky sv. Barbory.
Letos připadá termín na sobotu 30.5. Kapela Hájenka již přijala pozvání a přijede nám k Barboře
zahrát od 15:00. Píšu to takto s předstihem proto, abyste si mohli naplánovat včas své víkendy, ale
určitě to připomenu v dalších novinách.
Ostatní záležitosti naší vesnice
Ukládání a štěpkování větví
Žádám všechny občany, kteří ukládají větve na společnou skládku, kde je pan Josef Sedláček štěpkuje,
aby přiváželi pouze čisté větve bez drátů, kovových předmětů, planěk a provázků. Nejenže se ničí
poměrně drahé nože štěpkovače, ale rovněž může dojít při manipulaci s takto „znečištěnými“ větvemi
k velmi vážným úrazům obsluhy stroje. Věřte, že i přítomnost zdánlivě neškodného provázku by
mohla způsobit vážný úraz s trvalými následky. Není vždy v silách obsluhy, aby včas objevila
předměty, které do tohoto materiálu skutečně nepatří. Apeluji tedy na vás, abyste dobře prohlédli,
co k seštěpkování přivážíte !
Vyvážení jímek a septiků
Dostala jsem nabídku od pana Michala Krejdla na vývoz žump a septiků. Tel.: 773280539.
Účtuje si za dopravu a vytažení 1500,-Kč/ 8m3. Obsah jímek vozí na čističku do Blovic, Mirošova,
Přeštic. V Blovicích stojí uložení 165,-Kč/m3.
Občané se na něj mohou kdykoliv obrátit.
Dovolená v krámu
Od pondělí 2.3. do úterý 10.3. včetně bude obchod v naší obci z důvodu dovolené uzavřen.
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Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
V úterý 17.3. od 7:30 do 15:00 nepůjde v celé obci elektřina. Tím pádem bude opět uzavřený obchod
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných
míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.Na uvedených webových
stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání
oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Přerušení dodávky
elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním
bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Ze sportu
22.3. bude zahájena jarní část fotbalové soutěže u nás v Seči. Fotbalisté zvou všechny své věrné
fanoušky od 15:00 na naše hřiště na utkání s Klášterem a samozřejmě na všechna utkání dle níže
uvedeného rozpisu. Přejeme fotbalistům dobrý start po zimní přestávce.
Rozpis fotbalových utkání – JARO 2020
kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

datum
22.3.
28.3.
4.4.
11.4.
19.4.
25.4.
3.5.
9.5.
17.5.
23.5.
30.5.
7.6.
13.6.

čas
15.00
15.00
13.30
16.30
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
14.00
17.00

utkání
SEČ - KLÁŠTER
MERKLÍN - SEČ
SEČ - CHLUMČANY B
SK HRADEC 1946 – SEČ
SEČ - PŘEDENICE
RADKOVICE - SEČ
SEČ - LOSINÁ
LUŽANY - SEČ
SEČ - STOD
SPÁLENÉ POŘÍČÍ - SEČ
SEČ - NEPOMUK B
SEČ - ZDEMYSLICE
ŽINKOVY - SEČ

Závěr
Chtělo by se mi závěrem napsat, že se blíží jaro, ale ono už se blíží pár měsíců a tak by taková věta
vyzněla trochu směšně. Přesto, ať si počasí dělá, co chce, jarní období je za dveřmi a s ním i čas úklidů,
smýčení a plnění agrotechnických lhůt na našich zahrádkách. Tak, jak se hezky chováme ke své
zahrádce, domu a nejbližšímu okolí, chovejme se i k širší přírodě kolem nás. Někteří občané mi říkali, že
se změnou poplatků za popelnice dojde k výraznému zhoršení zacházení s odpadky. Že se nám budou
válet odpadky po okolí, že je lidé budou pálit v kamnech apod.
Já tomu nechci věřit. Vnímám své spoluobčany jako uvědomělé a slušné lidi, kteří mají rádi svůj domov
i jeho nejbližší okolí a chtějí, aby místo, kde žijí, bylo čisté a bezpečné.
Přeji vám všem pohodové předjaří.

