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Vážení spoluobčané, 

přestože jsme se letos nemohli sejít oficiálně před první adventní nedělí a oslavit tak 
společně začátek adventu, stojí na návsi pěkně ozdobený stromeček a svými světýlky po 
setmění oznamuje čas, který nastal. Děkuji seteckým dětem, jejich maminkám, tatínkům a 
všem, kteří se o to přičinili, za výzdobu stromku a postavení malého betléma. Stromek na 
náves letos dodal pan Pavel Fiala, i jemu patří náš dík. 

Co se událo   

Zasedání zastupitelstva – 1.12.2020 

Zastupitelstvo schválilo:  

1) Strategický rozvojový dokument obce na roky 2021 – 2025 (jedná se jakýsi pětiletý plán, 
který alespoň rámcově nastiňuje, jaké akce by se měly  v obci v tomto období dělat, nebo 
připravovat) SRD je vyvěšen na webu obce, případně je k nahlédnutí v kanceláři obecního 
úřadu. 

2) Podání žádosti o dotaci na MMR v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova na 
akci „Modernizace sportovišť v obci Seč“ (V rámci této „modernizace“ se plánuje 
obnova trávníku na fotbalovém hřišti, oprava herních prvků pro děti a jejich doplnění o 
dva nové prvky na stezce pod kostelem) 

3) Zadání zpracování projektu, rozpočtu a žádosti o dotaci na akci uvedenou v bodu 2 firmě 
Adestik s.r.o. 

4) Dodatek ke smlouvě č. 1000046 o poskytování služeb se Západočeskými komunálními 
službami, kterým se mění přílohy k této smlouvě s účinností od 1.1.2021. (jedná se o nové 
ceny za vývoz komunálního a separovaného odpadu a nakládání s ním v roce 2021) 

 
Co nás čeká  
 
Zasedání zastupitelstva – 17.12.2020 od 18:00 na sále hospody 
 
Na tomto zasedání se budou projednávat zejména tyto záležitosti: 

- Rozpočet obce Seč na rok 2021 
- Rozpočet  Mateřské školy v Seči na rok 2021 
- Cena známek na popelnice na rok 2021 – vyhláška o poplatcích za odpady 
- Cena vodného pro rok 2021 
- Financování kompostérů do domácností v roce 2021 

 
 
Novoroční ohňostroj – 1.1.2021 v 0:15 
navzdory „divné a nejisté době“ se v naší obci uskuteční oblíbená novoroční podívaná 
tradičně 15 minut po silvestrovské půlnoci. Věřím, že diváci k sobě budou maximálně 
ohleduplní a že si vše užijeme bez zdravotních následků. 

 
S e T e c k é  N o v i N y  

Prosinec 2020 
 

Obec Seč 
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Prosím tímto všechny dobrovolné dárce o příspěvek. Budeme vděčni opravdu za jakoukoliv 
částku.  Své příspěvky můžete nosit buď v hotovosti na obecní úřad, nebo zasílat na účet 
číslo: 734103359/0800, jako variabilní symbol napište vaše číslo popisné a do poznámky pro 
příjemce uveďte ohňostroj a  příjmení. Děkujeme všem !   
 
V souvislosti s touto atrakcí bych chtěla požádat všechny nadšené odpalovače zábavní 
pyrotechniky, aby brali ohled na své sousedy a zejména na pejsky v naší obci. Tradice 
velkého ohňostroje vznikla mimo jiné také proto, aby se mimořádný „kravál“ odehrál pokud 
možno po omezenou dobu a dál od obce. Mělo se za to, že mnozí z občanů, kteří utratí tisíce 
za pyrotechniku, kterou odpalují doma na dvoře, si tyto peníze ušetří, a nebo je věnují na 
společný pořádný ohňostroj a naši psi, ale i jiná domácí a hospodářská zvířata, nebudou 
vystaveni celodennímu a někdy i vícedennímu permanentnímu stresu.  
Pokud si nemůžete domácí ohňostroj odpustit ať už třeba proto, že chcete tuto zábavu dopřát 
svým malým dětem, udělejte to, prosím, 31.12. v době od 20:00 do 0:30 tak, aby majitelé psů 
byli schopní dát svým mazlíčkům po omezenou dobu uklidňující tablety, případně je zajistit 
proti útěku. 
Prosím vás všechny jménem zvířat a jejich majitelů, abyste byli ohleduplní a nebouchali vaše 
petardy bez rozmyslu a bez ohledu na následky. Oslavy konce starého roku a začátku nového  
by neměly končit útěkem psích miláčků z domova, nebo jejich obrovským nervovým vypětím 
a následně problematickým chováním. 
Několikrát již bylo zastupitelstvo obce žádáno o zavedení vyhlášky, která by neorganizované 
používání zábavní pyrotechniky na území obce zakazovala. K zákazům a nařízením se 
uchylovat nechceme. Věříme v ohleduplnost a pochopení. 
Děkujeme. 
 
