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Statické zajištění budovy bývalé fary 

Při zpracování projektu na rekonstrukci budovy bývalé fary bylo zjištěno, že je nutné staticky zajistit stěnu 

budovy přilehlou k silnici, neboť zřejmě v minulosti při rekonstrukci přilehlé silnice došlo k narušení základů 

budovy. Dle vyjádření projektanta a statika je tak nutné tuto zeď budovy zajistit před další případnou 

rekonstrukcí. Statické zajištění budovy by mělo dle předběžného odhadu stát 250 tis. Kč. Obec Seč proto 

požádala Plzeňský kraj o dotaci na tuto akci a počátkem září letošního roku Zastupitelstvo Plzeňského kraje 

schválilo v rámci programu Havarijní a naléhavé stavy dotaci pro naši obec ve výši 100 tis. Kč. Nyní musíme do 

konce listopadu vybrat dodavatele a uzavřít smlouvu na poskytnutí dotace. Po realizaci této akce by měla být 

budova bývalé fary snad již definitivně zachráněna.  

Oprava vodovodu v obecní úpravně vody  

V létě provozovatel obecního vodovodu řešil problém s prasklým potrubím v úpravně vody, kdy část potrubí 

musela být vyměněna. To není takový problém, neboť potrubí v úpravně vody je většinou zdvojeno a tak 

nedochází k výpadkům pro dodavatele. Nicméně když jsme i přes ujištění provozovatele, že stav potrubí není 

kritický, viděli stav potrubí, rozhodli jsme se provést výměnu potrubí od vrtu do úpravny vody. Toto potrubí 

totiž není zdvojeno a veliký problém by mohl nastat při havárii potrubí v zimních měsících. Výměna potrubí 

přijde na cca 100 tis. Kč a bude vyměněna i velká část potrubí v úpravně vody. Pro zajištění bezproblémových 

dodávek pitné vody taková investice byla nezbytná. 

Oprava střechy na místním hostinci  

Do Setecké hospody nám pořád zatéká a nevěděli jsme odkud, když již byla celá střecha opravována. Nakonec 

pokrývač zjistil, že zatéká tou částí, která byla před několika lety opravována jako první – nad sociálním 

zařízením a nad jevištěm sálu. Na této části střechy je totiž položen tzv. kanadský šindel, který je na mnoha 

místech probitý hřebíky, které nejsou překryté. Střecha byla dobrá, ale jak postupem času hřebíky rezly, začalo 

kolem nich protékat. Shodli jsme se tedy na tom, že nejlepší bude stávající krytinu zachovat a přes ni položit 

běžné střešní tašky. Celá střecha hospody by tak měla být již jednotná a měla by mít dlouhou životnost. Jedná se 

celkem o cca 160 m2 střechy a oprava by neměla být dražší než 100 tis. Kč.  

Nové sousoší na pomníku a jeho znovusvěcení dne 28. října 

Zhruba od letošní pouti máme na našem Pomníku svobody a obětem válek nové sousoší vojína, lva a orlice. 

Původní sousoší bohužel nebylo možné restaurovat a to vzhledem k nátěru, který na něm byl v minulosti 

proveden. Nátěr bohužel uzavřel pískovec, který tak po celé ploše sousoší zvětral nejméně do hloubky dvou 

centimetrů. Jediná možnost tak byla zhotovení nové kopie původního sousoší. Toto se podařilo díky 

Mikroregionu Úslava, který  na toto sousoší obdržel dotaci. Cena za zhotovení nové kopie sousoší je cca 200 tis. 

Kč, ale naše obec díky dotaci zaplatí pouze cca 40 tis. Kč, což by jinak nestála ani ta nejlevnější varianta opravy, 

která by však měla krátkou životnost. Zdařilou kopii sousoší vyhotovil umělecký kamenosochař Lukáš Řezníček 

z Chválenic.  

Po dohodě s panem farářem, jsme se rozhodli uspořádat znovusvěcení opraveného pomníku, které se uskuteční 

v úterý 28. října od 10 hodin. Stane se tak při příležitosti 96. výročí založení Československé republiky a zváni 

jsou všichni občané. 

Nové umývárny na hřišti 

Vyslyšeli jsme žádosti našich fotbalistů a obec Seč zajistila opravu umýváren na seteckém hřišti. Ty dosavadní 

byly opravdu ve velmi špatném stavu a zcela nevyhovující. Nové umývárny byly rozšířeny o prostor původního 

bufetu. Byly provedeny nové obklady a dlažby a přibyly čtyři sprchy. Fotbalisté – hosté navíc nyní nebudou 

muset procházet ze šaten do umýváren venkem. Nejvíce nás přesvědčil fakt, že fotbalisté byli ochotni 

dobrovolně a svépomocně si upravit šatny a vybudovat nový prostor pro bufet. Takový přístup vítáme a snáze se 

pak tomuto požadavku vyšlo vstříc. Rekonstrukce však byla opravdu nezbytná, neboť 25 let nebyl tento prostor 

nijak upravován nebo opravován. Celkové náklady této akce byly cca 130 tis. Kč.  