Vaše starostka
Helena Chytrá
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Aby naše noviny nebyly jen nudná snůška informací, přikládám na žádost několika občanů
křížovku pro chvilku odpočinku.
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Obec Seč

Únor 2020

SeTecké NoviNy
Vážení spoluobčané,
v uplynulých letech jsme byli zvyklí na delší zimu, která náhle přešla v horké téměř
letní dny. Letošní zima po celou dobu připomíná spíše dlouhé předjaří. Místo mrazu a sněhu sužují
naší zemi vichřice a orkány. Díky poloze naší vesnice ve střední nadmořské výšce a tomu, že jsme
obklopeni zvlněnou krajinou, nenapáchaly tyto živly u nás takové škody, o jakých slyšíme z jiných
oblastí naší země a Evropy. Prozatím jsme zažili pouze kratší výpadek elektrické energie a doufejme,
že tomu tak i zůstane.
Ještě než se budu zabývat tím, co se v nedávné době událo a co nás čeká, dovolte mi, abych dodatečně
poděkovala Miluši a Jiřímu Šilhánkovým, za příspěvek na ohňostroj a omluvila se za to, že jsem jim
zapomněla poděkovat v minulých novinách.
Co se událo
Zasedání zastupitelstva obce 27.1.2020
Zastupitelstvo schválilo:
1) Odpis nedobytných pohledávek ve výši 5227,- Kč z roku 2013
2) Dodatek k Dohodě o společném školském obvodu s obcí Únětice – příspěvek ve výši 8000,Kč na školní rok 2019/2020
3) Přijetí rezignace Ing. Jany Sirové na funkci předsedy výboru pro občanské záležitosti
(VPOZ) k 31.1.2020
4) Zvolení Ivany Šnourové jako předsedy VPOZ od 1.2.2020
5) Doplnění VPOZ o člena – Ing. Kateřinu Sedláčkovou
6) Dar pro SDH Seč ve výši 5000,- Kč na pořádání hasičského plesu
7) Zvýšení částky na nákup dárků pro jubilanty na částku 500,-Kč za dárkový balíček
8) Nový Provozní řád veřejného pohřebiště
Ples SDH – 15.2.
Hasičský bál se opět, stejně jako v minulých letech, vydařil. Hosté si užili nejen dobrou zábavu za
doprovodu Da-Da Bandu, ale odnesli si také pěknou tombolu. Starosta SDH pan Tomáš Fiala děkuje
nejen hostům, sponzorům, ale též všem občanům, kteří ať už zakoupením vstupenky, nebo darováním
150 cen do tomboly, přispěli ke zdaru plesu. Starosta rovněž děkuje za Sekyrkové cvičení hasičům
ze Zdemyslic, které bylo vyvrcholením této vydařené tradiční akce.
Za obec Seč děkuji hasičům za přípravu plesu a děvčatům a všem pomocníkům za vyzdobení sálu
a přípravu tomboly.
Masopust – 22.2.
Jak jste mohli všichni vidět, maškar se i letos sešlo poměrně dost a s veselou muzikou prošly vesnicí a
všude, kde se zastavily, byly přivítány s nadšením a občerstvením. Jsem moc ráda, že se tato tradice
do Seče vrátila a protože podstatnou část masopustního průvodu tvořily děti, je tu velká naděje, že
bude pokračovat. I zde je mou milou povinností poděkovat všem, kdo se o tuto akci zasadili.
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Co nás čeká v měsíci březnu
Dětský maškarní bál – 7.3.
Připomínám pozvání na dětský maškarní bál 7. března v 15:00 hod. Děti, nachystejte kostýmy a
přijďte si zařádit.
Zasedání zastupitelstva obce -16.3.
Na pondělí 16.3. od 19:00 je naplánované zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v přísálí
místního hostince. Program zasedání bude včas vyvěšen na úřední desce a webu obce.
Co plánujeme na další období
Ukliďme Seč a okolí – sobota 4.4.2019
