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Vážení spoluobčané, 

tak už nám zase pěkně fouká ze strnišť, školou povinná dítka si ani nestačila pořádně zvyknout 
na své místo v lavici a na nové učitele a kamarády a opět místo do školních lavic zasedla 
doma ke svým pracovním stolům a počítačům stejně jako o pár dnů dříve středoškoláci a 
vysokoškoláci. Nouzový stav je hlavně stavem nejistot. Naštěstí střídání ročních období je 
jistotou, kterou nám nikdo nevezme, a i když občas na počasí hartusíme, buďme za to naše 
mírné zeměpisné pásmo rádi. Jaká by to byla otrava mít pořád léto, nebo třeba věčný sníh. 

 

Co se událo   

Volby do zastupitelstev krajů – 2.a3.10. 

V naší obci se k volbám dostavilo 100 voličů, tj. 40,98%, což je cca 3% nad republikovým 
průměrem. Bylo odevzdáno 99 platných hlasů. 

Výsledky v naší obci  

Strana Počet hlasů Strana Počet hlasů 

ANO 31 KSČM 3 

Česká strana pirátská 19 DZS za práva zvířat 2 

ODS 16 DSSS . čistý kraj 2 

STAN,Zelení, PRO Plzeň 10 Alternativa 2 

ČSSD 7 KDU-ČSL 2 

SPD 4 Trikolóra 1 

 
 
26.10.2020 – zasedání zastupitelstva 
 
Zastupitelstvo schválilo: 
1) Bezúplatný převod pozemku parc. č. 330/61v k.ú. Seč u Blovic od Státního pozemkového 

úřadu obci Seč. 
2) Prodej části pozemku  parc. č. 389/4 v k.ú. Seč u Blovic paní V.V. za cenu dle odborného 

ocenění plus náklady na ocenění a zaměření pozemku. 
3) Podání žádosti o dotaci na pořízení herních prvků z dotačního programu Ministerstva pro 

místní rozvoj.  
4) Příspěvek MRÚ na pořízení velkokapacitního stanu ve výši 5063,-Kč. 
5) Rozpočtové opatření 7/2020 
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Co nás čeká (nebo spíše nečeká) 
 
Na přelomu října a listopadu obvykle plánujeme adventní koncert, mikulášskou zábavu pro 
děti, novoroční ohňostroj. Setecký rodinný klub měl v plánu oblíbené dýňování a další 
činnosti vhodné pro podzimní a předvánoční čas. Letos je situace natolik komplikovaná, že 
vám musím s velkou lítostí oznámit, že adventní koncert, který se konal v Seči po mnoho let, 
letos určitě nebude. Nejen proto, že nevíme, jak dlouho bude trvat nouzový stav, zda nebude 
prodloužen a zda nebudou prodloužena všechna ta omezení týkající se shromažďování a 
pořádání kulturních akcí, ale též z toho důvodu, že v podstatě nemáme účinkující. Soubory, 
sbory a podobná uskupení mladých umělců, které jsme byli zvyklí na naše koncerty zvát, 
nemají letos možnost zkoušet vánoční repertoár a ani se v podstatě scházet a zkoušet cokoliv. 
Pěvecké sbory, ani menší tělesa nesmí zpívat a nikdo z nás neví, jak dlouho to celé bude trvat. 
       Adventní koncert, rozsvěcení stromečku a oblíbené občerstvení před kostelem by letos 
připadly na sobotu 28.11. Pokud se situace natolik zlepší, že budou možná venkovní 
shromáždění většího počtu lidí, určitě zorganizujeme alespoň společné rozsvěcení stromečku. 
Popravdě si však myslím, že to možné nebude.  
Velmi málo pravděpodobné bude i pořádání mikulášské zábavy pro děti.  
Co se týká novoročního ohňostroje – zde si dovolím trochu optimismu. Pokud akce tohoto 
typu nebude výslovně zakázaná, snad si zářivou podívanou dopřejeme i v prvních minutách 
roku 2021. S dobrovolnými příspěvky počkáme, až budeme vědět, zda ohňostroj bude. 
 
 
Další informace: 
Kominíci 
19.a 20.11. (čtvrtek, pátek) zavítá do Seče kominík pan Miroslav Bednář ze Zdemyslic. Cena: 
500,-Kč za zprávu + 200,- Kč za čištění.  
V průběhu ledna 2021 by mohl přijít kominík pan Palacký z Nepomuka, cena 600,- Kč za vše, 
ale zatím nevím datum. Prosím zájemce o čištění a kontrolu v listopadu , aby se hlásili do 
pátku 13.11.2020, na můj tel.: 724974696,  e-mail secublovic@seznam.cz. , nebo osobně na 
OÚ. Do zprávy uveďte jméno, příjmení, čp., den, hodinu , popřípadě, pokud je Vám to jedno, 
napište“kdykoliv“. 
Kdo má zájem o pana Palackého, můžete se hlásit do konce roku.  
 
Parkování na návsi 
Obdržela jsem stížnost na parkování na návsi v blízkosti zastávky u Hrdinů zejména v době, 
kdy na autobus čekají školní děti. Parkující auta dle této stížnosti znemožňují řidiči přehledně 
sledovat situaci na zastávce v okamžiku příjezdu k zastávce. Rodiče dětí prosí všechny, 
kterých se to týká, tzn. jak stálých parkujících, tak i rodičů, kteří přivážejí děti na zastávku 
autem, aby svá vozidla parkovali tak, aby tato nebránila řidiči ve výhledu. Děkuji.   
 
