Obec Seč

Říjen 2021

SeTecké NoviNy
Vážení spoluobčané,
zdravím vás na začátku poslední čtvrtiny toho roku. Pojďme se podívat, co přineslo září a na co
se můžeme těšit na sklonku krásného babího léta.
Co se událo:
Zasedání zastupitelstva – 20.9.2021
Zastupitelé schválili:
1) Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 384/1 v k.ú. Seč u Blovic připlocené k pozemku parc.
č. 22 .
2) Kritéria hodnocení ředitele Mateřské školy v Seči
3) Žádost o odpuštění nájemného v obecní hospodě na dobu 3 měsíců, tj. od 1.10. do 31.12.2021.
4) Setrvání ve Svazku pro odpadové hospodářství Plzeň-jih.
5) Rozpočtové opatření č. 6/2021
6) Smlouvu s firmou AZS 98 o exkluzivitě, varianta č. 1 ( Občané Seče, kteří budou na skládce
AZS v Blovicích ukládat stavební materiál a suť a prokážou se, že mají trvalý pobyt v Seči,
budou mít uložení o 20% levnější.
Nové měřiče rychlosti
Jak jste si jistě všimli, přibyly na dvou hlavních příjezdech do obce nové měřiče rychlosti, které by
měly přispět k větší bezpečnosti silničního provozu ve vesnici. Zároveň doufáme, že tak trochu odradí
řidiče, kteří naší obcí zbytečně a přes zákaz projíždějí, neboť si tak zcela nesmyslně krátí cestu. Měřiče
jsme pořídili za přispění Plzeňského kraje, který nám z programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při
zajišťování bezpečnosti 2021“ poskytl dotaci ve výši 75% nákladů, tedy částku 99.734,-Kč na nákup a
instalaci těchto zařízení.
Co nás čeká
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby do PSPČR se uskuteční ve dnech 8.a 9.října. Volební místnost bude otevřena v budově
Obecního úřadu Seč v pátek 8.10. od 14:00 do 22:00 a v sobotu 9.10. od 08:00 do 14:00 hod.
Do středy 6.10., 16:00 si mohou voliči, kteří chtějí volit v jiném volebním okrsku, vyzvednout osobně
voličský průkaz. V 16:00 se volební seznamy uzavřou.
Do úterý 5.10. obdržíte do svých schránek hlasovací lístky.
Volby budou probíhat podobně jako vloni za zpřísněných hygienických podmínek. Tzn. voliči i
členové volební komise smí pobývat ve volební místnosti s nasazeným respirátorem, nebo rouškou.
K dispozici bude u vstupu lahvička s dezinfekcí. Prosím, dbejte pokynů členů okrskové volební
komise.
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SuperSetečák 2021
Protože byly děti kvůli covidovému období ošizeny o tradiční radovánky, přicházíme s úplně novým
nápadem! V neděli 10. října proběhne první ročník terénní překážkové dráhy nazvané SuperSetečák.
Jde o sportovní akci pro malé i větší děti, kdy start i cíl bude sice na hřišti, ale stanoviště s
různorodými překážkami budou rozmístěna na více místech v obci, proto je zejména u menších dětí
důležitý doprovod dospěláka. Poběžíte pro radost a touhu překonávat překážky a protože nejde o
závod, vyhraje úplně každý! Registrace na hřišti od 13:30, start ve 14:00. Každý dětský účastník
dostane buřtíka na opečení a také bude otevřené okénko s občerstvením. V případě nepříznivého
počasí bude akce zrušena či přesunuta na jiný termín. Těšíme se na prima odpoledne…
Výbor pro občanské záležitosti
Sběr nebezpečných odpadů
Podzimní sběr nebezpečných odpadů se uskuteční ve čtvrtek 14.10. a v neděli 17.10. vždy v době od
16:00 do 18:00 v garáži u bývalého obecního úřadu, čp. 78.
Budou se vybírat následující odpady:

 Oleje v uzavřených nádobách (hydraulické, motorové, převodové atp.)
 Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
(absorpční činidla, filtrační materiály)

 Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, např. rozpouštědla, kyseliny, zásady,
fotochemikálie, pesticidy
 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
 Brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů v příslušných nádobách
 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
 Detergenty (odmašťovadla) – stará mýdla a čistící prostředky
 Olověné akumulátory
 Baterie včetně autobaterií
 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

 Vyřazená zařízení domácího chlazení, vyřazená elektrická
a elektronická zařízení ostatní(TV, PC, DVD, VRC, apod.)
Na dočasné sběrné místo je možno umístit výše uvedené odpady pouze od trvale žijících obyvatel
Seče a majitelů nemovitostí, kteří u nás mají zaplacené poplatky za odpady nikoliv odpady od
ostatních obyvatel či odpady vyprodukované z podnikatelské činnosti!
 Pneumatiky osobní (pouze bez disků, neznečištěné) – co se týká pneumatik, obec je předá do
sběrny paní Blanky Hrdinové. Prosím, kdo můžete, odvezte je přímo k paní Hrdinové. Její
sběrna přijímá pneumatiky po celý rok.
POZOR! V seznamu již nejsou LÉKY !!!!
Kominík – 1.a 2. listopadu
Kominík pan Bednář nabízí v naší obci opět čištění a kontrolu spalinových cest, které budou probíhat
v tyto dny: Pondělí 1.11.2021 8:00 – 12:00, 15:00 – 18:00 Úterý 2.11.2021 8:00 – 12:00, 15:00 –
18:00 Cena: 500,- Kč kontrola + písemná zpráva, 200,- Kč čištění KP.
Prosím nahlaste svůj požadavek na obecním úřadě v Seči, e-mail secublovic@seznam.cz nebo na tel.
724 974 696 (Helena Chytrá) do úterý 26.10.2021. Uveďte datum a čas, kdy se vám bude kontrola
hodit.
Závěr:
Milí spoluobčané, pevně věřím, že zdravotní situace v Čechách bude celý podzim natolik příznivá, že
se budeme moci scházet. Na poslední listopadovou sobotu máme opět naplánovaný tradiční adventní
koncert v kostele, rozsvícení stromečku na návsi a zpívanou s Jirkou Břicháčkem v hospodě.
Podrobnosti napíšu určitě do příštích novin. Držte se ve zdraví !
vaše starostka
Helena Chytrá
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