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Úvod 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych vám poděkovala za vaši účast v letošních komunálních volbách a za vaše hlasy, které mně a 

ostatním zastupitelům umožňují pracovat ve vedení obce . Zastupitelstvo je složeno z občanů, kteří mají zájem 

pracovat pro blaho obce a této práci obětovat svůj volný čas.  Musím zde zmínit  a poděkovat za  rozhodnutí paní   

Bc. Kateřině Sedláčkové, která se sice díky volebnímu systému dostala do zastupitelstva obce, ale odstoupila       

a své místo přenechala panu Liboru Čejkovi, který získal více hlasů.  Tímto rozhodnutím byla naplněna vůle 

občanů v těchto volbách.                                                                                                                                              

Zároveň bych chtěla velmi poděkovat bývalému panu starostovi  Mgr. Danielu Hajšmanovi za perfektní vedení 

obce v uplynulém volebním období a za všechny akce, které přispěly k zlepšení vzhledu obce a ke zkvalitnění 

života v naší vesnici.  Minulé volební období se podařilo udělat nové fasády na budovách mateřské školky, 

hospody a hasičské zbrojnice. Nový chodník z návsi  ve směru na Únětice a vydláždění uličky od Faměrů 

k hospodě mají význam nejen estetický, ale i praktický. Udělala se nová cesta do „ mlejna".                                     

Započala se záchrana budovy bývalé fary, která byla téměř odsouzena k demolici. Dnes má tato budova novou 

střechu, fasáda byla upravena a též okolí fary bylo upraveno. Práce na faře budou samozřejmě pokračovat a to 

hned počátkem roku 2015 statickým zajištěním, na které obec obdržela dotaci od krajského úřadu ve výši 

100.000,- Kč.                                                                                                                                                         

Občané se dobrovolnou prací podíleli jak na úpravě okolí fary, tak zejména na rekonstrukci stezky 

v odpočinkovém centru pod kostelem.  Za to jim patří můj dík. Dobrovolná práce má v naší obci svůj význam a 

já si jí velmi vážím.                                                                                                                                                     

O prázdninách obec přispěla zejména finančně na zmodernizování sociálního vybavení šaten na hřišti a 

vybudování nového bufetu.  Sportovcům se tak zlepší podmínky pro sport a sportovním fanouškům servis.   

Zasedání zastupitelstva 7.11.2014                             

Na ustavujícím zasedání  Zastupitelstva obce Seč proběhly volby starosty, místostarosty, předsedů a členů 

jednotlivých výborů.  Zastupitelstvo schválilo předání osvědčení člena zastupitelstva panu Liboru Čejkovi a 

zřízení výborů kontrolního, finančního a pro občanské záležitosti. Zastupitelstvo schválilo stanovení jednoho 

člena Zastupitelstva obce Seč jako uvolněného a to starostku obce Seč od 8.11.2014. Zastupitelstvo schválilo 

stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva v maximální přípustné výši dle Přílohy č.1 k účinnému 

znění nařízení vlády č.37/2003 Sb. Zastupitelstvo schválilo pověření starostky k jednání s Mikroregionem 

Úslava, schválilo uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí dotace ve výši 100.000,-Kč na akci 

statické zajištění budovy bývalé fary v obci Seč a uzavření smlouvy o dílo se společností Plzeňské stavitelství 

PSV plus s.r.o. o zhotovení díla Statické zajištění budovy bývalé fary v obci Seč za cenu díla 254 524,- Kč 

včetně DPH. Zastupitelstvo uložilo starostce uzavřít tyto dvě smlouvy v termínu do 30.11.2014. 

Obě tyto smlouvy byly v řádném termínu podepsány. 

 

Aktuality a informace 

 13.12. od 15.00 hod proběhne mikulášská zábava pro děti v sále místního hostince. Srdečně zveme všechny 

děti, rodiče i prarodiče. 

16.12.od 19.00 hod se koná v zasedací místnosti OÚ zasedání zastupitelstva, na kterém se bude projednávat a 

schvalovat rozpočet obce na rok 2015, rozpočtové opatření ještě pro rok 2014 a příloha k Obecně závazné 

vyhlášce o místních poplatcích. 

Od 22.12. 2014 do 6.2.2015 bude uzavřena pobočka České spořitelny v Blovicích,  klienti budou obslouženi 

v náhradních prostorech v budově Městského úřadu v Blovicích  ve dnech pondělí a středa, vždy od 8.30-12.30 a 

13.30-17.00 hod. Takto budou poskytovány pouze bezhotovostní služby. 

