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Vážení spoluobčané, 

jaro klepe na dveře a nakukuje nám do oken čím dál radostněji. Sluníčko má sílu a 
vytahuje ze země krokusy, narcisky, tulipány, žížaly, brouky, prostě nový život. Ptáci nás 
budí svým zpěvem a děkují nám za to, že jsme na ně v zimě nezapomínali a sypali jim do 
krmítek dobroty. Jaro je naděje a radost. 

Co se událo: 

Zasedání zastupitelstva – 3.3.2021 

Na prvním zasedání roku 2021 zastupitelé schválili: 

1) Výsledek výběrového řízení na stavbu nového vrtu pro zásobování obce pitnou vodou 
Nejvýhodnější nabídkou je nabídka firmy Stavební geologie – Geosan, s.r.o. IČO: 
4468463 s nabídnutou cenou 343 800,- Kč bez DPH. 

2)  Předloženou Smlouvu o dílo se Stavební geologií- Geosan, s.r.o. 
3) Poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňskému kraji ve výši 

16695,-Kč. 
4) Poskytnutí dotace na provoz společnosti Storgé, z.s. ve výši 5000,-Kč 
5) Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu „Zachování prodejen v malých obcích 

Plzeňského kraje 2021“ – částka 27000,-Kč. 
6) Dodatek k dohodě o společném školském obvodu s obcí Únětice tak, jak byl předložen. 

7) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb se Západočeskými komunálními službami. 

8)  Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování 
bezpečnosti 2021“. 

9)  Rozpočtové opatření č. 2/2021 

 

Co nás čeká 

Velikonoce a velikonoční křístání 

Milé děti, kluci i holčičky, tento příspěvek je určen hlavně vám. Jak dobře víte Zeleným 
čtvrtkem, který dnes připadá na 1.dubna, vám začínají velikonoční prázdniny. Na Zelený 
čtvrtek, jak praví pověst, odlétají zvony do Říma. Letí zcela tiše, první ty nejstarší, které znají 
cestu, na konci malé, aby se neztratily, průvod uzavírají Zikmund z chrámu svatého Víta a 
Marie z Týnského chrámu – veliké české zvony, které již po léta slouží jako stráž.  
V tomto průvodu se objevují i někteří podivní hosté – zvonový kov se totiž ani při rozlití 
nezbavuje povinnosti vykonat každoroční pouť do Říma, a tak jedna pověst vypravuje, jak 
dělostřelci v bitvě na Piavě za 1. světové války postrádali o velikonoční noci svá děla.  
Kudy přesně zvony letí a jak překonávají Alpy, není známo, jsou ale na tomto letu neúnavní – 
není zpráv o tom, že by snad některý z nich let nevydržel nebo se cestou ztratil.  
  
Když zvony doletí, papež jim požehná za věrné služby církvi a zvony letí zpět. Na Bílou 
sobotu se vrátí a zvoní: „Byl jsem tam! Byl jsem tam!“  
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Toto zvonění má prý kouzelnou moc – když hospodyně při tomto zvonění zamete dům, 
nebudou se v něm po celý rok držet švábi; pokud se při něm člověk umyje v pramenité vodě, 
bude celý rok zdráv; ovocnými stromy v zahradě se má zatřást, aby se probudily, a rovněž 
postříkat vodou (nebo potřít čerstvě zadělaným těstem), což jim prý na celý rok dodá sílu. 
(zdroj: Wikipedie) 

