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Vážení spoluobčané, 

venku zavládlo konečně krásné jarní počasí, zima je za námi, blíží se Velikonoce a s nimi 

čas smýčení, uklízení a loučení se se starými nepotřebnými věcmi.  To je samozřejmě 

správné a v pořádku, ale bohužel, navzdory vcelku dokonalému systému třídění a likvidaci 

odpadu nejen v naší obci, ale i jinde, řeší někteří jedinci známou nerudovskou otázku 

způsobem více než zavrženíhodným. Ale o tom až později. Teď se podíváme, co je za námi a 

co nás v nejbližší době čeká.  

           Co se událo: 

1)  11.2. hasičský ples 

     O druhé únorové sobotě konal se v naší obci tradiční hasičský ples, na kterém tentokrát 

zahrála k tanci i poslechu kapela Orient. Pobavit se přišlo téměř osmdesát tanečníků, kteří 

měli možnost vyhrát pěkné ceny v tombole. Hasičský ples patří již dlouhá léta k významným 

kulturním událostem v Seči. Za jeho přípravu patří hasičům poděkování. Hasiči rovněž děkují 

všem občanům a příznivcům za pěkné ceny do tomboly. 

2) 24.2. zasedání Zastupitelstva obce Seč 

Zastupitelstvo na svém 18. zasedání schválilo: 

- Rozpočtové opatření 1/2017 

 Zadání zpracování projektové dokumentace na chodník od Mokrých k Tomášovi 

Fialovi 

 Obnovu zřizovací listiny JSDHO Seč 

 Jmenování zástupce velitele JSDHO pana Václava Fialu 

 Poskytnutí dotace na financování rozšíření kapacity ustájení psů Víceúčelového 

zařízení Borovno – útulek pro psy, jehož vlastníkem je Storgé, z.s. ve výši 3000,- Kč. 

 Odložení hlasování o opravě zásahového vozidla VW Transportér 

Zápis ze zasedání je k dispozici na webových stránkách naší obce. 

     

3)  18.3.maškarní ples pro děti  

V sobotu 18.3. se zaplnil sál a přísálí naší hospody malými princezničkami, Sněhurkami, 

Červenými karkulkami, piráty, udatnými princi a dalšími postavičkami z říše pohádek, ale i z 

říše živočichů a  rostlin. Dětí se sešlo tentokrát  35 a mohly se těšit nejen z tancování a řádění 

na sále, ale i z hezké tomboly, o kterou byl velký zájem. Děkuji touto cestou paní Dáše 

Parouzové , která veškeré akce pro naše děti už léta organizuje, dále děkuji Markétě 

Parouzové za dobré nápady,  Katce Sedláčkové za fotky, Vlastovi Hozmanovi za muziku a 

děvčatům, která přišla pomoci.  
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4) 25.3. maškarní ples pro dospělé  

Jen o týden později se na našem sále sešla velmi zajímavá společnost. Mezi vzácnými hosty 

jsme měli tu čest přivítat státnickou návštěvu až z USA. Věřte, nevěřte,  přijel prezident 

Donald Trump i se svou ochrankou. Bývalým holčičkám udělali radost ještě z krabic 

nevybalené panenky Barbie a Ken, taneční lekci byli připraveni poskytnout Baby a Johnny 

z legendárního filmu Hříšný tanec, všechny hosty otravovalo hejno much, které nenechalo nic 

náhodě a přitáhlo si vlastní lejno, na počestnost celého podniku dohlížely dvě zbožné jeptišky 

a všeobjímající lásku rozdávaly krásné příslušnice hnutí Hippies. Přes neprůstřelnou ochranku 

prezidenta se do sálu přece jen dostal jeden ozbrojený terorista, ale byl okamžitě zneškodněn, 

naproti tomu zcela bez úhony se mezi tanečníky pohyboval pirát se slečnou pirátkou, Robin 

Hood, morbidní příslušníci rodiny Adamsových, cirkusovou drezúru předváděl pan principál 

a jeho koník a až z dálného východu k nám zavítal samuraj a gejša. 

Děkujeme firmě  Hyundai Šrámek, která dodala ceny do dětské tomboly a ceny pro tři 

nejhezčí dospělé masky a Jirkovi Marouškovi za pořízení fotodokumentace.   