Jako každý rok, i letos se setecká mládež ve spolupráci se SÚSPK a obecním úřadem chystá uklízet
nepořádek kolem cest a nejbližšího okolí obce v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Sraz všech, kterým není naše okolí lhostejné, bude opět ve 13:00 na Stezce pod kostelem, kde
se dozvíte trasy úklidu. S sebou si vezměte rukavice a výstražné vesty, pytle dostanete, rovněž pití
bude zajištěno.
Literární večer v hospodě
Náš rodák, vám všem dobře známý pan Jan Milota, herec a mistr slova, mi nabídl, že by pro zájemce
přečetl tři povídky, které má v současné době nastudované. Jedná se o povídky Případ doktora
Mejzlíka a Modrá chryzantéma od Karla Čapka a povídku Sraz naší třídy od Zdeňka Svěráka. Věřím,
že pro milovníky čteného slova v podání profesionála půjde o nevšední zážitek. Předběžně jsme
domluveni na pátek 1.5.večer v sále, nebo přísálí naší hospody. V dalších novinách vše upřesním.
Letnice u Barbory
Po loňské přestávce, chceme letos pokračovat v tradici setkání v čase Letnic u kapličky sv. Barbory.
Letos připadá termín na sobotu 30.5. Kapela Hájenka již přijala pozvání a přijede nám k Barboře
zahrát od 15:00. Píšu to takto s předstihem proto, abyste si mohli naplánovat včas své víkendy, ale
určitě to připomenu v dalších novinách.
Ostatní záležitosti naší vesnice
Ukládání a štěpkování větví
Žádám všechny občany, kteří ukládají větve na společnou skládku, kde je pan Josef Sedláček štěpkuje,
aby přiváželi pouze čisté větve bez drátů, kovových předmětů, planěk a provázků. Nejenže se ničí
poměrně drahé nože štěpkovače, ale rovněž může dojít při manipulaci s takto „znečištěnými“ větvemi
k velmi vážným úrazům obsluhy stroje. Věřte, že i přítomnost zdánlivě neškodného provázku by
mohla způsobit vážný úraz s trvalými následky. Není vždy v silách obsluhy, aby včas objevila
předměty, které do tohoto materiálu skutečně nepatří. Apeluji tedy na vás, abyste dobře prohlédli,
co k seštěpkování přivážíte !
Vyvážení jímek a septiků
Dostala jsem nabídku od pana Michala Krejdla na vývoz žump a septiků. Tel.: 773280539.
Účtuje si za dopravu a vytažení 1500,-Kč/ 8m3. Obsah jímek vozí na čističku do Blovic, Mirošova,
Přeštic. V Blovicích stojí uložení 165,-Kč/m3.
Občané se na něj mohou kdykoliv obrátit.
Dovolená v krámu
Od pondělí 2.3. do úterý 10.3. včetně bude obchod v naší obci z důvodu dovolené uzavřen.
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Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
V úterý 17.3. od 7:30 do 15:00 nepůjde v celé obci elektřina. Tím pádem bude opět uzavřený obchod
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných
míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.Na uvedených webových
stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání
oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Přerušení dodávky
elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním
bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Ze sportu
22.3. bude zahájena jarní část fotbalové soutěže u nás v Seči. Fotbalisté zvou všechny své věrné
fanoušky od 15:00 na naše hřiště na utkání s Klášterem a samozřejmě na všechna utkání dle níže
uvedeného rozpisu. Přejeme fotbalistům dobrý start po zimní přestávce.
Rozpis fotbalových utkání – JARO 2020
kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