Než se však zvony vrátí, je třeba je nahradit a proto ve dnech, kdy zvony nezvoní na 
kostelních věžích, vyráží po vesnicích party chlapců s křístačkami, řehtačkami, drkačkami, 
klapačkami a bůhví jakými ještě nástroji. Říká se jim různě, podle krajových nářečí. U nás na 
jižním Plzeňsku jim říkáme křístačky a proto zde chodí chlapci křístat.  Letos, stejně jako 
loni, kvůli tomu ošklivému koronaviru, chodit v partě nesmíte a tak si pro vás tety ze 
zastupitelstva vymyslely náhradu. V určené hodiny vyběhnete na dvůr se svými 
křístačkami a pořádně je roztočíte, ať je to pěkně slyšet. Ve čtvrtek a v pátek takto 
vyběhnete v 9:00, 12:00, 15:00 a 18:00. V sobotu jste byli zvyklí chodit před rozedněním, 
tentokrát vyběhnete v 6:00 a naposledy si zakřístáte. Za odměnu dostanete v sobotu 
dopoledne malou pozornost. Abyste dobře odhadli, kdy máte křístačky roztočit, zazní 
nejprve z rozhlasu nějaká veselá jarní písnička a po jejím skončení to roztočte a 
křístejte, dokud vás to bude bavit. Samozřejmě můžou křístat i děvčata a já věřím, že se 
k vám přidají tatínkové a dědečkové i kluci, kteří už tomu třeba odrostli a pěkně si tak 
zavzpomínají na mladá léta. Už se těším na to, až se od chalupy k chalupě ponese radostné 
velikonoční křístání. 

A ještě tu mám jednu velikonoční akci pro děti od Seteckého rodinného klubu. Zde otiskuji 
jejich pozvání: 

Velikonoční křížovka 
Od Škaredé středy až do Velikonočního pondělí (včetně) bude na cestě na Rohatou a na cestě 
k Barboře připravena trasa pro rodiče s dětmi. Na těchto trasách jsou rozmístěna vajíčka, 
která ukrývají otázku. Odpověď je pak třeba zaznamenat do křížovky. Rodiny s dětmi půjdou 
individuálně, podle mapy a pravidla a informace o luštění budou sděleny krátkým videem, 
které pro děti natočil Ufon ze Šikulů.  
Křížovku si můžete stáhnout elektronicky pod videem, které bude umístěno na FB Seče (kdo 
nemá možnost tisku, ať se ozve do komentáře). Trasa vždy začíná u "Slaměného zajíce", který 
bude po čas Velikonoc stát na návsi místo vánočního stromečku.   
Doufáme, že nám bude počasí přát a že se bude akce líbit.  
Nebe bez mraků přeje Setecký rodinný klub. 

 

Sběr nebezpečných odpadů 

Jarní sběr nebezpečných odpadů se uskuteční ve čtvrtek 8.4. a v neděli 11.4. vždy od 16:00 
do 18:00 jako obvykle v garáži u starého obecního úřadu, č.p. 78. 

Přijímány budou následující druhy odpadů : 
 Oleje v uzavřených nádobách (hydraulické, motorové, převodové atp.)  
 Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

(absorpční činidla, filtrační materiály) 
 Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, např. rozpouštědla, kyseliny,  

zásady, fotochemikálie, pesticidy 
 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 
 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
 Brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů v příslušných nádobách 
 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky 
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 Detergenty (odmašťovadla) – stará mýdla a čistící prostředky 
 Nepoužitá léčiva (staré léky) 
 Pneumatiky osobní (bez disků), pneumatiky nákladní – „Avia“ (bez disků) 
 Olověné akumulátory 
 Baterie včetně autobaterií 
 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
 Vyřazená zařízení domácího chlazení, vyřazená elektrická a elektronická zařízení 

ostatní 
 

Na dočasné sběrné místo je možno umístit pouze výše uvedené odpady od obyvatel 
žijících v obci, nikoliv odpady od ostatních obyvatel či odpady vyprodukované z 
podnikatelské činnosti! 
 
Další události naší vesnice 
 
Jarní úklid Seče a okolí 
 
Dovolte mi, abych poděkovala všem dobrovolníkům, kterým není lhostejné prostředí, 
v kterém žijí a kteří se zapojili do výzvy na jarní úklid Seče a okolí. Tito milovníci přírody a 
pořádku si cestou na procházku vzali pytle, které vrchovatě naplnili odpadky, které kolem cest 
a výletních tras poházeli neukáznění lidé. Akce potrvá do Velikonoc, stále máte možnost si na 
obecním úřadě vyzvednout pytle na odpadky a vypravit se na rodinnou procházku spojenou 
s užitečným počínáním. Naplněné pytle buď přineste k obecnímu úřadu, nebo je nechte 
zavázané na místě sběru a zavolejte na tel. 724974696, nebo na tel.: 603147564 panu Švecovi, 
který pytle odveze. I přesto, že oficiální akce trvá do Velikonoc, aktivitě se meze nekladou, 
sbírat odpad můžete kdykoliv a pytlů máme na obecním úřadě dostatek. 
 
