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Vozidlo pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 
Zhruba před rokem obec Seč požádala Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (HZS PK) o 
bezúplatný převod použitého osobního automobilu pro 9 cestujících. HZS PK nám umožnil 
prohlédnout několik vyřazených vozidel, z nichž se nám nejvíce zamlouval Volkswagen 
Transporter, který sloužil u jednotky profesionálních hasičů v Plasích. Bezúplatný převod 
vozidla však podléhá schválení Ministerstvem vnitra a tak až v červnu bylo obci Seč uvedené 
vozidlo předáno k užívání.  

Nejedná se sice o nové vozidlo, ale vzhledem ke svému používání je vcelku v zachovalém 
stavu a byla na něm provedena řada středních oprav. SDH Seč tak toto vozidlo může používat 
pro dopravu na hasičské soutěže, o což nám šlo především. Dle prvních zkušeností to vypadá, 
že vozidlo našim účelům bude plně vyhovovat. 
Děkujeme tedy HZS PK za darování uvedeného vozidla a ať je ku prospěchu SDH Seč i obci 
Seč! 

Oprava chodníku 
Jak jste jistě zaznamenali, tak v horní části obce probíhá oprava chodníku. Oprava chodníku 
probíhá vcelku od Fialů ke křižovatce do jednosměrné ulice. V této souvislosti jsme 
zaznamenali od občanů dotazy, proč oprava chodníku logicky nepokračuje od hasičské 
zbrojnice směrem na Únětice tak, aby chodník navazoval na již opravený chodník z návsi. Je 
tomu tak proto, že letošní oprava chodníku v horní části probíhá především díky tomu, že obci 
Seč byla Plzeňským kraje přislíbena dotace výši 100 tis. Kč na opravu šoupat vodovodního 
řadu a 40 tis. Kč na opravu křížků. Díky těmto dotacím máme volné finanční prostředky na 
opravu chodníku, která bude obec stát cca 170 tis. Kč včetně DPH. Kdybychom však navázali 
na opravenou část z návsi a pokračovali od hasičské zbrojnice, tak bychom s touto částkou 
skončili někde ve 1/3 délky úseku, což se nám jevilo nevhodné.      

Oprava chodníku vypadá podařeně a určitě hodláme v opravách veřejného prostranství po 
celé obci pokračovat. Bude-li to příští rok možné, hodláme realizovat zbylou opravu tohoto 
chodníku tak, aby byl použitelný z návsi až do horní části obce. Rovněž se budeme muset 
v budoucnu nějak vypořádat s vjezdy a chodníky při bývalé silnici I/20 od plynové regulační 
stanice až na křižovatku k Blovicím. Zde je ovšem situace komplikovaná tím, že dotčené 
pozemky nejsou ve vlastnictví obce a je zde průtah obcí – silnice ve správě SÚS PK. 

Výměna vrat v hasičské zbrojnici 
SDH Seč požádala Plzeňský kraj o dotaci na výměnu vrat a okna do půdy na hasičské 
zbrojnici. V červenci byla schválena dotace ve výši 50 tis. Kč na realizaci této akce. Dojde tak 
ke kompletní výměně vrat do hasičské zbrojnice a bude provedena i výměna okna ze štítu 
nade vraty. Za poskytnutí dotace Plzeňskému kraji děkujeme a jsem rádi, že se podaří opět 
něco opravit na veřejných budovách. 
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Změna úředních hodin Obecního úřadu Seč 
Od 2. 9. 2013 se mění úřední hodiny Obecního úřadu Seč, nově budou úřední hodiny každé 
pondělí od 17:00 do 19:00.  Jinak vše zůstává při starém, v době úředních hodin bude 
přítomna na obecním úřadě hlavní účetní, starosta nebo místostarosta. 

Pouť v Seči 2013 
V sobotu 17. 8. 2013, se od 13 hodin uskuteční na seteckém fotbalovém hřišti 4. ročník 
Pouťového nohejbalu o putovní pohár místostarosty obce Seč. Jsou zváni všichni zájemci o 
hru i diváci! K dispozici bude občerstvení. 
Pouťová zábava se bude tradičně konat v Setecké hospodě od 20 hodin rovněž v sobotu 
17. 8. 2013 a každý bude vítán! 
Širokou veřejností tradičně hojně navštěvovaná poutní slavnost – Mše svatá bude slavena v 
místním chrámu Páně zasvěceném Panně Marii Nanebevzaté v neděli 18. srpna 2013 
od 10 hodin. 
 

 

 

 
Mgr. Daniel Hajšman 

starosta obce Seč 


