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Úvod 

Vážení spoluobčané, 

       dovolte mi, abych se v úvodu tohoto čísla vrátila o téměř 2  měsíce zpátky a to konkrétně do 

podvečera 30.4., tedy času, kdy se pálí čarodějnice, staví a hlídají májky a lidé se schází za účelem 

přátelských posezení u ohně. Pro představitelé obcí a měst znamená tento čas také jednu povinnost 

a to vyvěsit vlajky státu a obce na veřejné budovy, aby visely v den státního svátku. I my jsme této 

důstojné povinnosti dostáli a vlajky vyvěsili. Nikdy by mě nenapadlo, že právě v naší obci se najde 

člověk, který si státního symbolu váží pramálo. Večer, když jsem seděla se svými přáteli u ohně na 

své zahradě, kdosi mi tam přes plot hodil právě českou vlajku, kterou jsme pár hodin před tím 

pověsili s Petrem Janečkem na budovu obecního úřadu. Musím říct, že jsem dosud neslyšela, že by 

se někdo z místních občanů takhle hanlivě zachoval ke státnímu symbolu a dost mě to mrzí.  Jestli si 

někdo potřebuje něco vyřídit přímo se mnou osobně, nechť k tomu, prosím, nepoužívá takový 

nedůstojný způsob. Nejenže tento člověk pohrdl státní vlajkou, ale mohl takto hozeným předmětem 

zranit někoho z mé rodiny, či přátel.  Žijeme na malé vesnici, kde se všichni známe, myslím,  že 

bychom si měli umět pomáhat a ne si úmyslně škodit.                                                  

 

Co se událo. 

     1) 8.5. pietní setkání u pomníku obětí světových válek  

          Na tomto místě bych ráda poděkovala občanům, kteří si přišli připomenout sedmdesáté páté 

výročí konce 2. světové války v Evropě a uctít památku občanů Seče padlých nejen v této válce.   

Přečetli jsme si pár vět ze setecké kroniky z jara 1945, abychom si přiblížili atmosféru té doby. 

Přítomní pamětníci zavzpomínali na pohnuté události a zejména na občany, jejichž jména jsou 

v kronice uváděna a s těmito událostmi spojena. Naši dobrovolní hasiči položili věnec k pomníku 

obětí. I jim patří můj dík za to, že přispěli k důstojnému průběhu této slavnostní chvilky. 

    2)  30.5.  se konal na hřišti  dětský den. Musím velmi poděkovat všem zastupitelům a 

dobrovolníkům, kteří se na přípravách a průběhu tohoto veselého odpoledne podíleli. Dětí se seběhlo 

jako smetí a podle jejich reakcí i pochvalných ohlasů rodičů se jim dětský den velmi líbil. Není divu, 

vždyť kromě tradičních her, se mohly děti podívat na ukázku výcviku policejních psů, zajezdit si na 

ponících a zařádit si v pěně, kterou jim vyrobili naši hasiči. I když to od rána tak nevypadalo, nakonec 

se vyvedlo i počasí, takže na závěr si děti opekly buřtíky jako každý rok. 

    3)  Zasedání zastupitelstva 10.6.2015 

  Zastupitelstvo obce Seč ( ZO ) zasedalo na sále místního hostince od 19.hod  

  ZO vzalo na vědomí: 

- Informativní zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání ZO. V této zprávě informovala 

starostka zastupitele a přítomné občany o uzavření nájemní smlouvy na obecní byt s paní 

Květou Ochocovou a o jednání se  Římskokatolickou církví Blovice a pracovníky 

Plzeňského biskupství ve věci odkupu paloučku před hřištěm a dalších pozemků do 

majetku obce. Bohužel z tohoto jednání nevzešlo jednoznačné rozhodnutí. Církev  o celé 

záležitosti bude uvažovat až po dokončení církevních restitucí, což je běh na delší trať, než 

se nám líbí. 
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ZO schválilo:  

- přijetí Obecně závazné vyhlášky č.2/2015, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na 

veřejných prostranstvích. 

- Rozpočtové opatření č. 2/2015, kterým  se vyčlenily zejména prostředky na opravu 

obecního bytu a sportovní činnost 

- Hospodaření obce Seč v roce 2014 

- Hospodaření MŠ Seč v roce 2014 

- Nákup pozemků od společnosti ZETEN spol. s r.o. v katastru obce. 