Co se chystá 

V úterý 9.5. a ve středu 10.5. proběhne v naší obci jarní sběr nebezpečných odpadů, oba 

dny od 16:00 do 18:00 hod v garáži obecního úřadu. Lze zde uložit následující odpady: 

 Oleje v uzavřených nádobách (jiné hydraulické oleje, jiné motorové, převodové  

a mazací oleje, ostatní oleje 

 Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

(absorpční činidla, filtrační materiály) 

 Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, chemikálie sestávající 

z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující, např. rozpouštědla, kyseliny,        

zásady, fotochemikálie, pesticidy 

 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 

 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 

 Brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů v příslušných nádobách 

 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky 

 Detergenty (odmašťovadla) – stará mýdla a čistící prostředky 

 Nepoužitá léčiva (staré léky) 

 Pneumatiky osobní (bez disků) 

 Pneumatiky nákladní – „Avia“ (bez disků) 

 Olověné akumulátory 

 Baterie včetně autobaterií 

 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

 Vyřazená zařízení domácího chlazení 

 Vyřazená elektrická a elektronická zařízení ostatní. 

 

Ostatní záležitosti života v naší vesnici 

Příprava na sraz rodáků při příležitosti oslavy výročí 700 let od 1. písemné zmínky o obci. 

Prosíme občany, kteří ještě neposkytli a mohou poskytnout staré rodinné fotografie či 

fotografie objektů, aby nám je přinesli na obecní úřad. Rovněž budeme rádi za všechny adresy 

seteckých rodáků, abychom na nikoho nezapomněli. Některé z vás už navštívili zastupitelé, 

aby získali potřebné informace, přesto můžete přicházet i přímo k nám na úřad, pokud jsme 

snad na někoho zapomněli, nebo si ještě sami vzpomenete. Také sbíráme informace o 
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majitelích starších objektů a to zhruba od roku 1955 do dnešní doby. U některých domů se to 

jen velmi těžko dohledává.  Děkujeme všem za spolupráci. 

  

Setecký dětský klub 

Oslovila mě paní Jana Sirová s dotazem, zda by nebyl zájem vytvořit v obci dětský klub. Jak 

si jistě pamatujete, děti tu před pár lety svůj klub měly. Pod vedením paní Květy Ochocové se 

učily vařit, péct a tvořit různé zajímavé dekorativní předměty, které pak např. nabízely při 

adventním koncertě. Klub postupně zanikl pro zmenšující se zájem dětí. Klubovna byla 

vybavena rozličnými stolními hrami a bylo možno si hry i půjčovat. Vzhledem k tomu, že 

máme v současnosti v obci opět dost dětí, zvláště těch nejmenších, dostává se otázka jejich 

volnočasového vyžití zase do popředí. Paní Sirová má zajímavou představu o tom, co všechno 

by se mohlo s dětmi dělat. Prosím proto maminky, které by se chtěly zapojit a vymyslet, 

jakým způsobem by se děti mohly scházet, společně si hrát, ale i se něco nového naučit, aby 

přišly na malou přípravnou schůzku – 13.4.2017 od 16.30. Sraz před obecním úřadem, bude – 

li hezky vyrazíme i s dětmi na hřiště, kde hasiči udělají ohýnek, děti si opečou buřty, pohrají 

si a maminky mezitím proberou možnosti a naplánují další setkání a aktivity. 

Zadání územní studie krajiny  

Na pracovní schůzce starostů 29.3. v Blovicích jsme byli seznámeni s tím, že Město Blovice, 

jakožto obec s rozšířenou působností ( ORP) zadalo zpracování územní studie krajiny (ÚSK) , 

která by měla sloužit jako plánovací podklad pro úřad územního plánování. Je to v podstatě 

jakýsi územní plán krajiny. Cílem je např. obnova  starých polních cest, které spojovaly 

vesnice, výsadba alejí a zakládání remízů,  obnova vodních toků a vodních prvků vůbec a 

zpřístupnění zajímavých míst v krajině, která měla a mají nějaký historický a společenský 

význam pro člověka. Dále se tato studie zabývá navržením protipovodňových a protierozních 

opatření. Zpracováním byla pověřena krajinná architektka paní Klára Salzmann, jejíž 

