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Vážení spoluobčané, 

čas prázdnin se pomalu krátí, vzduchem poletuje babí léto, rána bývají chladnější a my si zase 

říkáme, jak nám to milé léto rychle uteklo. Než se však vrátíme zpátky do všedních dnů, pojďme se 

ohlédnout za časem nedávno minulým. Události, které se staly například v červnu, zdají se nám 

najednou tak daleko, přesto stojí za to si je připomenout.  

 Co se událo: 

1) Zasedání Zastupitelstva obce Seč dne 16.6.2017 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

1) Celoroční hospodaření Obce Seč a závěrečný účet Obce Seč za rok 2016    

Účetní závěrku Obce Seč za rok 2016  

Inventarizační zprávu Obce Seč za rok 2016 

2) Účetní závěrku Mateřské školy Seč za rok 2016 

Inventarizační zprávu Mateřské školy Seč za rok 2016. 

3) Přijetí dotace na dokončení fary z PSOV PK ve výši 360.000,- Kč a uzavření smlouvy 

s Plzeňským krajem na tuto dotaci.  

4) Jako  dodavatele na provedení venkovní omítky na faře firmu STAVOPILS s.r.o. 

5) Pořízení venkovních herních prvků do mateřské školy dle výběru ředitelky MŚ do celkové 

ceny 150.000,- Kč. 

6) Pořízení dvou kusů fitness prvků na hřiště  do celkové ceny 150.000,- Kč. 

2) Divadelní představení 

V neděli 18. 6. zaplnili sál hospody diváci natěšení na divadelní představení, se kterým k nám přijeli 

ochotníci ze sousedního Chlumu. Jejich představení s názvem  „Ať žijí duchové, aneb ať žije Chlum !“ 

bylo seteckými diváky přijato s nadšením. Velcí i malí amatérští herci předvedli úžasné herecké i 

pěvecké výkony. Poděkování patří nejen samotným aktérům, ale i všem, kteří se na tvorbě představení 

podíleli a všem, kteří se o soubor starají. Už se všichni moc těšíme, až nám Chlumští zase přijedou 

něco hezkého předvést a přejeme jim mnoho zdaru. Doufáme, že se jim u nás líbilo. Oni se nám líbili 

moc. 

3) Další zasedání zastupitelstva obce dne 12.7.2017 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

1)  Uzavření kupní smlouvy na nákup pozemků od Římskokatolické farnosti Blovice za částku 

200.000,- Kč. Jedná se o pozemky: parc. č. 351/1, parc. č. 351/5, parc. č. 351/16, parc. č. 

351/17,  parc. č. 508,  parc. č. 511. 

2)  Odložení hlasování o spolupráci s Římskokatolickou farností Blovice.  

3)  Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Seč ve výši 38 700,- Kč.     

Účelovou finanční dotaci z dotačního titulu „ 2017 Příspěvek na věcné vybavení schválilo 

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání dne 12.6.2017, číslo usnesení 231/17. 

4)  Směnu pozemků parc. číslo 384/9 o celkové výměře 1204 m
2
, druh pozemku: ostatní plocha,      

způsob využití: silnice v k.ú. Seč u Blovic z majetku obce Seč za pozemek parc.č. 437 o celkové 
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výměře 941 m
2
, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití silnice a pozemek parc. č. 371/2 o 

výměře 407 m
2
, drzh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, vše v k.ú. Seč u 

Blovic z majetku Plzeňského kraje s právem hospodaření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, 

příspěvkové organizace. 

5) Rozpočtové opatření 4/2017 

6) Nákup prostředků pro JSDHO dle předloženého požadavku jednotky a opravu transportéru. 

4) Pouť v Seči 

Jako každý rok, konala se i letos první neděli po 15. srpnu, tedy svátku Nanebevzetí Panny Marie, 

v naší obci pouť. V kostele proběhla poutní slavnostní mše, které se zúčastnilo poměrně dost 

návštěvníků a věřících.  

Na návsi byly postaveny stánky s různým pouťovým zbožím a pouťové atrakce pro malé i velké 

návštěvníky. Počasí se také povedlo a tak nic nebránilo tomu, aby se mohly rodiny, přátelé a známí 

opět po roce sejít, pobavit se a užít si pouťové atmosféry, koláčů a jiných pochutin v rodinách a 

dobrého vychlazeného pivka v naší hospodě. V předvečer pouti, konala se v sále hospody pouťová 

zábava. Zahrát nám přijelo duo BerBand. Škoda jen, že návštěvnost byla velmi nízká.                 

Kdepak byli ti, kteří si stěžují, že se v obci nic nedělá?  

 

Co se chystá 

1) Pohádková cesta pro děti – na sobotu 26.8. naplánovaly a připravily setecké maminky na 

rozloučení s prázdninami pohádkovou cestu pro děti. Sraz bude v 15:00 hod na hřišti. Děti, přijďte, 

protože podle toho, co mi maminky řekly, máte se na co těšit. 

2) Dovolená v obchodě – od pondělí 28.8. do úterý 5.9. má naše paní prodavačka dovolenou, obchod 

bude tedy v tyto dny uzavřen.     

