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Vážení spoluobčané, 

nadešel jeden z nejhezčích a nejteplejších měsíců v roce, začíná léto, na které v našich 

zeměpisných šířkách vždycky tak dlouho čekáme. Děti to mají za pár, blíží se čas 

dovolených a zasloužené relaxace. Toto číslo seteckých novin je před prázdninami poslední 

a tak si pojďme připomenout, co se v obci od minulého čísla událo a co se ještě dít bude.  

 Co se událo: 

1) Okrskové cvičení hasičů a oslava 115. výročí založení SDH v Seči 

V sobotu 13.5. jsme mohli po dlouhé době vidět naše hasiče v akci. V rámci oslav 115.výročí 

založení SDH Seč uspořádali hasiči slavnostní průvod vesnicí, kterého se zúčastnily i další 

hasičské sbory z okolí. Všichni hasiči se pak sešli na místním hřišti, kde se utkali ve dvou 

disciplinách požárního sportu a to ve štafetě a požárním útoku. Bohužel, z důvodu deštivého 

počasí a s tím spojeného rizika úrazu, rozhodli se hasiči štafetu nedokončit. Naštěstí při klání 

v požárním útoku se počasí umoudřilo a naši setečtí hasiči zaběhli překvapivě nejlepší čas.  

V sobotu 20.5. proběhla od 17:00 hod slavnostní schůze SDH Seč . V přísálí hospody byla 

připravena výstavka fotografií, pohárů, diplomů aj. předmětů dokumentujících 115 let aktivní 

činnosti hasičů. Vedením slavnostní schůze byla pověřena členka výboru SDH slečna 

Veronika Janečková. Přivítala všechny přítomné, zvláště přivítala hosty a zejména nejstaršího 

účastníka schůze pana Miroslava Faměru. Po zahájení uctili přítomní památku zesnulých 

členů sboru minutou ticha. Po té se ujal slova starosta hasičů pan Ladislav Matoušek, který 

přednesl zajímavý referát o založení a historii SDH Seč, zmínil významné události, ke kterým 

v uplynulých 115 letech došlo i významné osobnosti, které se zasloužily o rozvoj  a dobré 

jméno našeho hasičského sboru. Po tomto zajímavém seznámení s historií dostali příležitost 

hosté, aby přednesli své zdravice. Setecké hasiče pozdravil pan Pavel Jiránek a pan Václav 

Sýkora za Okresní sdružení hasičů Plzeň-jih a  starostka obce. Všichni hosté popřáli sboru  

výdrž v náročné práci, hodně úspěchů a elánu do dalších let. Po oficiální části schůze 

následovalo občerstvení a na večer byla pozvaná hudba. Škoda jen, že se schůze nezúčastnilo 

víc hasičů a jejich příznivců. Navzdory malé účasti, byla tato schůze důstojným připomenutím 

dlouholetého trvání sboru.  

 

2) Letnice u kapličky sv.Barbory 

V sobotu 3.6. odpoledne se sešli fandové dechovky na již druhém sousedském setkání             

u kapličky sv. Barbory v předvečer svátku letnic. Přes počáteční slabý deštíček se počasí 

vydařilo, posezení ve stínu pod lípami s přáteli a sklenicí oroseného pivka, s písničkami 

oblíbené Hájenky,  bylo velmi příjemné. Sešli se zde nejen setečtí občané, ale i sousedé 

z okolních obcí a krátce se na dobrou klobásu a něco k pití zastavili i náhodní kolemjdoucí. 

Odhadem se přišlo pobavit asi 70 lidí. Letos se o občerstvení postarali naši hasiči, za což jim 

patří poděkování.  
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3) Dětský den 

 V sobotu 10.6. se naše hřiště zaplnilo dětmi, jejich kamarády, rodiči a prarodiči. Letošní 

oslavu Dne dětí si přišlo užít téměř čtyřicet dětí. Zvláště ty nejmenší zaujal skákací hrad, 

všechny děti si rády zajezdily na ponících, vyzkoušely si práci hasičů, nechaly si namalovat 

roztomilé obrázky na tvář a užily si spoustu legrace u jednotlivých disciplin. Jako každý rok 

nechyběla chůze na chůdách, skákání v pytli, chytání rybiček, házení kroužků na terče a 

míčků do otevřené pusy klauna. Pro děti byly připraveny drobné odměny a na závěr si 

všechny opekly buřtíky na ohništi. Letos se vydařilo počasí a tak děti jen nerady ze hřiště 

odcházely. Děkuji touto cestou paní Parouzové a jejím pomocnicím za přípravu oslavy, 

Vlastovi Hozmanovi za hudební doprovod a našim hasičům za přípravu atraktivní zábavy 

v podobě stříkání na terče, což se dětem velmi líbilo a já věřím, že i takové akce pomohou 

přitáhnout děti k požárnímu sportu. Děkuji touto cestou také Porodně prasnic Seč, která nám, 

jako každý rok i letos poskytla sponzorský dar ve výši 2000,- Kč na zajištění občerstvení a 

cen pro děti a děkuji rovněž všem drobným dárcům. 

  

Co se chystá 

1) Zasedání zastupitelstva obce 

Na pátek 16.6.  je svoláno zasedání ZO do přísálí hostince v čase od 19:00 hod. Program je 

řádně vyvěšen na fyzické i elektronické úřední desce 

2) Divadelní představení 

V neděli 18. 6. od 15:00 hod zveme všechny naše občany a zejména děti na divadelní 

představení ochotníků z Chlumu, kteří u nás vystoupí s muzikálem Ať žijí duchové, aneb ať 

žije Chlum! 

Ze sportu 

Dne 15.7. pořádají naši fotbalisté  turnaj ve fotbale s pravidly malé kopané. Zváni jsou nejen 

občané, fotbaloví fanoušci a příznivci, ale rovněž celé týmy, které by se turnaje chtěly 

zúčastnit.  Prezence účastníků turnaje proběhne od 8:00 do 9:00 hod, po té bude turnaj 

zahájen, Zápisné činí 800,- Kč za tým. 

Závěr 

Vážení spoluobčané, ráda bych se ještě krátce vrátila k významnému výročí založení SDH 

v obci. Važme si tohoto spolku, uvědomme si jeho důležitost. To, že jako jediný ze všech 

spolků, které kdy v obci fungovaly, vydržel tolik desetiletí, přežil dvě světové války a několik 

režimů,  nepočítaně vlád a zastupitelstev, svědčí o jeho potřebě, svědčí o síle myšlenky a  

poslání takového spolku. Staré heslo: „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k rozkvětu“ 

má svůj velký význam i dnes, v době, kdy kulturní a společenské hodnoty  v celé Evropě jsou 

ohroženy. Dnes, více než kdy jindy, je potřeba, aby lidé drželi pohromadě, ctili tradice  a aby 

si udrželi spolky tohoto typu.  

Přeji všem občanům krásné léto! 

 

 

Vaše starostka 

Helena Chytrá 

 