datum
22.3.
28.3.
4.4.
11.4.
19.4.
25.4.
3.5.
9.5.
17.5.
23.5.
30.5.
7.6.
13.6.

čas
15.00
15.00
13.30
16.30
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
14.00
17.00

utkání
SEČ - KLÁŠTER
MERKLÍN - SEČ
SEČ - CHLUMČANY B
SK HRADEC 1946 – SEČ
SEČ - PŘEDENICE
RADKOVICE - SEČ
SEČ - LOSINÁ
LUŽANY - SEČ
SEČ - STOD
SPÁLENÉ POŘÍČÍ - SEČ
SEČ - NEPOMUK B
SEČ - ZDEMYSLICE
ŽINKOVY - SEČ

Závěr
Chtělo by se mi závěrem napsat, že se blíží jaro, ale ono už se blíží pár měsíců a tak by taková věta
vyzněla trochu směšně. Přesto, ať si počasí dělá, co chce, jarní období je za dveřmi a s ním i čas úklidů,
smýčení a plnění agrotechnických lhůt na našich zahrádkách. Tak, jak se hezky chováme ke své
zahrádce, domu a nejbližšímu okolí, chovejme se i k širší přírodě kolem nás. Někteří občané mi říkali, že
se změnou poplatků za popelnice dojde k výraznému zhoršení zacházení s odpadky. Že se nám budou
válet odpadky po okolí, že je lidé budou pálit v kamnech apod.
Já tomu nechci věřit. Vnímám své spoluobčany jako uvědomělé a slušné lidi, kteří mají rádi svůj domov
i jeho nejbližší okolí a chtějí, aby místo, kde žijí, bylo čisté a bezpečné.
Přeji vám všem pohodové předjaří.

Vaše starostka
Helena Chytrá
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Aby naše noviny nebyly jen nudná snůška informací, přikládám na žádost několika občanů
křížovku pro chvilku odpočinku.
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Obec Seč

