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Odvodnění kostela a výkopové práce na hřbitově 

Jak jsme Vás již v minulých vydáních Seteckých novin informovali, obec Seč musí zajistit 
odvodnění střechy kostela tak, aby mohla být obnovena fasáda kostela. V minulých dnech 
probíhala pokládka odvodňovacího potrubí a nyní již probíhají dokončovací práce. 
V souvislosti s těmito pracemi je dočasně zhoršen přístup ke hřbitovu. Žádáme Vás tedy, 
abyste dbali zvýšené opatrnosti při pohybu na hřbitově a omluvili současný provizorní stav 
přístupu a hlavní pěšiny na hřbitově! Odvodnění střechy kostela prospěje i samotnému 
hřbitovu. 

Odvodnění kostela obec Seč zajišťuje svépomocně. Půjčili jsme si malý bagr a místostarosta 
obce pan Václav Švec zorganizoval brigádu několika dobrovolníků. Díky takovému postupu 
obec Seč uspořila nemalé finanční prostředky. Dle projektu byla předpokládaná cena celého 
odvodnění odborným projektantem stanovena na 250 tis. Kč. Dnes ještě nemáme všechny 
náklady uzavřené, nicméně je téměř jisté, že bychom neměli přesáhnout částku 70 tis. Kč. 
Vzhledem k našemu malému rozpočtu je pro nás každá uspořená koruna cenná, a proto patří 
velký dík všem těm, kteří se na této akci dobrovolně podíleli! Jsme velmi rádi, že se díky 
takovým lidem mohou konat v naší obci takovéto akce. 

Nová autobusová čekárna 

Jak jste si již mohli povšimnout, byli jsme nuceni nechat odstranit autobusovou čekárnu při 
silnici I/20 ve směru na Nepomuk a čekárnu u křižovatky I/20 a vjezdu do obce Seč. Obě 
čekárny byly ve velmi špatném stavu a ohrožovaly svoje okolí. Jedna z čekáren byla dokonce 
uvolněna od svého podlaží a pouze svévolně stála, což by mohlo vést i k ohrožení zdraví. Dle 
našich zjištění byly obě čekárny téměř nevyužité a spíše se kolem nich shromažďoval odpad, 
proto jsme je odstranili bez náhrady.  

U silnice I/20 ve směru na Plzeň do konce roku 2011 nainstalujeme novou čekárnu v 
podobném stylu jako jsou čekárny na návsi. Máme přislíbeno, že instalaci této nové čekárny 
bude sponzorovat podnikatelka paní Blanka Hrdinová – výkup kovového odpadu, které za to 
bude umožněno umístit si na novou čekárnu reklamu. Děkujeme tímto paní Hrdinové za 
takový přístup, který obci uspoří citelné finanční prostředky!   

Pronájem obecního hostince a výsledek ankety 

V minulém vydání Seteckých novin jsme si Vás dovolili požádat formou ankety o Váš názor 
k pronájmu obecního hostince. Bylo rozdáno celkem 90 výtisků Seteckých novin s anketními 
lístky pro zájemce paní Marii Milotovou ze Seče a pro pana Davida Košťála a paní Gabrielu 
Šťastnou z Komorna. Celkem bylo vráceno 43 anketních lístků, z toho 23 lístků ve prospěch 
paní Marie Milotové ze Seče a 20 lístků ve prospěch pana Davida Košťála a paní Gabriely 
Šťastné z Komorna. Celkově se nám tedy vrátila téměř polovina anketních lístků, což je velmi 
pěkný výsledek a my Vám za něj děkujeme, neboť je opět vidět, že seteckým občanům nejsou 
obecní záležitosti lhostejné.  
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Zastupitelé nakonec v tajném hlasování rovněž schválili paní Marii Milotovou ze Seče jako 
nájemce obecního hostince od 1. 11. 2011. 

Hry bez hranic dne 12. 11. 2011 

V letošním roce pořádá obec Seč pod záštitou Mikroregionu ÚSLAVA společenskou akci 
„Hry bez hranic“. Jedná se o soutěž mezi jednotlivými družstvy ze sousedních i vzdálenějších 
obcí, přičemž tato soutěž je spojena se zábavným večerem. Družstev z jedné obce může být i 
více, a proto pokud máte zájem se samotné soutěže zúčastnit, postačí vytvoření alespoň 
čtyřčlenného družstva. Družstvo pak jen oznamte Obecnímu úřad Seč do 8. 11. 2011. Jako 
divák je zván každý!  

Hry bez hranic se konají v setecké hospodě v sobotu 12. 11. 2011 od 19 h. K tanci a poslechu 
hraje skupina A JE TO. Vstupné je dobrovolné a každý je vítán. 

Adventní koncert dne 3. 12. 2011 

Tradiční adventní koncert v seteckém kostele se bude letos konat v sobotu 3. 12. 2011 
od 18 h. Letos by měl v našem kostele vystoupit ženský pěvecký sbor CARMINI z Přeštic. 
Jedná se o početný sbor, jehož reprodukce bývá často velmi chválena a v Plzeňském kraji je 
sbor dosti proslaven. Počítáme i s tím, že jako tradiční „předzpěváci“ vystoupí děti z naší 
mateřské školy. 

Samotný koncert započne v 18 h, ovšem před kostel jste zváni již od 17 h, neboť opět bude 
k dispozici občerstvení zajišťované našimi hasiči a rovněž máme přislíben stánek s prodejem 
vánočních a adventních dekorací. Vstup je dobrovolný a bude použit na spolufinancování 
opravy kostela. 

Setecký ohňostroj 2012 

V mnoha obcích a městech bývá pořádán větší ohňostroj k oslavě nového roku.  Obec Seč 
doposud žádný ohňostroj neuspořádala a bylo tak pouze na našich občanech, jaký ohňostroj se 
na Nový rok nad naší obcí rozzáří.  

Rozhodli jsme se tedy, že zkusíme uspořádat obecní ohňostroj, na který bude moci každý 
přispět. Do základu poskytne nějakou částku obec Seč a dále máme přislíbeno od několika 
podnikatelů a občanů z naší obce další příspěvky. Domníváme se, že by se nám mohlo podařit 
uspořádat ohňostroj, za který bychom se nemuseli stydět ani před mnohem většími Blovicemi. 

Budeme velmi rádi, pokud se k seteckému ohňostroji připojíte i Vy ostatní! Určitě bude 
ohňostroj efektnější, pokud se spojí menší částky na nákup společného velkého ohňostroje, 
než když si každý za malou částku koupí několik „dělbuchů“. Každému, kdo na společný 
ohňostroj přispěje, jmenovitě poděkujeme v Seteckých novinách tak, aby nebylo zcela 
anonymní, kdo ohňostroj podpořil. Příspěvky na ohňostroj můžete odevzdávat na Obecní úřad 
Seč nebo převést bezhotovostním převodem na č. účtu: 0734103359/0800 (jako zprávu pro 
příjemce uveďte „Ohňostroj 2012“ a Vaše jméno a příjmení) nejpozději do 29. 11. 2011. 

Společný setecký ohňostroj 2012 bude zahájen dne 1. 1. 2012 v 0 h 15 min. na seteckém 
hřišti, kde si budeme moci i společně připít. Jste srdečně zváni! 
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