Další záležitosti naší vesnice: 
Variantní studie na odkanalizování obce a další záležitosti vodohospodářské infrastruktury 
 
         Téměř na každém zasedání zastupitelstva, ale i při běžném setkání na úřadě či venku se 
mě mnozí tážete na to, jak to vypadá s kanalizací, s variantní studií, kdy už začneme apod.  
To, že musíme mít zpracovanou studii, jsem v novinách už vysvětlovala. Zadali jsme ji 
vybrané projekční firmě Ingvama spol. s.r.o. již v březnu tohoto roku. Původně měla být 
hotová v 2. polovině roku 2020. Bohužel, stále ji nemáme, ale majitel společnosti Ing. Mach 
mě ujistil, že v dohledné době ji začnou zpracovávat, nyní řeší ještě 2 obce, které zadaly svou 
poptávku před námi.  Chci vás všechny ujistit, že problematiku kanalizací jsme rozhodně 
nehodili za hlavu. Bez variantní studie však nemůžeme s ničím začít. 
         Byli jsme rádi, že jsme získali variantní studii na zásobování obce vodou. Tu jsme si 
museli nechat zpracovat, protože byla nutná pro podání žádosti o dotaci na vybudování 
záložního vrtu a rekonstrukci vodárny z Národního programu Životní prostředí, výzvy č. 
2/2018 – Zdroje pitné vody, kterou jsme podávali v září. V prvním čtvrtletí příštího roku 
bychom měli vědět, zda jsme dotaci získali.  
       Vybudování ještě jednoho vrtu je nutnost. Stávající vrt má své roky a nemůžeme čekat, až 
ocelová pažnice zkoroduje a zbortí se, což povede k zavalení vrtu a tedy jeho nepoužitelnosti. 
Vodárna také již několik let čeká na zásadní opravu, navýšení kapacity a vybudování alespoň 
jednoduché akumulace. 
Celkové uznatelné náklady se předpokládají ve výši 3 291 426,-Kč.  Dotace je poskytována 
ve výši 70% těchto nákladů. I když dotaci získáme, bude to nápor na náš rozpočet. Zajištění 
dostatku vody však považujeme za prvořadou záležitost. V případě, že bychom dotaci 
nedostali, museli bychom provést alespoň takové zásahy, abychom zabránili nějakým 
nečekaným potížím v zásobování vodou.  
       Vzhledem k předpokládanému snížení daňových příjmů do obcí a krajů, ale i dotací, bude 
zadávání velkých projektů čím dál obtížnější. Prosím vás tedy všechny o maximální 
trpělivost. Jakmile bude variantní studie zpracovaná, budete o výsledku včas informováni. 
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Ještě jednou kominík 
 
Mrzí mě, že letos neproběhlo čištění komína tak hladce a bez komplikací jako minulé roky.  
Psal mi pan Jiránek a nabídl mi, že by případným zájemcům ještě komín do konce roku, nebo 
začátkem roku příštího vyčistil. Nebudeme to již organizovat hromadně. Kdo máte o kontrolu 
komína od pana Jiránka zájem, zavolejte mu na tel.č. 777 262 467. 
 
 
Známky na popelnice 
 
Prodej známek na popelnice bude zahájen po novém roce. K dispozici budou opět známky 
týdenní (zelené), kombinované (červené), čtrnáctidenní (žluté) a měsíční (modré). Pro chataře 
a chalupáře budou k dispozici jednorázové známky či pytle na komunální odpad. Všechny 
domácnosti při koupi známky obdrží jako každý rok 5ks pytlů na plast a občana a majitelé 
rekreačních objektů 5 ks pytlů na plast na objekt. 
Ceny známek bude zastupitelstvo obce schvalovat na zasedání 17.12. Následně budou 
vyvěšeny na úřední desce, webu obce a též vám bude ceník vhozen do schránky, případně 
zveřejněn v příštích novinách. 
Letošní známky na popelnicích platí do 31.1.2021. 
Poplatek za psa se nemění. 
 
 
Závěr 
 
Vážení spoluobčané, rok 2020 se pomalu chýlí ke svému závěru. Byl to rok nelehký, plný změn, 
omezování a těžkostí pro nás pro všechny. Moc bych nám všem přála, abychom se do dalšího 
roku mohli dívat s optimismem a nadějí, že to, co se kolem nás nyní děje, brzy pomine a zase 
bude dobře. Navzdory nejistotám se nevzdávejte svých snů, plánů a přání. Užijte si adventní čas, 
který je dobou ztišení, zamyšlení a klidu. Přeji vám krásné prožití Vánoc v kruhu svých 
nejbližších, místo drahých dárků dary nejcennější – zdraví, lásku, přátelství, pochopení, 
přítomnost milovaného člověka, klid na práci, čas na zábavu.  
Přeji vám úspěšné vykročení do nového roku. A na samotný závěr připojuji citát od spisovatele 
Marka Twaina: 

 
„Dej každému dni příležitost, 

aby se stal nejkrásnějším dnem 
tvého života“ 

 
 

 
vaše starostka   
Helena Chytrá     
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