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Vážení spoluobčané, 

           rok 2016 se nachýlil ke svému závěru, za oknem přituhuje a chladný vítr prohání po 

cestách a chodnících zbytky listí. Nastupuje vánoční čas. Čas splněných přání, čas 

setkávání, čas ztišení, čas, kdy se ohlížíme za sebe a ptáme se, jaký ten končící rok byl? 

Co se událo: 

1)   26.11. adventní koncert 

      V předvečer první adventní neděle zazněly v našem kostele tóny koled a vánočních písní. 

Tradičně byl v Seči adventní čas zahájen vystoupením dětí z mateřské školky a po něm nám 

zazpívali a vánočně nás naladili členové pěveckého souboru Semtamton, který působí při 

Základní umělecké škole v Blovicích. Před zahájením koncertu uspořádaly místní maminky 

pěkný lampionový průvod po cestě lemované svíčkami. Průvod ukončil své putování na návsi 

u stromečku, kde děti s napětím čekaly na jeho rozsvícení. Za zorganizování této milé akce 

patří maminkám a jejich pomocníkům dík. Poděkování posíláme i našim hasičům, kteří jako 

každý rok potěšili naše chuťové pohárky dobrými klobásami a zahřáli nás svařáčkem. 

Děkujeme všem návštěvníkům adventního koncertu za příspěvky, které budou použity na 

další opravy našeho krásného kostela. Za stromeček na návsi děkujeme panu Ladislavu 

Holubovi. 

 

2)    10.12. mikulášská zábava pro děti 

Přesně podle očekávání se v sobotu odpoledne sešlo v sále místního hostince velké množství 

nebojácných a šikovných dětí, které se vyřádily při hrách a písničkách. Na závěr si, jako 

každý rok ozdobily stromeček, zapálily prskavky a Mikuláš s andělem a čerty jim rozdali 

balíčky s dobrotami. Na této velmi oblíbené akci se sešlo 37 dětí. Poděkování za pěkné 

odpoledne patří členkám výboru pro občanské záležitosti a nebeským i pekelným asistentům. 

 

3)  15.12. zasedání zastupitelstva obce Seč 

     Zastupitelstvo na svém 17.zasedání schválilo: 

- Rozpočet na rok 2017 ( celý rozpočet naleznete na webových stránkách obce) 

- Rozpočtové opatření 5/2016 

- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za odpady, ( rovněž je 

zveřejněna), kterou se ruší OZV 4/2015. Poplatek za odpady zůstává stejný jako 

předchozí roky, tj. 650,- Kč za poplatníka, nebo za stavbu sloužící k rekreaci. V této 

vyhlášce jsou pouze doplněny případy, u kterých je možné poplatníka od placení 

osvobodit. 

- Směnu pozemků ve vlastnictví obce Seč za pozemky Plzeňského kraje, které jsou ve 

správě SÚSPK. Jedná se o směnu pozemku p.č. 384/9  pod silnicí na Únětice  za 

palouček za hřbitovem p.č.60  a pozemek u cisteren p.č. 371/2 

- Pověření finančního výboru ZO kontrolou financování rekonstrukce budovy bývalé 

fary. 
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- Pověření kontrolního výboru ZO kontrolou plnění usnesení ZO za rok 2016. 

- Uzavření dohod s novými členy JSDH obce Seč 

- Jmenování velitele JSDH obce Seč pana Pavla Fialu 

- Úpravu odměn zastupitelů obce od 1.1.2017 a kumulaci odměn za výkon jednotlivých 

funkcí v zastupitelstvu. 

- Žádost o převod pozemků od ÚZSVM p.č. 83/1 a p.č. 378/2.  

Co nás čeká 

1)  pátek 30.12. – turnaj v kulečníku 

     Vážení hráči kulečníku, přijďte si šťouchnout do přísálí našeho hostince při v pořadí již 

třetím turnaji, který bude zahájen ve 14.00 hod. Hráči se mohou zapisovat od 13.00 hod. 

Startovné činí 50,- Kč.  Na výherce čekají zajímavé ceny.  

2)  Silvestrovská  noc  

Nebe nad Sečí ozáří tradiční ohňostroj 1.1.2017 přesně v 0:15 hod. Děkuji všem dárcům, kteří 

na tuto úžasnou podívanou přispěli a přispívají.  Těším se na setkání s občany a na společné 

prožití zahájení nového roku. 

  Ostatní záležitosti života v naší vesnici 

Kamna na propan-butan 

Z důvodu vytápění a vysoušení čerstvě omítnutého zdiva na faře, museli jsme zakoupit 

plynový přímotop na 10 kg propan-butanovou bombu. Jedná se o kombinovaná kamínka, lze 

topit i elektřinou. V současné době již nemusíme tato kamínka používat, neboť máme osazený 

plynoměr a vytápíme prostory ústředním topením. Dávám proto občanům na vědomí, že obec 

může v případě, že se někomu rozbije kotel apod., tato kamínka zapůjčit. 

Jak to vypadá s farou? 

Jak jsem se již zmínila v předchozím odstavci, na faře jsou hotové vnitřní omítky, dále podlahy, 

zateplení stropů a ústřední topení. Tyto 4 akce stály celkem 852.401,- Kč. Uvádím to zde proto, že na 

veřejnosti koluje mylná informace, že jen podlahy nás stály 800.000,-. Není to pravda, podlahy vyšly 0 

na 235.268,- Kč. Přesné vyčíslení veškerých dosavadních nákladů na opravu fary bude zveřejněno po 

kontrole finančním výborem zastupitelstva obce.  Z důvodu vysoké vlhkosti v objektu jsme si zapůjčili 

tři vysoušeče, které vysouší zdivo. Byla vybudována plynová přípojka a osazen plynoměr. V dalším 

kroku je třeba připojit elektřinu. Některým občanům se nelíbí osazení sloupků na plynoměr a 

elektroměr před budovou. Ani mně se to nelíbí, ale z hlediska technických možností to, bohužel, nešlo 

příliš jinak. Věřím, že až bude upravený terén kolem budovy, navýšena opěrná zídka a travnatá plocha 

osázena vhodnou zelení, tak se situace určitě zlepší. 

Závěr 

V úvodu tohoto čísla jsem psala o potřebě většiny z nás se na koci roku ohlédnout a bilancovat.      

Takže, jaký ten rok 2016 vlastně byl?  Z hlediska života v naší obci, si myslím, že dobrý. Všechno 

funguje většinou tak, jak má. Leccos se podařilo udělat a mnoho úkolů je stále před námi. Je dobře 

vědět, že pořád není hotovo a stále je, co zlepšovat. Přeji naší obci, aby i 699. rok jejího oficiálního 

trvání byl dobrý a klidný a aby se nám tu všem dobře žilo.   

 Vážení spoluobčané, přeji vám příjemné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších, dětem 

splněná přání a dospělým radost z rozzářených dětských očí. Přeji vám klid a pevné zdraví v novém 

roce. 

Vaše starostka 

Helena Chytrá 
                     

 


