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Volby  

 
V pondělí jsme od  Ústřední volební komise dostali uloženo ihned sdělit občanům, že 

volby do PS nebudou. Tak to činíme. 
 

Do konce roku moc času nezbývá 

 
Blíží se konec roku a je čas pomalu rekapitulovat. Dokončili jsme sociálky na hřišti, 

školka má novou střechu, na návsi jsou nové čekárny, u Synáčů nám vyměnili protékající 
hydrant, několikrát jsme nechali vyvézt kontejner od kostela a bylo 600tisíc našetřených  
z loňska pryč. 
  Nové peníze díky krizi a protikrizovým opatřením přicházeli  méně často, než jsme si 
na začátku roku představovali. Měli jsme v plánu upravit náves s nejbližším okolím a udělat 
novou cestu do mlýna. Bohužel. Z nedostatku peněz jsme se dostali až po pouti. Teď máme 
na kontě zase 700tis. a můžeme využít dotaci Plzeňského kraje na úpravu návsi. Provedeme 
nejnutnější práce za cca 350 tis. včetně 200tis. dotace. 

Do prací se pustíme po Václavu. Zmenšíme asfaltovou plochu a rozšíříme zeleň. 
Návrh na úpravu zpracoval stavitel pan Synáč jako dar obci. My jsme jeho návrh upravili dle 
možností finančních a technických. Při těchto pracích uděláme navíc u školky drenáž a snad 
stáhneme vlhko ze stěny do kanalizace. 

Zbylé peníze budeme šetřit na spoluúčast při opravách cesty do mlýna, hlavní 
komunikace, chodníků a veřejných prostranství, pokud získáme dotaci ze Státního 
zemědělského investičního fondu, o kterou teď žádáme. Stálo by to něco přes milion. Více si 
dovolit nemůžeme. Pokud by to vyšlo, práce by už řídilo nové zastupitelstvo.  

 
Zasedání zastupitelstva 

 
V pondělí 21. 9. se konalo zasedání obecního zastupitelstva. Na pořadu byly důležité 

věci. Schválení smlouvy s dodavatelem prací na úpravě návsi, prodej obecních pozemků panu 
Kraslovi a panu Švecovi a projednání prodeje části obecního pozemku panu Vl. Malému, od 
kterého zase obec koupí část jeho pozemku. Zadání zpracování žádosti o „evropské peníze“ 
panu Bláhovi z Nepomuku, schválení návrhu veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Seč a městem 
Blovice na řešení přestupků našich občanů, ořezání  nebezpečných větví ze stromů u kostela, 
převod šesti pozemků ( komunikací ) ze státu na obec, schválení změn rozpočtu a další věci, 
které budou popsány níže. 

Dále starosta obce vysvětlil zmaření záměru odvést vodu, které zatéká z obecních 
pozemků do sklepa paní Makrlíkové, jednoduchým výkopem s drenáží. Při přípravě se 
zjistilo, že cca 120 cm od plotu paní Makrlíkové vede telefonní kabel, který navíc ještě 
v nejhlubším místě   kříží cestu plánovanému výkopu. To si obec bez projektu nemůže 
dovolit. Problém se definitivně vyřeší po schválení územního plánu vybudováním kanalizace 
a nové komunikace u regulačky plynu, řádným projektem a realizováním odbornou firmou. 

 
 



 
 
 

Odpady 
Pořád máme problémy s odvozem odpadů od zahrádkářů u rybníka a s papírem. Starosta vše 

zařizoval písemně i osobně. U papíru buď bude svoz 2x za měsíc nebo se u Štětinů a u školky přidá 
kontejner. Problém by ani nemusel být, kdyby se papír před vhozením do kontejneru trochu upravil. 
Stačí krabice rozebrat nebo sešlápnout. Možná problém pomine s počátkem topení.  

Řada lidí využívá kontejner u hřbitova na zahození věcí, které patří do popelnice nebo na 
kompost. Řada lidí vozí zelený odpad někam na okraj obce. Dnes už stojí tuna objemného odpadu 
hodně přes tisíc korun a k tomu doprava 30,-Kč/km. Kdybychom shromažďovali jen kompostovatelný 
odpad na jednom místě a pak ho nechali odvézt, tak bychom šetřili cca tisíc korun za tunu. Ale to by 
se k zeleni nesmělo dostat cokoli jiného. A kdo to uhlídá? Přitom obecní vyhláška o odpadech ukládá 
občanům biologický odpad likvidovat doma kompostováním. 

Nebezpečné odpady se budou svážet v polovině října. Termín upřesníme.  
 

Náves 
Na návsi započnou práce na její úpravě hned po svátku. Budou se rozebírat staré chodníky 

před Černých , Pechrů a před pomníkem. Kdo by potřeboval domů betonové dlaždice 50x50, může si 
je po dohodě se starostou vykopat a za 5,-Kč za kus odvézt. Rozbité budou zadarmo. Je ale třeba 
jednat rychle, než na to půjde bagr. 

 
Czech POINT 

Projekt tohoto jména znamená Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, 
jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Do tohoto 
projektu jsme vložili cca 40tisíc + dotaci téměř 100tis. Máme nově upravenou kancelář a v ní 
špičkové vybavení s kvalifikovanou obsluhou. Ale i ta se bude ještě postupně učit a 
zdokonalovat.  Pro naše občany to znamená, že úřad rozšířil od října služby pro občany 
z pondělí,  i na úterý a středu vždy odpoledne a na jakýkoliv jiný den po telefonické dohodě 
s paní Bc. Šrámkovou. Ještě letos bude mít další pracovník osvědčení na ověřování. U nás na 
úřadě získáte např. platný výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, dozvíte se, 
kolik bodů vám schází jako řidiči. Vše, co lze u nás získat bez běhání po městech, bude na 
úřední desce OÚ a na internetu. A začne to fungovat, jakmile to ta odstraňovaná byrokracie 
dovolí, tj. až naše obec bude uvedena ve Sbírce zákonů. Mělo by to být brzy. 

 
Hřiště 

Obecní úřad zpracoval a vydal závazná pravidla pro pronájem a užívání hřiště. Obec je 
totiž vlastníkem pozemků i budov. Pravidla mají zamezit anarchii v užívání hřiště a vnést 
relativní pořádek. Obec jen platila a i úplně neznámí lidé sportovní zařízení využívali bez 
jakékoliv kontroly a náhrady. Pravidla jsou na úřední desce a jako všechno důležité i na 
internetu. 

Hry bez hranic 
Na 10. října jsme místo voleb chtěli udělat soutěžní večer pro obce mikroregionu. 

Nikdo se nepřihlásil a tak, pokud budeme chtít, můžeme si zasoutěžit mezi sebou v jiném 
termínu. Třeba ženy  x muži, svobodní x ženatí, mladí x dříve narození, hasiči x žháři, domácí 
x lufťáci. Zkrátka, když se budeme chtít pobavit, je to možné. Soutěže jsou připravené. 

  
Adventní koncert 

V sobotu 28. listopadu uspořádáme v našem kostele už tradiční adventní koncert. 
Příchozí s lampiony budou vítáni. Občerstvení jako vždy a posezení s hudbou po koncertu 
snad. Opět vystoupí žáci Základní umělecké školy Blovice a pěvecký ženský kvartet s naší 
paní ředitelkou Žežulkovou. Výtěžek z dobrovolného vstupného půjde na opravu střechy 
kostela, jejíž oprava v příštím roce skončí. 