Adventní koncert dne 6. prosince 2014 

Tradiční adventní koncert v seteckém kostele na Nanebevzetí Panny Marie se v letošním roce uskuteční v sobotu 

6. prosince 2014 od 18:00. Program koncertu ještě nebyl definitivně vytvořen, ale už nyní je jisté, že vystoupí 

děti z Mateřské školy Seč a dětský pěvecký sbor Plzeňáček. Od 17 hodin pak bude možné společně pohovořit 
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před kostelem při výborném občerstvení od seteckých hasičů. Vítány budou opět děti s lampiony, které navodí tu 

správnou atmosféru. 

Setecký ohňostroj 2015 

Vzhledem k projevenému zájmu a vyšší míře bezpečnosti, jsme se se zastupiteli i pro příští rok rozhodli 

uspořádat společný obecní Setecký ohňostroj 2015. Kdo se chce finančně podílet na tomto ohňostroji, může tak 

učinit osobně na Obecním úřadu Seč nebo i bezhotovostním převodem na účet obce 0734103359/0800, var. 

symbol: 01012015, a do zprávy pro příjemce uvést své jméno a příjmení. 

Setecký ohňostroj 2015 se jako obvykle uskuteční 1. 1. 2015 v 0h 15min na seteckém hřišti, kde si rovněž i 

společně připijeme na šťastný nový rok. 

Volby do obecního zastupitelstva a rozloučení 

V pátek 10. října od 14:00 – 22:00 a v sobotu 11. října od 8:00 do 14:00 se konají volby do zastupitelstev měst a 

obcí. V obci Seč je vytvořen jeden volební obvod se sídlem v budově Obecního úřadu Seč, Seč č. p. 78. 

Do Zastupitelstva obce Seč je ustanovena jedna kandidátní listina s názvem Setecké sdružení nezávislých 

kandidátů. Pod tímto sdružením kandiduje celkem 9 nezávislých kandidátů bez politické příslušnosti. Do 

Zastupitelstva obce Seč se volí 7 zastupitelů a proto doporučuji „křížkovat“ jednotlivé kandidáty. Pokud pouze 

zaškrtnete celé sdružení, dáváte tím hlas prvním sedmi kandidátům. Vzhledem k tomu, že pořadí kandidátů na 

této listině bylo určeno losem, je křížkování jednotlivých sedmi kandidátů vhodné.  

Další oficiální informace o hlasování naleznete v příloze u hlasovacích lístků nebo Vám je poskytne volební 

komise přímo na místě volby.  

Zároveň mi dovolte, abych se na tomto místě s Vámi rozloučil z pozice starosty i zastupitele obce Seč. Po osmi 

letech působení v Zastupitelstvu obce Seč jsem nucen již dále nekandidovat do zastupitelstva, neboť toto mi 

neumožňuje zákonná překážka zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Ucházím se totiž ve svém hlavním 

zaměstnání o pozici, která mi ze zákona neumožňuje být zároveň členem zastupitelstva obce v území Plzeňského 

kraje. K faktickému střetu zájmů by dle mého nemohlo docházet, ovšem zákony v tomto případě hovoří jinak. 

Osobně mě velmi mrzí, že se již o funkci zastupitele naší obce nemohu ucházet a to z mnoha důvodů. Nejvíce 

jsem však asi stál o dokončení rekonstrukce budovy bývalé fary. Je zde jistě mnoho dalších významných úkolů, 

které bude muset obec v budoucnosti řešit - ať už je to například úprava okolí při bývalé silnici I/20, nezbytná 

úprava hřbitova nebo další výměna technologie v obecní úpravně vody, ovšem rekonstrukce objektu bývalé fary 

je tak trochu pro mě srdeční záležitostí. Jsem totiž přesvědčen, že tento objekt stojí za zachování a i za jeho další 

rozumné využití. Pokud se jeho rekonstrukce v budoucnu podaří, velmi to rovněž prospěje celkovému vzhledu a 

funkci naší návsi.        

Domnívám se, že obec novému zastupitelstvu nebudeme předávat ve špatném stavu. Naše obec nemá žádný dluh 

a na účtu obce by měla být i poměrně slušná finanční rezerva pro další činnost obce. Ale je zde stále mnoho věcí, 

které se musí co nejdříve řešit. Je to podobné jako s domem, nikdy není hotovo. Pokud to bude možné, budu 

velmi rád a doufám v to, že budu moci být naší obci v něčem nápomocen. 

Rovněž musím poděkovat všem lidem, co obci pomáhali a bez nichž by nešlo udělat to, co uděláno bylo. Nemám 

tím teď na mysli pouze ostatní zastupitele obce, ale i několik fajn lidí, co třeba dobrovolně pomohli nebo poradili 

s řešením různých obecních problémů a pouze jen nekritizovali, co se kde dělá špatně.  

Myslím, že v těchto volbách kandidují samí dobří kandidáti a tak jim všem přeji mnoho úspěchů!  Ještě jednou 

děkuji, bylo mi ctí! 
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starosta obce Seč 


