
 
 

Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie v Seči 

Obci Seč bylo v měsíci únoru oznámeno Římskokatolickou farností Blovice a Biskupstvím 
plzeňským, že setecký kostel Nanebevzetí Panny Marie v Seči byl zařazen do programu ministerstva 
kultury na záchranu architektonického dědictví. V následujících šesti letech by pak měl kostel projít 
opravou za celkem asi 7 milionů Kč. 

Obec Seč tuto zprávu přijala s velkou radostí, neboť kostel je nejvýznamnější dominantou celé obce.  
Přestože je náš kostel architektonicky cenný, v posledních desetiletích pouze chátral a nebyl 
významněji opravován, snad jen s výjimkou opravy střechy kostela, na které se svými příspěvky 
podíleli lidé ze Seče a celého okolí, za což každému patří uznání a poděkování. 

Naše obec opravu velmi vítá a podporuje ji, což není pouze postoj, ale toto musíme dokázat i 
konkrétními činy. Nejvýznamnější podporou opravy kostela ze strany obce bude zřejmě odvodnění 
pozemku hřbitova tak, aby svody z kostelní střechy mohly být napojeny na kanalizaci a zamezilo se 
tím zatékání vody pod kostel a jeho obvodové zdi. Toto odvodnění bylo schváleno Zastupitelstvem 
obce Seč a musí proběhnout ještě v letošním roce, jinak není možné opravu kostela provést. Dále pak 
je samozřejmé, že obec velmi rychle reaguje na žádosti církve v rámci stavebního řízení a případné 
další součinnosti.    

Úprava hřbitova a pořádek na hřbitově 

Se zastupiteli obce Seč jsme již koncem loňského roku uvažovali o úpravě seteckého hřbitova. 
Uvědomujeme si, že stav našeho hřbitova není ideální, a chtěli jsme toto prostředí posledního 
odpočinku poněkud upravit a toto místo udělat důstojnější a pro návštěvníky pohodlnější. Jak již bylo 
řečeno výše, v měsíci únoru tohoto roku pak obec Seč obdržela zprávu o opravě kostela v dalších šesti 
letech. Přesto, že tato zpráva je velmi pozitivní, bohužel opravy kostela neumožní provádět úpravy 
okolního hřbitova dle předpokládaného rozsahu v nejbližší době. Vždy budeme muset postupovat tak, 
aby úpravy hřbitova nebyly znehodnoceny opravami kostela. Je ovšem pravdou, že samotná oprava 
kostela i náš hřbitov velmi pozvedne. 

Při provádění odvodnění hřbitova pak budou probíhat na hřbitově výkopové práce, což vzhledem k šíři 
uliček nebude vůbec jednoduché. Proto žádáme nájemce hrobových míst a návštěvníky hřbitova o 
trpělivost a shovívavost, až se budou práce provádět. Zároveň se jim již předem omlouváme za 
zhoršené prostředí, ale práce jsou opravdu nezbytné. 

Zároveň bychom však chtěli i apelovat na dodržování nájemních smluv o hrobových místech a na 
dodržování pořádku na hřbitově! Pokud nájemce provádí úpravy náhrobku případně svého hrobového 
místa, je povinen o tomto informovat obec Seč. Dále je povinen dbát zvýšené opatrnosti, aby 
nedocházelo k poškozování okolních náhrobků a k narušování piety na hřbitově. Při jakýchkoliv 
úpravách je pak nepřípustné, aby v okolí hřbitova byly ponechávány staré náhrobky nebo zemina! Za 
toto nese plnou odpovědnost nájemce hrobového místa, z jehož hrobového místa takový odpad 
pochází. Pokud pak sám svůj odpad neodstraní, je možné jej nechat odstranit na jeho náklady a 
nájemce se vystavuje nebezpečí případného přestupkového řízení. Toto je potřeba si uvědomit i tehdy, 
vybírá-li si nájemce dodavatele prací na hřbitově, za kterého pak nese plnou odpovědnost. Obec Seč 
má smluvní vztah s nájemcem a nikoliv s dodavatelem prací pro nájemce, který svým jednáním může 
naplňovat výše uvedené. 
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Vítání seteckých občánků 

V sobotu 16. dubna 2011 od 14 hodin proběhlo v zasedací místnosti Obecního úřadu Seč slavnostní 
vítání nově narozených občánků naší obce. Zasedací místnost obecního úřadu byla zcela zaplněna 
dětmi, rodiči a diváky, což je velmi dobře. Byli jsme rádi, že jsem mohli oficiálně přivítat do života 
v naší obci Pepíka Bradáče, Míšu Fialu, Martinku Fialovou, Radečka Runda a Aničku Vrbovou. 
Těmto našim malým občánkům přejeme do života jen to nejlepší, hlavně zdraví a štěstí a také ať se 
jim v jejich rodné obci líbí! 