 
Dětská skupina na Hradišťském Újezdě – nabídka pro rodiče malých dětí: 
Dětská skupina Na statku se nachází na adrese Hradišťský Újezd 13, 336 01 Blovice.  
Je v provozu od 7:30 do 16:00 hodin, po celý kalendářní rok, včetně letních prázdnin.  
V rodinném prostředí umožňuje 12 dětem ve věku od 2 do 5 let pravidelnou každodenní i 
individuální docházku. Zaměřuje se hlavně na to, aby bylo dítě rozvíjeno dle jeho vývojového 
a emocionálního stupně a individuálních potřeb.  
Tuto možnost poskytujeme rodičům, kteří nemohou umístit své děti do mateřských škol z 
důvodu plné kapacity či například z toho důvodu, že jejich dítě nedosáhlo věku tří let, naše 
dětská skupina je přizpůsobena dětem již od věku dvou let. 
Provozovatel: Maso Brejcha s.r.o 
Kontakt: Lucie Brejchová, tel.: 731 501 996 
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 Centrum pro komunitní práci nás oslovilo s prosbou o zveřejnění tohoto článku: 

Zapojte se do rozvoje sociálních služeb na Blovicku 
Snad každý se setkal se životní situací, kterou člověk již sám nemůže zvládnout a potřebuje s jejím 
řešením pomoci. Může se jednat o seniora, který nezvládá péči o domácnost, maminku, která 
potřebuje pomoc s péčí o své dítě se zdravotním postižením, nebo rodinu, která se díky neznalosti, 
případně díky svým chybným rozhodnutím dostala do finančních problémů a hrozí jí ztráta bydlení. A 
jistě by se našla řada dalších případů. Většinou tyto složité příběhy známe jen ze svého okolí. I když si 
to nyní možná ani řada z nás nepřipouští, do těchto a podobných situací se může dostat kdokoliv. Pro 
každého je tedy důležité, aby měl jistotu, že v tíživé životní situaci nalezne účinnou a odbornou 
pomoc, a to především v podobě dobře nastavených, dostupných a efektivně fungujících služeb. 
Správné nastavení těchto služeb nemusí být a není pouze záležitostí pracovníků úřadu či zastupitelů 
Vaší obce. Všichni občané mají možnost do tohoto procesu zasahovat a podílet se na návrhu reálných 
a konkrétních řešení jednotlivých problémů. Říká se tomu komunitní plánování. 

Takový projekt odstartoval 1. 7. 2020 i na Blovicku a je určen občanům všech měst a obcí spadajícím 
pod působnost ORP Blovice.  
Podrobnější informace získáte na webových stránkách https://www.blovice-mesto.cz/organizace-a-
sluzby/socialni-sluzby/. 
Svůj názor můžete v tuto chvíli vyjádřit vyplněním ankety, kterou v průběhu září obdržíte do schránek 
nebo ji pro elektronické vyplnění naleznete na webových stránkách pod odkazem 
https://www.survio.com/survey/d/J3P4L3X6Q3R7B7K9U 
Pokud byste měli zájem o další zapojení do projektu či byste měli jakékoliv dotazy ohledně případné 
spolupráce, obraťte se na Blanku Kohoutovou, koordinátorku projektu, Centrum pro komunitní práci 
západní Čechy, tel.: +420 607 158 192  
e-mail.: blanka.kohoutova@cpkp.cz. 

  
Závěr 
Dovolte mi, milí spoluobčané, malé zamyšlení nad krajskými volbami a současným stavem. 

Popravdě jsem v těchto volbách očekávala celostátně účast aspoň nad 50%. „Krajské volby“ jsou dle 
mého názoru po těch obecních druhé nejdůležitější. Zastupitelé Kraje jsou nám občanům mnohem blíže 
než poslanci v Praze. Vždyť právě oni rozhodují o důležitých záležitostech běžného života každého z 
nás. Mají pod palcem veřejnou dopravu v kraji, krajské nemocnice, krajská sociální zařízení, zřizují 
školy, spravují silnice, atd.  Mohla bych zde jmenovat mnoho dalších oblastí života, které svým 
rozhodováním ovlivňují. Trochu mi, jako řadovému voliči, vadí, že si nemohu vybrat napříč politickými 
stranami a uskupeními lidi, které znám a vím, že jsou dobří a schopní. Vadí mi, že pokud chci volit, 
mohu vhodit do urny pouze jednu kandidátku. A možná že právě tento systém může mnoho voličů 
odradit. Na krajské úrovni mají lidé ještě šanci své kandidáty znát, vědět o nich a proto by měli mít 
možnost volit osobnosti a ne pouze strany. Ale toto je, prosím, můj osobní názor, protože jsem člověk 
apolitický, který je přesvědčen, že kvalitu našeho života by měli určovat hlavně schopní, pracovití lidé 
bez ohledu na politickou příslušnost.  

V každém případě chci vám všem, kteří jste k volbám i v této podivné době přišli, poděkovat za 
vaši účast.  

Zároveň chci poděkovat těm občanům, kteří se v této době plné obav a nejistot chovají 
zodpovědně nejen ke svým nejbližším doma, ale též ke svým spoluobčanům a svým 
ohleduplným chováním tak brání šíření infekce v naší vesnici. Děkuji občanům, že při osobním 
jednání na úřadě dodržují hygienická opatření, že ve velké míře používáte jinou formu kontaktu 
než osobní, i když mi popravdě chybíte. Žádný sebelépe napsaný e-mail, nebo vřelý telefonát 
nemůže starostovi nahradit osobní setkání s občany. Nejnovější vládní nařízení a opatření 
naleznete na našich webových stránkách v sekci Aktuální informace. Věřím, že odpovědným 
přístupem přispějeme k brzkému ukončení této těžké situace a urychlenému návratu 
k normálnímu životu ve společnosti. Přeji vám všem především pevné zdraví. 

vaše starostka   
Helena Chytrá     
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