6.12. proběhl v našem kostele tradiční, již osmý adventní koncert. O kulturní zážitek se tentokrát postaraly 

roztomilým vystoupením  děti z naší MŠ, dále  zazněla kostelem lidová muzika v podání dětského folklórního 

souboru Plzeňáček a na závěr směs méně i více známých melodií v podání souboru dětí a rodičů Vivat Familia. 
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Oba tyto soubory působí při Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Plzni. Všem vystupujícím patří dík.      

Poděkování samozřejmě patří i hasičům, kteří uspokojili naše chuťové buňky výborným svařáčkem a klobásami 

ve stánku před kostelem. Bez nich by to nebylo ono. Samozřejmě musím poděkovat všem organizátorům             

a  kamarádům, kteří se postarali o přípravu tohoto tradičního adventního setkání. 

Silvestrovský ohňostroj: poslední půlnoc tohoto roku chce obec opět uspořádat ohňostroj na hřišti, děkujeme 

všem přispěvovatelům za jejich příspěvky a kdo chce ještě přispět přijďte, prosím, co nejdříve, ideálně do 

15.12.2014, abychom mohli ohňostroj včas zajistit. Děkujeme 

 

Mikroregion Úslava nás požádal o zveřejnění článku o obnově drobných sakrálních a pamětních staveb.                  

V naší obci se jednalo o obnovu Pomníku svobody. 

 

Obnova kulturního dědictví v obcích Mikroregionu Úslava  

Rozhlédneme-li se pozorně kolem sebe, mnohdy nás překvapí, kolik pamětníků minulých časů nás 
provází. Nejde o velké a okázalé stavby, ale o ty docela malé, skromné prvky sakrální architektury – 
boží muka. Boží muka patří mezi nejčastější sakrální stavby našich předků v obcích našeho regionu. 
Vznikaly jako výraz zbožnosti obyvatel a často připomínaly šťastné, ale i tragické události své doby. 
Často takové stavby sloužily i jako významné orientační body v krajině. Mnohdy nikomu nepatří, a 
často stojí na okraji zájmu společnosti i památkové péče. Také v našem okolí bylo možné nalézt boží 
muka, kterým chyběla dostatečná péče.  

Mikroregion Úslava pro tyto neudržované a často i poškozené sakrální objekty připravil projekt 
určený na jejich obnovu a následně také získal finanční dotaci na obnovu božích muk, křížků a 
pomníků obětem válek.  

Projekt s názvem „Obnova kulturního dědictví v obcích Mikroregionu Úslava“ byl podán do 10. výzvy 
OS AKTIVIOS v květnu 2013. Realizace pak byla naplánovaná na rok 2014.  

Do akce mikroregionu se zapojilo 6 členských obcí MRÚ - Chocenice, Chlum, Letiny, Seč, Střížovice a 
Únětice. Po jeho dokončení je v území mikroregionu obnoveno osm božích muk, dva křížky a tři 
pomníky obětem válek. Kamenické a kamenosochařské práce na objektech provedl Lukáš Řezníček 
z Chválenic. 

V rámci projektu jsme uzavřeli šest Dohod o partnerství, kdy prostřednictvím dobrovolné práce 
občanů obcí bylo odpracováno nejméně 148 hodin. Šlo např. o úpravu a údržbu okolí božích muk jako 
je vyřezání náletové zeleně, úprava terénu, sekání trávy. V Úněticích navíc proběhl i sběr a dovoz 
kamene pro stavbu suché zídky. 
Členové Klubu cyklistů připravili cyklovýlet po opravených památkách, který se konal 27. 9. 2014. 
Nakládku a vykládku sousoší na Pomníku svobody v Seči, manipulaci se sousoším při sejmutí a 
následně při usazení zpět zajistila podnikatelka Blanka Hrdinová ze Seče.  

Celá akce stála 463 824,- Kč, z toho dotace 391 680,- Kč. Projekt je financován Evropskou unií z 
Programu rozvoje venkova ČR (PRV ČR) a je realizován s podporou místní akční skupiny  AKTIVIOS. 

Lenka Šrámková, manažerka Mikroregionu Úslava 
 

Závěr 

Závěrem tohoto čísla bych Vám drazí spoluobčané chtěla popřát klidné a radostné Vánoce a hodně zdraví, štěstí 

a úspěchů v novém roce. 

 

vaše starostka 

Helena Chytrá 
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