Únor 2020

SeTecké NoviNy
Vážení spoluobčané,
v uplynulých letech jsme byli zvyklí na delší zimu, která náhle přešla v horké téměř
letní dny. Letošní zima po celou dobu připomíná spíše dlouhé předjaří. Místo mrazu a sněhu sužují
naší zemi vichřice a orkány. Díky poloze naší vesnice ve střední nadmořské výšce a tomu, že jsme
obklopeni zvlněnou krajinou, nenapáchaly tyto živly u nás takové škody, o jakých slyšíme z jiných
oblastí naší země a Evropy. Prozatím jsme zažili pouze kratší výpadek elektrické energie a doufejme,
že tomu tak i zůstane.
Ještě než se budu zabývat tím, co se v nedávné době událo a co nás čeká, dovolte mi, abych dodatečně
poděkovala Miluši a Jiřímu Šilhánkovým, za příspěvek na ohňostroj a omluvila se za to, že jsem jim
zapomněla poděkovat v minulých novinách.
Co se událo
Zasedání zastupitelstva obce 27.1.2020
Zastupitelstvo schválilo:
1) Odpis nedobytných pohledávek ve výši 5227,- Kč z roku 2013
2) Dodatek k Dohodě o společném školském obvodu s obcí Únětice – příspěvek ve výši 8000,Kč na školní rok 2019/2020
3) Přijetí rezignace Ing. Jany Sirové na funkci předsedy výboru pro občanské záležitosti
(VPOZ) k 31.1.2020
4) Zvolení Ivany Šnourové jako předsedy VPOZ od 1.2.2020
5) Doplnění VPOZ o člena – Ing. Kateřinu Sedláčkovou
6) Dar pro SDH Seč ve výši 5000,- Kč na pořádání hasičského plesu
7) Zvýšení částky na nákup dárků pro jubilanty na částku 500,-Kč za dárkový balíček
8) Nový Provozní řád veřejného pohřebiště
Ples SDH – 15.2.
Hasičský bál se opět, stejně jako v minulých letech, vydařil. Hosté si užili nejen dobrou zábavu za
doprovodu Da-Da Bandu, ale odnesli si také pěknou tombolu. Starosta SDH pan Tomáš Fiala děkuje
nejen hostům, sponzorům, ale též všem občanům, kteří ať už zakoupením vstupenky, nebo darováním
150 cen do tomboly, přispěli ke zdaru plesu. Starosta rovněž děkuje za Sekyrkové cvičení hasičům
ze Zdemyslic, které bylo vyvrcholením této vydařené tradiční akce.
Za obec Seč děkuji hasičům za přípravu plesu a děvčatům a všem pomocníkům za vyzdobení sálu
a přípravu tomboly.
Masopust – 22.2.
Jak jste mohli všichni vidět, maškar se i letos sešlo poměrně dost a s veselou muzikou prošly vesnicí a
všude, kde se zastavily, byly přivítány s nadšením a občerstvením. Jsem moc ráda, že se tato tradice
do Seče vrátila a protože podstatnou část masopustního průvodu tvořily děti, je tu velká naděje, že
bude pokračovat. I zde je mou milou povinností poděkovat všem, kdo se o tuto akci zasadili.
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Co nás čeká v měsíci březnu
Dětský maškarní bál – 7.3.
Připomínám pozvání na dětský maškarní bál 7. března v 15:00 hod. Děti, nachystejte kostýmy a
přijďte si zařádit.
Zasedání zastupitelstva obce -16.3.
Na pondělí 16.3. od 19:00 je naplánované zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v přísálí
místního hostince. Program zasedání bude včas vyvěšen na úřední desce a webu obce.
Co plánujeme na další období
Ukliďme Seč a okolí – sobota 4.4.2019
Jako každý rok, i letos se setecká mládež ve spolupráci se SÚSPK a obecním úřadem chystá uklízet
nepořádek kolem cest a nejbližšího okolí obce v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Sraz všech, kterým není naše okolí lhostejné, bude opět ve 13:00 na Stezce pod kostelem, kde
se dozvíte trasy úklidu. S sebou si vezměte rukavice a výstražné vesty, pytle dostanete, rovněž pití
bude zajištěno.
Literární večer v hospodě
Náš rodák, vám všem dobře známý pan Jan Milota, herec a mistr slova, mi nabídl, že by pro zájemce
přečetl tři povídky, které má v současné době nastudované. Jedná se o povídky Případ doktora
Mejzlíka a Modrá chryzantéma od Karla Čapka a povídku Sraz naší třídy od Zdeňka Svěráka. Věřím,
že pro milovníky čteného slova v podání profesionála půjde o nevšední zážitek. Předběžně jsme
domluveni na pátek 1.5.večer v sále, nebo přísálí naší hospody. V dalších novinách vše upřesním.
Letnice u Barbory
Po loňské přestávce, chceme letos pokračovat v tradici setkání v čase Letnic u kapličky sv. Barbory.
Letos připadá termín na sobotu 30.5. Kapela Hájenka již přijala pozvání a přijede nám k Barboře
zahrát od 15:00. Píšu to takto s předstihem proto, abyste si mohli naplánovat včas své víkendy, ale
určitě to připomenu v dalších novinách.
Ostatní záležitosti naší vesnice
Ukládání a štěpkování větví
Žádám všechny občany, kteří ukládají větve na společnou skládku, kde je pan Josef Sedláček štěpkuje,
aby přiváželi pouze čisté větve bez drátů, kovových předmětů, planěk a provázků. Nejenže se ničí
poměrně drahé nože štěpkovače, ale rovněž může dojít při manipulaci s takto „znečištěnými“ větvemi
k velmi vážným úrazům obsluhy stroje. Věřte, že i přítomnost zdánlivě neškodného provázku by
mohla způsobit vážný úraz s trvalými následky. Není vždy v silách obsluhy, aby včas objevila
předměty, které do tohoto materiálu skutečně nepatří. Apeluji tedy na vás, abyste dobře prohlédli,
co k seštěpkování přivážíte !
Vyvážení jímek a septiků
Dostala jsem nabídku od pana Michala Krejdla na vývoz žump a septiků. Tel.: 773280539.
Účtuje si za dopravu a vytažení 1500,-Kč/ 8m3. Obsah jímek vozí na čističku do Blovic, Mirošova,
Přeštic. V Blovicích stojí uložení 165,-Kč/m3.
Občané se na něj mohou kdykoliv obrátit.
Dovolená v krámu
Od pondělí 2.3. do úterý 10.3. včetně bude obchod v naší obci z důvodu dovolené uzavřen.
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Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
V úterý 17.3. od 7:30 do 15:00 nepůjde v celé obci elektřina. Tím pádem bude opět uzavřený obchod
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných
míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.Na uvedených webových
stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání
oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Přerušení dodávky
elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním
bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Ze sportu
22.3. bude zahájena jarní část fotbalové soutěže u nás v Seči. Fotbalisté zvou všechny své věrné
fanoušky od 15:00 na naše hřiště na utkání s Klášterem a samozřejmě na všechna utkání dle níže
uvedeného rozpisu. Přejeme fotbalistům dobrý start po zimní přestávce.
Rozpis fotbalových utkání – JARO 2020
kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

