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Úvod 

 

Vážení spoluobčané, 

                                   v úvodu prvních letošních novin vás zdravím  a doufám, že nový rok vám všem přináší 

radost a spokojenost. Hned, jak jsme se rozloučili se starým rokem, uvítali jsme krátce po půlnoci rok nový 

tradičním ohňostrojem. Myslím si, že se opět vydařil a všem přihlížejícím se líbil.  Děkuji touto cestou všem, 

kteří jste na tuto sice pomíjivou,  leč krásnou podívanou, finančně přispěli.Celkem občané přispěli částkou 

13 550,-Kč a obecní úřad doplácí 6 450,-Kč.  

  A ještě jedna tradice se nám podařila udržet. Na počátku minulého volebního období přispěl pan starosta a pan 

místostarosta finančně na nákup krbových kamen do výčepu místního hostince.  V závěru loňského roku se 

naskytla příležitost odkupu staršího kulečníkového stolu od pana Školy z Blovic.  K naší velké radosti jsme tak 

já a pan Václav Švec dostali příležitost přispět z prvních odměn na  zařízení do hospody. Kulečník byl zakoupen 

a těsně před Vánoci umístěn v přísálí hostince.  Hned 30.12. se konal kulečníkový turnaj, který se těšil velkému 

zájmu hráčů a jehož vítězem se stal sám pan hospodský Jan Milota. Doufám, že naše osobní investice nepřijde 

vniveč a lidé se budou bavit. Trochu mě mrzí osud krbových kamen,  které  dnes stojí poněkud smutně a vyhasle 

v rohu výčepu a slouží spíše jako dekorace a plocha pro odkládání popelníků. Přesto si myslím, že i pro další 

volební období by se tradice přispění na nějakou tu „maličkost“  mohla udržet.  

A ještě musím poděkovat děvčatům z výboru pro občanské záležitosti za pěkně připravenou mikulášskou zábavu 

pro děti. Dětí bylo tentokrát opravdu hodně a výborně se bavily. 

 

Co se událo. 

Zasedání zastupitelstva 16.12.2014 

V pořadí již druhé zasedání nového Zastupitelstva obce Seč (ZO) se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu 

a byly na něm projednány následující záležitosti:                                                                                                           

Rozpočet na rok 2015 se skládá z příjmů ve výši 3 313 tisíc korun a výdajů ve výši 3 711 tisíc korun. Deficit ve 

výši 398 tisíc korun je kryt z finančních přebytků minulých let.  

Rozpočtové opatření 5/2014 

Obecně závazná  vyhláška o místních poplatcích –nově schválena pouze z toho důvodu, že výše poplatku za 

odpady se musí odvíjet od skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného odpadu za předchozí kalendářní 

rok. Součástí uvedené vyhlášky je právě i rozúčtování poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu, které 

se novelizací upravilo. Prakticky se však oproti loňskému roku nic nemění, poplatek zůstává stejný jako v roce 

2014, tedy 650 Kč za jednoho poplatníka. 

Dále bylo schváleno zřízení fondu na opravy vodohospodářského majetku obce ve výši 100.000,- Kč. 

V diskuzi zastupitelé projednali možnost pokácení javoru klen, který stojí za levým vstupem na hřbitov a uložili 

starostce obce získat všechny potřebné informace o stavu a působení javoru na okolní stavby. 

V průběhu ledna se na strom přijeli podívat postupně tři dendrologové a statik Ing. Beneš, kteří strom posoudili a 

vyjádřili se k otázce poražení stromu. V současné době máme k  dispozici  znalecký posudek od dendrologa pana 

Ing. Václava Koutského a pana statika Ing. Miloslava Beneše. Pan Ing. Koutský doporučuje strom pokácet kvůli 

riziku statického selhání stromu, kdy hrozí nejen pád jednotlivých větví, ale i stromu samotného. Pan statik Ing. 

Beneš sice nepotvrdil rozhodující vliv javoru na současný stav okolních staveb, ale kvůli možnému zhoršení 

stávajícího stavu dává poražení stromu obci ke zvážení.  Pokud necháme strom porazit, musíme tuto ztrátu 

kompenzovat výsadbou ve stejné hodnotě, v tomto případě by se jednalo o 24 kusů lip malolistých vysokých 

100-150 cm s následnou tříletou péčí o tyto stromky. 

 

 
S e T e c k é  N o v i n y  

Únor 2015 

 

Obec Seč 

 



www. secublovic.cz  e-mail: secublovic@seznam.cz 2 

Co se chystá. 

Začátkem měsíce února započaly práce na statickém zajištění budovy bývalé fary, na které obec čerpá dotaci 

z programů  Plzeňského kraje.  V současné době žádáme o další dotaci, z které by se financovala další část 

rekonstrukce fary. 

 

18.2.2015 se bude konat první letošní zasedání Zastupitelstva obce Seč v 19.00 hod v přísálí místního hostince. 

Všichni občané jsou zváni. Na programu jednání bude zejména schválení nové obecně závazné vyhlášky o 

nakládání s odpady a jejich likvidaci.  Od letošního roku jsou obce povinny zajistit třídění navíc také kovového 

odpadu a bioodpadu.  Dále se bude projednávat převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu a nákup 

pozemků do majetku obce. 

21.3.2015 od 19.30 zveme všechny milovníky dobré muziky a zpěvu do výčepu i přísálí našeho hostince na 

zpívanou.  Budou nám hrát Jiří Břicháček a jeho kamarádi.  Měli jste možnost je slyšet v hospodě po adventním 

koncertu.   

28.3.2015 od 15 hod. se bude konat v sále místního hostince dětský maškarní bál. Zveme děti všech věkových 

kategorií, jejich rodiče i prarodiče.  Děti, přijďte v maskách, bude legrace ! 

 

Závěr 

Na Novoroční ohňostroj tentokrát přispěli:  Černých,  Fialovi č.p.32,  Fialovi č.p. 71,  Fialovi č.p. 109, 

Hajšmanovi,  Holubovi,  Hrdinová Blanka,  Hvozdovičovi č.p. 80,  Chytrých,   Janečkovi č.p.95,                

Keslovi č.p. 51,  Lašťovka Martin,  Malý Rudolf,  Malých č.p.86,   Pajerovi,   Parouzovi,  Pelíškovi,     

Sedláčkovi č.p.9,  Šrámkovi č.p.107,  Švecovi č.p.91,  Vaníkovi.   

Všem patří velký dík. 

 

 

vaše starostka 

Helena Chytrá 

 

 

 

 