Za vynikající organizaci celé události děkuji zejména Výboru pro občanské záležitosti Zastupitelstva 
obce Seč. V blízké době bude možné na našich internetových stránkách shlédnout několik fotografií ze 
slavnostního vítání.  

Vodné 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 29. 3. 2011 projednávalo i otázku současné ceny vodného 
za odběr vody z obecního vodovodu v Seči na rok 2011.  

V loňském roce činilo vodné v obci Seč částku 30,- Kč za 1 m3 vody, přičemž náklady obce na 1 m3 
vody činily částku 40,- Kč. Obec tedy dotovala každý 1 m3 vody částkou 10,- Kč. Cena vody je v obci 
Seč dlouhodobě dotována, nicméně tento stav není do budoucna udržitelný, neboť i vodárna v Seči 
potřebuje investice obce na různé opravy. Řešili jsme tedy otázku, zda vodné navýšit a vodu nedotovat 
z obecního rozpočtu vůbec, či zda ponechat současnou cenu vodného. Nakonec zvítězilo kompromisní 
řešení, kdy odběratelům – podnikatelům je cena stanovena ve výši plných nákladů obce Seč, což je 
40,- Kč za 1 m3 i pro rok 2011 (pokud nedojde ke změně sazby DPH) a domácnostem (ostatním 
fyzickým osobám) bylo vodné stanoveno na částku 35,- Kč za 1 m3 vody.  

I po tomto navýšení cen vodného není v naší obci vodné nějak dramatické – dle veřejného 
internetového zdroje www.kav-plzenec.cz cena vodného dosahuje v některých městech a obcích přes 
40,- Kč za 1 m3 (např. Blovice cca 47,- Kč za 1 m3 bez stočného). 

Svoz objemného odpadu 

Ve dnech 7. a 8. května 2011 proběhne pro naše občany svoz objemného odpadu. Kontejnery pro 
objemný odpad budou připraveny před bývalou farou (na návsi - vedle vjezdu do areálu SÚS) a odpad 
do nich bude možné dávat v čase od 10 - 12 hodin a od 14 - 16 hodin. Objemným odpadem se rozumí 
například stará lina, koberce, nábytek atp. Do těchto kontejnerů nebude dovoleno vhazovat 
nebezpečný odpad, kterým jsou například i televizory.   

Západočeská hasičská liga a Extraliga České republiky v Seči 

Sbor dobrovolných hasičů Seč pořádá ve dnech 18. – 19. června 2011 na hřišti v Seči soutěž 
v požárním útoku na nejvyšší možné úrovni v rámci České republiky. Již tradičně se zde bude konat 
kolo Západočeské hasičské ligy, avšak letos se zde poběží útoky i v rámci kola Extraligy ČR, kdy zde 
uvidíme soutěžit nejlepší hasiče z ČR.  

Naši hasiči skvělou organizací minulých ročníků Západočeské hasičské ligy, které jsou označovány 
jako jedny z nejlepších, dokázaly získat možnost pořádat právě i kolo Extraligy. Nad celou letošní akcí 
navíc převzal záštitu hejtman Plzeňského kraje pan Milan Chovanec, který je pozván i na zahájení této 
významné soutěže. Rada Plzeňského kraje pak dne 21. 4. 2011 schválila dotaci našim hasičům ve výši 
40.000,- Kč na pořádání celé akce, za což Plzeňskému kraji a hejtmanovi Plzeňského kraje velmi 
děkujeme!   

Obec Seč tuto akci rovněž velmi podporuje, neboť se jedná o významnou reprezentaci obce. Doufáme, 
že se v letošním roce tedy vše podaří alespoň jako v letech minulých a hasičům držíme palce! 
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