datum
22.3.
28.3.
4.4.
11.4.
19.4.
25.4.
3.5.
9.5.
17.5.
23.5.
30.5.
7.6.
13.6.

čas
15.00
15.00
13.30
16.30
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
14.00
17.00

utkání
SEČ - KLÁŠTER
MERKLÍN - SEČ
SEČ - CHLUMČANY B
SK HRADEC 1946 – SEČ
SEČ - PŘEDENICE
RADKOVICE - SEČ
SEČ - LOSINÁ
LUŽANY - SEČ
SEČ - STOD
SPÁLENÉ POŘÍČÍ - SEČ
SEČ - NEPOMUK B
SEČ - ZDEMYSLICE
ŽINKOVY - SEČ

Závěr
Chtělo by se mi závěrem napsat, že se blíží jaro, ale ono už se blíží pár měsíců a tak by taková věta
vyzněla trochu směšně. Přesto, ať si počasí dělá, co chce, jarní období je za dveřmi a s ním i čas úklidů,
smýčení a plnění agrotechnických lhůt na našich zahrádkách. Tak, jak se hezky chováme ke své
zahrádce, domu a nejbližšímu okolí, chovejme se i k širší přírodě kolem nás. Někteří občané mi říkali, že
se změnou poplatků za popelnice dojde k výraznému zhoršení zacházení s odpadky. Že se nám budou
válet odpadky po okolí, že je lidé budou pálit v kamnech apod.
Já tomu nechci věřit. Vnímám své spoluobčany jako uvědomělé a slušné lidi, kteří mají rádi svůj domov
i jeho nejbližší okolí a chtějí, aby místo, kde žijí, bylo čisté a bezpečné.
Přeji vám všem pohodové předjaří.

Vaše starostka
Helena Chytrá
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Aby naše noviny nebyly jen nudná snůška informací, přikládám na žádost několika občanů
křížovku pro chvilku odpočinku.

