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Znak a vlajka obce Seč 

Již na jaře loňského roku jsme oslovili Heraldickou kancelář PATRIOT pana Mgr. Vladimíra Červenky ze Lnář 
s tím, aby obci Seč připravil návrh obecního znaku a obecní vlajky. Kancelář pana Červenky byla vybrána proto, 
že je z blízkého okolí a již měla zkušenosti s návrhy znaků pro jiné obce. V neposlední řadě byla vybrána rovněž 
proto, že zpracování návrhu znaku a vlajky obce od pana Červenky stálo 5 tis. Kč, což je několikanásobně méně 
než předchozí došlé nabídky, a obec Seč si vzhledem ke svým příjmům nemůže dovolit zbytečné utrácení.  

Pan Červenka nám připravil původně tři variantní návrhy, které jsme posuzovali na pracovním jednání 
zastupitelů obce. Z tohoto jednání vzešlo několik připomínek a to především na jasné zobrazení našeho kostela 
ve znaku a vlajce obce Seč. Pan Červenka tedy po našich připomínkách připravil další dva návrhy znaku a vlajky 
obce Seč, které jsme dále připomínkovali. Vítězné dva návrhy byly dány k anketnímu hlasování na internetových 
stránkách obce. Vítězný návrh byl schválen Zastupitelstvem obce Seč dne 29. 6. 2011 a ihned zaslán 
předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s tím, aby takový návrh byl obci Seč udělen.  

Začátkem prosince 2011 pak obci Seč bylo doručeno rozhodnutí Podvýboru pro heraldiku a vexilologii PSP ČR 
s tím, že náš návrh nebyl doporučen k udělení, neboť je heraldicky nesprávný. S tímto jsme ihned oslovili pana 
Červenku, který v rámci původní objednávky připravil další návrhy znaku a vlajky tak, aby vyhovovaly 
připomínkám podvýboru. Tyto návrhy jsme opět připomínkovali a předběžně konzultovali s členy podvýboru 
tak, aby již nový návrh byl doporučen. Dne 6. 2. 2012 pak proběhlo zasedání Zastupitelstva obce Seč, kde byl 
schválen nový návrh znaku a vlajky, přičemž tento návrh byl neprodleně zaslán podvýboru. Dne 15. 2. 2012 
uvedený podvýbor doporučil předsedkyni PSP ČR náš návrh k udělení. 

Obec Seč doposud nemá vlastní znak a vlajku, avšak toto se změní dne 17. 4. 2012, kdy jsme byli pozváni ke 
slavnostnímu převzetí znaku a vlajky obce Seč od předsedkyně PSP ČR. Od tohoto dne již obec Seč bude mít 
vlastní symboliku tak, jako je tomu u většiny měst a obcí ČR. Znak a vlajku obce Seč včetně popisu a výkladu 
přikládáme k tomuto výtisku Seteckých novin. 

Územní plán Seč 

Jak již bylo mnohokrát zmiňováno, obec Seč zpracovává územní plán tak, aby naše území mohlo být do 
budoucna dále rozvíjeno. Územní plán Seč je v současné době již ve finální fázi. Dne 3. 4. 2012 proběhlo 
v přísálí místního hostince veřejné projednání návrhu územního plánu, které nepřineslo z řad dotčených osob 
žádné nové připomínky. Proto dne 10. 4. 2012 Zastupitelstvo obce Seč schválilo vydání Územního plánu Seč. 
Od nabytí účinnosti územního plánu se při stavební činnosti bude nutné řídit tímto územním plánem, který bude 
k dispozici na Obecním úřadě Seč a na Městském úřadě Blovice.  

Náklady na zpracování územního plánu jsou pro obec Seč poměrně značné, proto bylo v loňském roce požádáno 
o dotaci na zpracování územního plánu. Od Plzeňského kraje jsme tak získali částku 134 tis. Kč jako dotaci na 
pořízení územního plánu, za což jsme velmi rádi.   