  

Další  informace pro občany 

- sečení a úklid na hřbitově - bohužel se množí stížnosti na pořádek na hřbitově, i já bych byla ráda, 

kdyby náš hřbitov byl vzhledný a upravený, což se ovšem zcela nedaří. Nejde to z velké části i kvůli 

tomu, jak je hřbitov uspořádán. S tím ovšem asi nic udělat nelze. Hroby jsou velmi těsně u sebe, což 

téměř znemožňuje vysekávání trávy mezi nimi, aniž by byly ohroženy náhrobky a desky strunou 

křovinořezu.  Pracovníci, kteří sečení provádějí mají instrukce k tomu, aby vysekávali pouze větší 

plochy. Dosekávání těsně u hrobů z těchto důvodů není možné.  Chemický postřik porostů také není 

zcela ideálním řešením. Jezdím dvakrát do měsíce na hrob svého otce na hřbitov do  Domažlic, je to 

velký hřbitov s velkou správou a údržbou. Téměř vždy po sekání jsou tam hroby zaházené nalétanou 

trávou. K nezbytné výbavě návštěvníků tak patří i smetáček, kterým si hroby zametou. Prosím proto 

návštěvníky našeho hřbitova, aby chápali některé překážky k zachování dokonalého vzhledu hřbitova.  

- nepořádek na hřišti – prosím návštěvníky hřiště, hlavně mládež, která se tam ve večerních hodinách 

schází, aby dodržovali pořádek na hřišti, zejména pod pergolou. Stěžují si fotbalisté i další oficiální 

uživatelé hřiště. Fotbalisté se dokonce dožadují, aby pergola byla zcela uzavřená, čemuž zatím 

odoláváme, ale pokud se současný stav nezmění, budeme nuceni přijmout  opatření, která 

beztrestnému dělání nepořádku na hřišti zabrání. 

- potkani – na námět pana Ladislava Matouška jsem pozvala zástupce deratizační firmy Desinsekta 

Plzeň pana Kubáta. Po probrání celé situace mě informoval, že deratizace celé obce v rozsahu, který 

by byl účinný, by byla příliš drahá. Jen pro příklad, jedno položení návnad ( a nutné je opakování) v 

okolí domu pana Matouška a Makrlíka by přišla cca na 5000,- Kč. Prosím proto občany, zvláště 

chovatele drobného hospodářského zvířectva, aby situaci ve svých domácnostech nepodceňovali a 

potkany hubili.  

- obnošené šatstvo, ANKETA   - chtěli bychom v naší obci umístit kontejner na obnošené šatstvo a 

ostatní textil. Oslovila jsem několik společností, které tyto kontejnery do obcí umisťují a jako 

nejsolidnější se mi jeví diecézní charita Plzeň. Má to ovšem háček,  d.ch. umisťuje kontejnery trvale 

pouze do obcí nad 600 obyvatel. Nicméně máme dvě možnosti: buďto pytlový sběr – kdy rozdáme 

občanům pytle od charity, které naplní textilem a v uvedený den  je přinesou na stanovené místo, kam 

si pro ně pracovníci charity přijedou, druhá možnost by byla umístit v obci kontejner na dobu určitou 

až dvakrát do roka, např. dva měsíce na podzim a dva na jaře. Po tuto dobu by občané měli možnost 

kontejner naplnit. Tento způsob se mi jeví jako lepší. Prosím proto občany, aby mi dali vědět, zda a o 

jaký typ sběru by  měli zájem a které měsíce v roce by pro úklid svých šatníků preferovali. Rovněž mi, 

prosím napište, zda byste uvítali jednorázový sběr objemného odpadu. V této věci jednáme zároveň 

s Městem Blovice, které nám nabídlo sběrný dvůr za roční paušální poplatek. Svoje názory na sběr jak 

šatstva, tak objemného odpadu mi pište prostřednictvím e-mailu: secublovic@seznam.cz, na tel: 

724974696, nebo písemně na lísteček vhozený do schránky u obecního úřadu a samozřejmě za mnou 

můžete se svým názorem přijít i osobně. 

- Informační box – pravidelní návštěvníci našich webových stránek si jistě povšimli, že nám tam 

přibyla rubrika Nabídky práce v regionu. Jedná se o zcela bezplatnou službu pro občany, v této rubrice 

jsou denně aktualizované informace o pracovních příležitostech v oblasti do 30-40 km od Seče, tedy 

maximální ještě přijatelné vzdálenosti pro dojíždění do zaměstnání. Informace jsou tam stahovány ze 

tří největších personálních portálů a to z Prace.cz, Jobs.cz a z Úřadu práce ČR. 
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- SMS InfoKanál – připomínám, kdo z občanů ještě nemá na obci zaregistrované číslo 

mobilního  telefonu a rád by dostával informace o dění v obci prostřednictvím sms zpráv, 

nechť nám toto číslo poskytne. Bude použito pouze k tomuto účelu. 