www. secublovic.cz

4

e-mail: secublovic@seznam.cz

www. secublovic.cz

5

e-mail: secublovic@seznam.cz

Obec Seč

Únor 2020

SeTecké NoviNy
Vážení spoluobčané,
v uplynulých letech jsme byli zvyklí na delší zimu, která náhle přešla v horké téměř
letní dny. Letošní zima po celou dobu připomíná spíše dlouhé předjaří. Místo mrazu a sněhu sužují
naší zemi vichřice a orkány. Díky poloze naší vesnice ve střední nadmořské výšce a tomu, že jsme
obklopeni zvlněnou krajinou, nenapáchaly tyto živly u nás takové škody, o jakých slyšíme z jiných
oblastí naší země a Evropy. Prozatím jsme zažili pouze kratší výpadek elektrické energie a doufejme,
že tomu tak i zůstane.
Ještě než se budu zabývat tím, co se v nedávné době událo a co nás čeká, dovolte mi, abych dodatečně
poděkovala Miluši a Jiřímu Šilhánkovým, za příspěvek na ohňostroj a omluvila se za to, že jsem jim
zapomněla poděkovat v minulých novinách.
Co se událo
Zasedání zastupitelstva obce 27.1.2020
Zastupitelstvo schválilo:
1) Odpis nedobytných pohledávek ve výši 5227,- Kč z roku 2013
2) Dodatek k Dohodě o společném školském obvodu s obcí Únětice – příspěvek ve výši 8000,Kč na školní rok 2019/2020
3) Přijetí rezignace Ing. Jany Sirové na funkci předsedy výboru pro občanské záležitosti
(VPOZ) k 31.1.2020
4) Zvolení Ivany Šnourové jako předsedy VPOZ od 1.2.2020
5) Doplnění VPOZ o člena – Ing. Kateřinu Sedláčkovou
6) Dar pro SDH Seč ve výši 5000,- Kč na pořádání hasičského plesu
7) Zvýšení částky na nákup dárků pro jubilanty na částku 500,-Kč za dárkový balíček
8) Nový Provozní řád veřejného pohřebiště
Ples SDH – 15.2.
Hasičský bál se opět, stejně jako v minulých letech, vydařil. Hosté si užili nejen dobrou zábavu za
doprovodu Da-Da Bandu, ale odnesli si také pěknou tombolu. Starosta SDH pan Tomáš Fiala děkuje
nejen hostům, sponzorům, ale též všem občanům, kteří ať už zakoupením vstupenky, nebo darováním
150 cen do tomboly, přispěli ke zdaru plesu. Starosta rovněž děkuje za Sekyrkové cvičení hasičům
ze Zdemyslic, které bylo vyvrcholením této vydařené tradiční akce.
Za obec Seč děkuji hasičům za přípravu plesu a děvčatům a všem pomocníkům za vyzdobení sálu
a přípravu tomboly.
Masopust – 22.2.
Jak jste mohli všichni vidět, maškar se i letos sešlo poměrně dost a s veselou muzikou prošly vesnicí a
všude, kde se zastavily, byly přivítány s nadšením a občerstvením. Jsem moc ráda, že se tato tradice
do Seče vrátila a protože podstatnou část masopustního průvodu tvořily děti, je tu velká naděje, že
bude pokračovat. I zde je mou milou povinností poděkovat všem, kdo se o tuto akci zasadili.
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Co nás čeká v měsíci březnu
Dětský maškarní bál – 7.3.
Připomínám pozvání na dětský maškarní bál 7. března v 15:00 hod. Děti, nachystejte kostýmy a
přijďte si zařádit.
Zasedání zastupitelstva obce -16.3.
Na pondělí 16.3. od 19:00 je naplánované zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v přísálí
místního hostince. Program zasedání bude včas vyvěšen na úřední desce a webu obce.
Co plánujeme na další období
Ukliďme Seč a okolí – sobota 4.4.2019
Jako každý rok, i letos se setecká mládež ve spolupráci se SÚSPK a obecním úřadem chystá uklízet
nepořádek kolem cest a nejbližšího okolí obce v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Sraz všech, kterým není naše okolí lhostejné, bude opět ve 13:00 na Stezce pod kostelem, kde
se dozvíte trasy úklidu. S sebou si vezměte rukavice a výstražné vesty, pytle dostanete, rovněž pití
bude zajištěno.
Literární večer v hospodě
Náš rodák, vám všem dobře známý pan Jan Milota, herec a mistr slova, mi nabídl, že by pro zájemce
přečetl tři povídky, které má v současné době nastudované. Jedná se o povídky Případ doktora
Mejzlíka a Modrá chryzantéma od Karla Čapka a povídku Sraz naší třídy od Zdeňka Svěráka. Věřím,
že pro milovníky čteného slova v podání profesionála půjde o nevšední zážitek. Předběžně jsme
domluveni na pátek 1.5.večer v sále, nebo přísálí naší hospody. V dalších novinách vše upřesním.
Letnice u Barbory
Po loňské přestávce, chceme letos pokračovat v tradici setkání v čase Letnic u kapličky sv. Barbory.
Letos připadá termín na sobotu 30.5. Kapela Hájenka již přijala pozvání a přijede nám k Barboře
zahrát od 15:00. Píšu to takto s předstihem proto, abyste si mohli naplánovat včas své víkendy, ale
určitě to připomenu v dalších novinách.
Ostatní záležitosti naší vesnice
Ukládání a štěpkování větví
Žádám všechny občany, kteří ukládají větve na společnou skládku, kde je pan Josef Sedláček štěpkuje,
aby přiváželi pouze čisté větve bez drátů, kovových předmětů, planěk a provázků. Nejenže se ničí
poměrně drahé nože štěpkovače, ale rovněž může dojít při manipulaci s takto „znečištěnými“ větvemi
k velmi vážným úrazům obsluhy stroje. Věřte, že i přítomnost zdánlivě neškodného provázku by
mohla způsobit vážný úraz s trvalými následky. Není vždy v silách obsluhy, aby včas objevila
předměty, které do tohoto materiálu skutečně nepatří. Apeluji tedy na vás, abyste dobře prohlédli,
co k seštěpkování přivážíte !
Vyvážení jímek a septiků
Dostala jsem nabídku od pana Michala Krejdla na vývoz žump a septiků. Tel.: 773280539.
Účtuje si za dopravu a vytažení 1500,-Kč/ 8m3. Obsah jímek vozí na čističku do Blovic, Mirošova,
Přeštic. V Blovicích stojí uložení 165,-Kč/m3.
Občané se na něj mohou kdykoliv obrátit.
Dovolená v krámu
Od pondělí 2.3. do úterý 10.3. včetně bude obchod v naší obci z důvodu dovolené uzavřen.
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Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
V úterý 17.3. od 7:30 do 15:00 nepůjde v celé obci elektřina. Tím pádem bude opět uzavřený obchod
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných
míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.Na uvedených webových
stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání
oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny. Přerušení dodávky
elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním
bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Ze sportu
22.3. bude zahájena jarní část fotbalové soutěže u nás v Seči. Fotbalisté zvou všechny své věrné
fanoušky od 15:00 na naše hřiště na utkání s Klášterem a samozřejmě na všechna utkání dle níže
uvedeného rozpisu. Přejeme fotbalistům dobrý start po zimní přestávce.
Rozpis fotbalových utkání – JARO 2020
kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