spolupracovníci budou postupně navštěvovat obce spadající pod ORP Blovice a zjišťovat stav 

krajiny a její možnosti v jejich katastrálních územích. Během přípravné fáze celého projektu 

se bude konat i schůzka s občany, kde se dozvíme, co všechno se v krajině kolem nás může 

naplánovat. O času a místě konání schůzky vás budu včas informovat. Zatím prosím občany, 

kteří mají zájem podílet se na tváři krajiny kolem nás, aby si připravili své nápady a 

připomínky. Vítané budou i vzpomínky pamětníků na to, kde byly polní a lesní cesty, 

studánky, tůně, kudy vedla koryta potoků a kde jsou zajímavá místa, která by se mohla 

zpřístupnit. Ke studii se budou moci samozřejmě vyjadřovat i zemědělci, myslivci a všichni 

lidé, kteří krajinu jakkoliv využívají. Přínosem by mělo být mimo jiné i lepší využití krajiny 

pro rekreaci člověka. Zpracovaná ÚSK by měla i napomoci k získání  některých dotací a 

grantů na vytvoření  výše zmiňovaných krajinných prvků. 

Kontejner na textilie 

Začátkem dubna bude v naší obci opět umístěn bílý kontejner na použité textilie a měl by tu 

stát zhruba do října. Prosím občany, kteří budou kontejner využívat, aby zde odkládali pouze 

věci, které jsou uvedené na kontejneru a které jsou vyprané a uložené v pytlích. 

Sázení dubové aleje kolem cesty k sv. Barboře 

V letošním roce plánujeme výsadbu dubové aleje kolem cesty k sv. Barboře. Rádi bychom, 

pokud to z důvodů technických bude možné, zapojili do této výsadby naše občany. Zvlášť pro 

děti by bylo určitě zajímavé mít svůj vlastnoručně, nebo za pomoci rodičů, zasazený stromek 

se jmenovkou v této aleji. Po dobře vykonané práci samozřejmě nebude chybět opékání buřtů.  

Přesný termín výsadby včas vyhlásíme. 
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Ze sportu 

Naši fotbalisté mají za sebou poslední  zahřívací zápas, při kterém se v neděli 26.3. utkali na 

domácím hřišti se Starou gardou Blovice s výsledkem 4 : 4.  Gratulujeme a přejeme hodně 

úspěchů v jarní části sezóny.        

 

                          R O Z P I S     J A R O     2 0 1 7 

 

09. 4.            16.00 hod.                       NEURAZY                -      SEČ 

16.. 4.           17.00 hod.                       SEČ                            -      PLZEŇ-LETNÁ 

23.4.             17.00 hod.                       BLOVICE „B“           -      SEČ    

30.4.             17.00 hod.                       SEČ                            -      MANTOV 

07.5.             17.00 hod.                       NEZBAVĚTICE        -      SEČ 

14.5.             17.00 hod.                       SEČ                            -      ZÁHOŘÍ 

21.5.                                 V O  L  N  O 

28.5.             17.00 hod.                       ZÁLUŽÍ                     -      SEČ 

04.6.             17.00 hod.                       SEČ                            -      HRADEC „B“ 

10.6.             14.00 hod. sobota            LÍŠINÁ                      -      SEČ 

18.6.             17.30 hod.                       SEČ                            -      SOBĚKURY  

 

 

Závěr 

Vážení spoluobčané, na začátku jsem se zmínila, že někteří lidé stále neví, co s odpadky. Mnozí z vás 

si jistě povšimli velkého množství odpadu v plastových pytlích u Kněžáku. Bylo jich cca 25 a 

obsahovaly všechno možné i nemožné. Není-li však  svědek, nelze možného pachatele stíhat. Prosím 

tedy občany, kteří si povšimli neznámého automobilu na cestě ke sv. Barboře v týdnu od 18. do 25.3., 

aby to ohlásili na obecním úřadě. Děkuji. 

Zároveň děkuji všem občanům, kteří pečují o vzhled obce i tím, že udržují v pořádku a upravené i 

prostory mimo své vlastní domovy. 

 

Závěrem  přeji  všem občanům krásné velikonoční svátky, teplé a příjemné jarní počasí a těším se 

na  setkávání s vámi. 

 

Vaše starostka 

Helena Chytrá 

 