3) Zasedání zastupitelstva obce 

Patrně v září budeme opět zasedat. Program a přesné datum budou včas zveřejněny. 

4) Změna úředních hodin 

od 1.9. 2017 dojde ke změně úředních hodin takto: 

Pondělí :  8:00 – 12:00  - starostka 

Středa      8:00 -  12:00, 15:00 – 19:00 – starostka 

                 17:00 – 19:00 – místostarosta 

                 18:00 – 19:00 – účetní 

Knihovna bude čtenářům k dispozici vždy  v úřední hodiny. 

V ostatní dny lze vyřídit úřední záležitosti či návštěvu knihovny kdykoliv po předchozí tel. domluvě 

na č. 724 974 696. 

 

5) Setkání s tvůrci Územní  studie krajiny  
Ve čtvrtek 14.9. od 18:00 hod se bude v přísálí hostince konat setkání s tvůrci Územní studie krajiny 

(ÚSK),  jimiž jsou krajinářská architektka Ing. Klára Salzmann a její kolegové. Zveme tímto širokou 

veřejnost, které není tvář krajiny kolem naší obce lhostejná, občany, kteří mají návrhy a nápady,        

jak a čím krajinu kolem nás vylepšit, oživit a zpřístupnit člověku, zveme všechny ty, kteří mají 

povědomí o tom, co je v krajině kolem Seče špatně, kde hrozí ekologické aj. problémy, dále znalce     

a pamětníky historické tváře krajiny. Zveme majitele či nájemce lesů, polí a luk, myslivce apod. Právě 

lidé, kteří zde žijí, v krajině se pohybují a pracují, vědí nejlépe, jak by měla vypadat a co by pro ní 

bylo nejlepší. 

Přijďte si s paní Klárou Salzman a jejími kolegy popovídat a vyslechnout její návrhy. ÚSK neřeší 

pouze ekologii krajiny, ale i např. možnost obnovy historických cest, stromořadí, či původních koryt 

potoků. Tato studie je potřebná i z hlediska ekonomického – pokud je v dané oblasti vypracovaná, je 

snazší dostat se k dotacím, poskytovaným na různé užitečné krajinářské zásahy. 
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Ostatní záležitosti obecního úřadu 

Oslava výročí 700 let od první písemné zmínky o obci. 

Jak nám bylo doloženo Národním archivem ČR, první písemný zápis o obci Seč byl uskutečněn v roce 

1319, nikoliv v r.1318, jak nesprávně uváděly místní prameny. Národní archiv odkazuje na knihu 

Antonína Profouse, Místní jména v Čechách, Praha 1957, díl IV. (S-Ž), s. 17-18, heslo: Seč, o. 

Blovice, cituje nejstarší zmínku naší obce z roku 1319 a to ve formě jmen jejích majitelů: Vlricus de 

Syethczie; Prziedik de Syethczie. Tato nejstarší zmínka pochází z dochovaného originálu kvaternu 

půhonného desek zemských z let 1316-1324, který je dnes uložený v Národním muzeu v Praze. 

[Citace pramene: Národní muzeum v Praze, Oddělení rukopisů a starých tisků, Sbírka rukopisů, sign. 

VIII B 14.] Tento pramen byl vydán v tištěné podobě v knize Josef Emler – František Dvorský (edd.), 

Reliquiae tabularum terrae citationum vetustissimae = Nejstarší zbytky desek zemských půhonných, 

Praha 1868, s. 60, č.     [viz https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hnpunj;view=1up;seq=78] 

Z uvedeného důvodu odkládáme oslavu výročí i sraz rodáků do roku 2019. Děkujeme tímto všem 

občanům, kteří již přispěli svými fotografiemi a samozřejmě neustáváme s přípravami. V současné 

době probíhá  shromažďování historických informací o obci a příprava vydání brožury o obci a dalších 

informačních materiálů, zejména o významných stavbách a lidech v obci. Je to práce složitá a 

zdlouhavá, za každou informaci od pamětníků jsme vděčni. 

 

 

Ze sportu 

Po letní přestávce zahajují naši fotbalisté novou sezónu 2017/2018. Fanoušci se mohou těšit 

v podzimní části na tyto zápasy: 

 

pořadí datum čas utkání 

1 3.9. 14.30 SEČ – HRADEC B 

2 10.9. 16.00 NEURAZY – SEČ 

3 17.9. 14.30 SEČ – LÍŠINÁ 

4 24.9. 16.30 MANTOV – SEČ 

5 1.10. 14.30 SEČ – LETNÁ 

6 8.10. 16.00 DOLNÍ LUKAVICE – SEČ 

7 15.10. 14.30 SEČ - PTENÍN 

8 22.10. 14.30 SEČ – NEZBAVĚTICE 

9 29.10.  VOLNO 

10 5.11. 14.30 SEČ – VODNÍ STAVBY 

11 12.11. 14.00 SOBĚKURY - SEČ 

 

 

  

 

 

 

 

Závěr 

 

Milé děti, školou povinné. Přeji vám krásný zbytek prázdnin a šťastné vykročení do nového školního 

roku. Rodičům pak přeji co nejméně starostí, za to  hodně radosti ze svých školáčků. 

Vaše starostka 

Helena Chytrá 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hnpunj;view=1up;seq=78