datum
22.3.
28.3.
4.4.
11.4.
19.4.
25.4.
3.5.
9.5.
17.5.
23.5.
30.5.
7.6.
13.6.

čas
15.00
15.00
13.30
16.30
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
17.00
14.00
14.00
17.00

utkání
SEČ - KLÁŠTER
MERKLÍN - SEČ
SEČ - CHLUMČANY B
SK HRADEC 1946 – SEČ
SEČ - PŘEDENICE
RADKOVICE - SEČ
SEČ - LOSINÁ
LUŽANY - SEČ
SEČ - STOD
SPÁLENÉ POŘÍČÍ - SEČ
SEČ - NEPOMUK B
SEČ - ZDEMYSLICE
ŽINKOVY - SEČ

Závěr
Chtělo by se mi závěrem napsat, že se blíží jaro, ale ono už se blíží pár měsíců a tak by taková věta
vyzněla trochu směšně. Přesto, ať si počasí dělá, co chce, jarní období je za dveřmi a s ním i čas úklidů,
smýčení a plnění agrotechnických lhůt na našich zahrádkách. Tak, jak se hezky chováme ke své
zahrádce, domu a nejbližšímu okolí, chovejme se i k širší přírodě kolem nás. Někteří občané mi říkali, že
se změnou poplatků za popelnice dojde k výraznému zhoršení zacházení s odpadky. Že se nám budou
válet odpadky po okolí, že je lidé budou pálit v kamnech apod.
Já tomu nechci věřit. Vnímám své spoluobčany jako uvědomělé a slušné lidi, kteří mají rádi svůj domov
i jeho nejbližší okolí a chtějí, aby místo, kde žijí, bylo čisté a bezpečné.
Přeji vám všem pohodové předjaří.

Vaše starostka
Helena Chytrá
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Aby naše noviny nebyly jen nudná snůška informací, přikládám na žádost několika občanů
křížovku pro chvilku odpočinku.
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