Otevírací doba na skládce bioodpadu 
 
Skládka větví a trávy je otevřená každé pondělí od 16:00 do 18:00. Mimo tuto dobu je možné 
se individuálně domluvit s panem Josefem Sedláčkem, tel.: 606170510, nebo s panem Pavlem 
Fialou tel.: 777681243. 
Jen připomínám, že tráva se již nedává na původní skládku, ale do kontejneru na oploceném 
pozemku obce. 
 
Nové webové stránky obce, objemný odpad 
 
V průběhu dubna budou zprovozněny nové webové stránky obce. Stránky budou mít nejen 
modernější a doufáme i líbivější vzhled, ale zároveň budou splňovat stále se zpřísňující 
zákonné požadavky na přístupnost stránek a povinný obsah. Věříme, že si na novou podobu 
brzy zvyknete a oceníte snadnou dostupnost potřebných informací. Jednou z novinek, které 
budou nové stránky obsahovat, bude možnost ankety. Hned první anketa, kterou na stránky 
umístíme, se bude týkat zájmu vás občanů o sběr objemného odpadu v letošním roce. 
Poslední sběr se uskutečnil v roce 2019. Pokud by byl o tento sběr zájem takový, aby se 
naplnil alespoň jeden kontejner, určitě jej uskutečníme. Samozřejmě nemusíte čekat na anketu 
na webu obce, ale můžete svůj zájem sdělit písemně, telefonicky, e-mailem, nebo osobně na 
úřadě.  
 
Knihovna – knihovnice, knihovník 
 
Ačkoliv jsem se již několikrát na stránkách Seteckých novin zmiňovala o možnosti vypůjčit si 
knihu na obecním úřadě, dostalo se mi jemné výtky, že někteří občané o této možnosti 
nevěděli. Využívám tedy opět naše noviny, abych v posledních dnech měsíce knihy  
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připomněla, že tato možnost zde je. Vzhledem k tomu, že aktivní návštěvníky naší 
knihovničky bych za posledních 6 let spočítala na prstech jedné ruky nešikovného truhláře, 
neměla jsem ani velkou snahu hledat knihovnici, nebo knihovníka a půjčuji knihy sama. 
Pravidelně soubor knih obměňuji v Blovické knihovně.  Přesto bych byla ráda, kdyby se 
v obci našel zájemce, který by se chtěl o naší knihovnu starat. Mám představu, že by to měl 
být člověk, který má nejen rád knihy, ale kulturu jako takovou. Že by měl elán a byl nadšen 
do pořádání např. besed se zajímavými lidmi, nebo společných čtení, čtení pro děti, a který by 
občas zorganizoval nějaký zájezd za kulturou – do divadla, na koncert, apod. Prostě takový 
nadšenec s nápady. Kdokoli byste měl o tuto činnost zájem, přijďte si o tom popovídat. Já 
vím, současná doba kultuře nepřeje, navíc je jaro, blíží se léto a s tím spousta práce kolem 
domů a na zahradách, ale věřte, léto se přehoupne, virus určitě zmizí a zimní čas bude lákat 
k četbě a výletům za kulturou. Třeba se do té doby někdo z vás právě pro práci knihovníka 
rozhodne. Budu moc ráda. 

 
 
 
Závěr 
 
Moji milí, spoluobčané, přeji vám všem krásné, jarem provoněné Velikonoce. Děvčatům ať se 
povedou kraslice, mazance, beránci, nádivky a další dobroty a klukům pomlázky. Ty nejhezčí 
výrobky nafoťte a třeba nám je pošlete ke zveřejnění. Dětem přeju pěkné velikonoční 
prázdniny, užijte si pobyt venku, odpočiňte si od počítačů a úkolů. Všichni se držte ve zdraví 
a pohodě. 
 
vaše starostka 
Helena Chytrá 
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