Oprava střechy budovy bývalé fary  

V minulém vydání Seteckých novin jsme Vás informovali, že obci Seč byla darována budova bývalé fary. Obec 
Seč ji přijetím do svého vlastnictví zachránila před plánovanou demolicí. Nyní je potřeba tuto budovu zajistit 
tak, aby již dále nechátrala. Nejnutnější opravu vyžaduje střecha a od střechy by se mělo rovněž začít. Zvažovali 
jsme dvě varianty opravy - střechu pouze nejnutněji vyspravit, aby do ní nezatékalo, nebo střechu kompletně 
opravit včetně výměny střešní krytiny. Nakonec jsme se rozhodli pro druhou variantu, tedy kompletní opravu 
střechy. 

Vzhledem k tomu, že kompletní oprava střechy je finančně náročnější, požádali jsme v rámci Programu 
stabilizace a obnovy venkova Plzeňský kraj o dotaci. Naše žádost se nám vyplatila, neboť nám byla 
Zastupitelstvem Plzeňského kraje schválena dotace ve výši 300 tis. Kč na tento projekt. Za tuto dotaci 
Plzeňskému kraji děkujeme!  
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Vůbec jsme tedy nelenili a začali jsme s výběrem nejvhodnějšího dodavatele projektu. Bylo osloveno celkem pět 
firem zabývajících se v našem kraji opravami střech. Jednou z oslovených firem byla, již v naší obci osvědčená, 
firma pana Františka Nováka, který v minulosti obci Seč nabízel vždy výrazně nejnižší nabídkové ceny, a jehož 
práce nevykazuje nedostatky. Ostatní firmy pak byly náhodně vybrány dle internetu.  Firmám bylo poskytnuto 
na podání nabídky 10 dnů a byla provedena prohlídka místa plnění. Nabídku podaly pouze dvě firmy. Vítězná 
nabídka byla opět nabídka pana Františka Nováka s celkovou cenou 495 tis. Kč, druhá nabídka byla s celkovou 
cenou 755 tis. Kč. Vzhledem k nabízené ceně Zastupitelstvo obce Seč schválilo uzavření smlouvy s panem 
Františkem Novákem. 

Již koncem měsíce dubna by mělo být započato s pracemi na opravě střechy. Pokud se vše podaří, pak bychom 
měli v červnu tohoto roku mít zcela novou střechu na faře včetně opravených komínů, oplechování, 
vyspravených štítů a nové velké půdy (kompletní výměna pochozích prken). Realizace této opravy pozvedne 
vzhled celé návsi. Pokud se budete v době opravy pohybovat v blízkosti budovy bývalé fary, pak dbejte zvýšené 
opatrnosti! 

Jarní dobrovolná práce 

Stejně tak jako tomu bylo v loňském roce, tak i letos obec Seč pořádá dobrovolnou práci na úpravách veřejného 
prostranství obce. Jarní práce dobrovolníků bude zaměřena na úpravu okolí budovy bývalé fary a na úpravu 
hřbitova. Budou se vyřezávat náletové křoviny a upravovat povrch na hřbitově a před hřbitovem. Všichni, kdo 
máte zájem se na dobrovolné práci podílet, se prosím vybavte rukavicemi a bude dobré, když si s sebou vezmete 
nějaký pracovní nástroj - např. kolečko, lopatu, železné hrabičky, koště, nůžky na křoví nebo větve, samozřejmě 
dle vašich možností. Loňská účast na dobrovolných pracích byla velmi hojná a je vidět, že seteckým občanům 
záleží na jejich obci. Pěvně věříme, že letos tomu nebude jinak! A protože obec Seč si velmi považuje každého, 
kdo obci nezištně pomáhá, tak i v letošním roce bude na podzim uspořádána nějaká společná akce pro aktivní 
dobrovolníky jako poděkování za jejich přístup a práci.  

Letošní jarní dobrovolná práce se uskuteční v sobotu 21. 4. 2012 od 14 hodin a sraz je před seteckým kostelem. 
Vítán bude každý občan, kterému není lhostejné jeho okolí! 

Nové herní prvky pro děti 

V rámci účasti obce Seč na projektu mikroregionu Úslava - Postupné srovnávání úrovně vybavenosti obcí 
mikroregionu Úslava, budou v obci Seč instalovány nové herní prvky pro děti. Dva nové herní prvky budou 
umístěny na naši informační a naučnou stezku pod kostelem, kde je dostatek prostoru. Dojde tak k dalšímu 
využití tohoto prostoru. Pokud se zde instalace herních prvků osvědčí, pak budeme uvažovat o jejich rozšíření 
v dalších letech.  