- bolševník – v okolí obce, zejména v neudržovaných porostech se vyskytuje ve větší míře bolševník 

velkolepý, je to velmi invazivní a úporná rostlina, která roste zejména kolem potoků, rybníků a ve 

vlhku. Pokoušíme se jí chemicky hubit, ale zatím naše snaha přináší jen malé výsledky.  Podle 

českých zákonů jsou majitelé a uživatelé pozemků povinni zabránit výskytu a množení plevelů viz. 

citace ust.§ 3 odst.1 zákona č.326/2004 :  

  
 Fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné 

produkty nebo jiné předměty, a vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního 

důvodu, jsou povinni 

a) zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným 

osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, 

b) používat k ošetřování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů proti škodlivým organismům pouze 

přípravky, další prostředky a mechanizační prostředky povolené k používání podle tohoto zákona, a to 

způsobem, který nepoškozuje okolní porost, zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí. 

Prosím proto občany, zejména majitele postižených pozemků, aby nám v hubení těchto porostů byli 

nápomocni. Dále žádám rodiče, aby své děti poučili o tom, jak bolševník vypadá a varovali je před 

přímým kontaktem s touto rostlinou. Kontakt vyvolává velmi nepříjemné, bolestivé kožní reakce. 

Pokud se na procházkách po okolí Seče s rostlinou setkáte, oznamte prosím, tuto lokalitu na obecním 

úřadě. Děkuji. 

 

Ze sportu 

Fotbalisté skvělou formu v jarní části sezóny potvrdili i prvním květnovým zápasem, kdy s výsledkem 

3:5 porazili domácí Hradec, jejich skvělé tažení pokračovalo 10.5. na domácím hřišti, kdy potěšili své 

věrné fanoušky drtivou výhrou nad Mantovem 6:1. Možná k tomu přispělo i to, že na tento zápas 

navlékli nové dresy se znakem obce. Ovšem první prohra se dostavila hned za týden, kdy se doma 

předvedl Ptenín se skóre 4:1. 24.5. se naše mužstvo pozvolna rozehřálo remízou se Záhořím, kdy si 

diváci užili pěkný zápas a výsledek  2:2 si zasloužila obě mužstva.  Zato 31.5. v Dnešicích to musela 

být pěkná divočina, krev sice netekla, ale červenou kartou  na konci 1.poločasu zamával sudí před 

nosem Radku Tymlovi a to byl konec všech nadějí. Zápas skončil 6:1 pro domácí Dnešice. A pak už 

nás čekaly jen dva zápasy. Na derby s Chlumem se tradičně těší diváci na obou stranách a tentokrát 

také měli proč. Mužstva obou klubů předvedli 7.6. na Chlumě opravdu pěkný fotbal a přespolní diváci 

nemuseli litovat cesty, neboť Seč si odvezla vítězství  1:2. 

Fotbalisté TJ Seč ukončili pěknou sezónu 2014/2015  na domácím trávníku 13.6. vítězstvím nad 

Líšinou 3:1.  Vítězství Seči zajistil hattrickem záložník Václav Martinovský, který se i díky tomuto 

zápasu stal Hráčem 17. kola IV. třídy Plzeň-Jih. Blahopřejeme. 

 

 
Tým Z V R P Skóre B 

1 SK Hradec 1946 B  21 14 2 5 72:47 44 

2 TJ Záhoří  21 13 2 6 60:37 41 

3 TJ Sokol Dnešice  21 11 3 7 55:42 36 

4 TJ Seč 21 10 1 10 55:67 31 

5 TJ Chlum 21 7 5 9 43:43 26 

6 TJ Baník Mantov 21 8 2 11 29:39 26 

7 TJ Lučina Ptenín 21 7 2 12 37:49 23 

8 TJ Sokol Líšiná 21 4 3 14 26:53 15 

http://fotbalunas.cz/tym/3771/
http://fotbalunas.cz/tym/3775/
http://fotbalunas.cz/tym/3774/
http://fotbalunas.cz/tym/3773/
http://fotbalunas.cz/tym/3768/
http://fotbalunas.cz/tym/3770/
http://fotbalunas.cz/tym/3769/
http://fotbalunas.cz/tym/3772/
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Naši gratulaci a poděkování samozřejmě posíláme všem fotbalistům za předvedené výkony a přejeme 

hodně úspěchů a zdraví do další sezóny. 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

Závěr: 

Závěrem mi, vážení spoluobčané, dovolte, abych vám popřála pěkné léto, vydařenou dovolenou a 

dětem moc hezké prázdniny plné slunečných dnů. 

 

  

vaše starostka 

Helena Chytrá 