V rámci uvedeného projektu bude rovněž instalována nová pevná lavička na návsi vedle autobusové čekárny 
před školkou. Náklady celého projektu pro obec Seč by neměly přesáhnout částku 35 tis. Kč, přičemž 18 tis. Kč 
bude financováno z rozpočtu mikroregionu a zbytek nákladů bude financován z obecního rozpočtu.    

Oslavy založení SDH Seč, Západočeská hasičská liga a Extraliga ČR v požárním útoku 

V sobotu 12. 5. 2012 se bude konat v naší obci velká sláva. Sbor dobrovolných hasičů Seč bude slavit 110. 
výročí svého založení. Oslavy by měly být na naše poměry vskutku velkolepé, neboť hasiči si nechali zhotovit 
dokonce i svůj nový prapor, kde by měl být již vyobrazen i náš nový obecní znak. Program 110. výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů Seč bude takový: 11.30-12.00 sraz účastníků u hostince v Seči, 12.00-13.30 výstava 
historické techniky, 13.30-14.00 přesun účastníků k průvodu, 14.00-14.30 slavnostní průvod obcí, 14.30-15.00 
žehnání praporu, 16.00-18.00 slavnostní schůze, 19.00-23.00 taneční zábava se skupinou Atlas. Na celý program 
jsou zváni nejen členové SDH Seč, ale hlavně všichni občané Seče, neboť takovouto oslavu zde nemáme každý 
rok! 

2. kolo Západočeské hasičské ligy a 1. kolo Extraligy ČR v požárním útoku se letos uskuteční na seteckém hřišti 
v neděli 27. 5. 2012 od 9:15. Již od soboty 26. 5. 2012 pak na seteckém hřišti bude probíhat doprovodný 
program - mj. večerní zábava s kapelou Brufen, a rovněž bude zajištěno bohaté a výborné občerstvení. Rovněž 
jsou zváni všichni občané obce Seč! 

Na jaře se rovněž bude pořádat tradiční soutěž hasičských družstev – O pohár starosty obce Seč a to 
dne 28. 4. 2012 od 13:00 na seteckém hřišti. V létě se pak ještě uskuteční okrsková soutěž hasičských družstev a 
to dne 4. 8. 2012 a dne 1. 9. 2012 pak dětská soutěž hasičských družstev. Vždy je zvána široká veřejnost – 
přijďte podpořit naše hasiče! 

 

Mgr. Daniel Hajšman 
starosta obce 
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Příloha k Seteckým novinám, duben 2012: 

         
 Znak obce Seč:                         Vlajka obce Seč: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slovní popis obecních symbolů – znak a vlajka obce Seč 

Znak 

V černo – červeně polceném štítu stříbrné průčelí barokního kostela s obelisky, čučky a 
křížem na vrcholu, provázené vpravo zlatým vztyčeným žaludem na větévce, vlevo zlatým 
lipovým listem. 

Vlajka 

List je svisle černo – červeně dělen v poměru 1 : 1, uprostřed bílé průčelí barokního kostela s 
obelisky, čučky a křížem na vrcholu, provázené vpravo žlutým vztyčeným žaludem na 
větévce, vlevo žlutým lipovým listem Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. 

 

Výklad použitých figur – znak a vlajka obce Seč 

Jako nejdůležitější prvek je použito průčelí sečského kostela Nanebevzetí Panny Marie, který 
je nejvýznamnější stavební památkou regionu. Tinktury štítového pole odkazují na jeho 
stavebníky – hraběcí rod Morzinů, z jehož erbu jsou převzaty. Žalud je naopak převzat z erbu 
Antonína Klenky z Vlastimilu, posledního šlechtického nájemce sečského dvora, který byl 
roku 1902 zakládajícím členem a prvním předsedou místního sboru dobrovolných hasičů. 
Lipový list je použit jako tradiční symbol českého národa. 

 


