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Vážení spoluobčané, 

čas letí jako splašený kůň, nedávno jsme se ještě vyhřívali v podzimním sluníčku a než jsme si to 

stačili pořádně užít, hlásí se o slovo stále důrazněji paní zima. Pojďme se společně podívat, co se u 

nás v Seči děje.    

 Co se událo: 

V měsíci  říjnu proběhly většinou akce pro děti. Mohly si  zahrát hru o pirátský poklad a za 

nejmenšími diváky přijelo se svým představením divadlo Dráček. Maminky jistě uvítaly burzu 

dětského oblečení.  Poslední říjnovou neděli se naši nejmenší s maminkami a tatínky sešli v přísálí 

hospody. Rodiče donesli dýně všech velikostí a společně s dětmi se pustili do jejich vydlabávání a 

zdobení. Malým dětem, které ještě nemohou pracovat s ostrými nástroji, pomáhali rodiče a děti si 

vyráběly papírové duchy. Byla jsem se tam na chvilku podívat a musím říct, že v přísálí vládla 

opravdu tvůrčí atmosféra, děti i rodiče si užívali společně strávený čas při práci.  Vydlabané  dýně děti 

věnovaly paní hospodské, která v nich po několik večerů zapalovala svíčky venku, na stole před 

hospodou. Kdo si nestihl tu krásu prohlédnout „na živo“, může se podívat do fotogalérie na webových 

stránkách obce. 

Všem dobrovolným organizátorům těchto akcí děkuji. 

O víkendu 20. a 21. 10. proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. K volební 

urně se v naší obci dostavilo celkem 156 voličů.   

První listopadovou sobotu nám přišla zahrát kapela Hájenka, bohužel, patrně o tuto kulturu není 

v obci zájem. Muziku si přišly poslechnout pouze dvě občanky, kterým tímto za podporu a zájem 

děkuji. 

Co se chystá 

Advent 

Jak jsem předesílala v minulých novinách, měl se letošní adventní koncert konat v neděli 3.12. Minulý 

týden mi však pan farář oznámil, že kostel bude z důvodu rekonstrukce podlahy celý prosinec 

nepřístupný. Letos tedy uděláme mezi adventními koncerty nucenou přestávku. Místo toho zvu 

všechny dospělé, děti i děti z naší mateřské školy a jejich rodiče na setkání u stromečku na návsi 

v sobotu 2.12. od 17:00hod. Děti si obejdou ves, tak jako vloni, s lampionky, společně si u stromečku 

zazpíváme koledy, zahřejeme se svařáčkem a pochutnáme si na klobáskách a hlavně, sejdeme se         

a poklábosíme s přáteli. Hasiči, jako každý rok, chystají stánek s občerstvením a pozvaní jsou i 

prodejci adventního zboží.                                                                                                                                                     

Až náležitě vymrzneme, můžeme se přesunout do hospody, kde bude již tradiční zpívaná s Jirkou 

Břicháčkem a jeho kamarády od 19:30 hod. 

Pokud byste i v neděli chtěli vyrazit za kulturou, tak vězte, že původně pozvaní účinkující na koncert – 

rodinný amatérský orchestr VIVAT FAMILIA  a smíšený pěvecký sbor  PILSEN VOICE vystoupí 

v neděli 3.12. v kostele sv. Jana Evangelisty v Blovicích od 17.00 hod. 

Mikulášské hry pro děti 

V sobotu 9.12. zveme všechny děti, jejich rodiče, prarodiče a kamarády na mikulášské hry, 

které se uskuteční v sále naší hospody od 15 hodin. Děti, už se moc těšíme na vámi  vyrobené 

ozdoby, kterými si zkrášlíme stromeček. Věříme, že jste byly všechny moc hodné a že nás 

navštíví Mikuláš s andílkem a čertem, s pořádnou nůší dobrot.  
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Ostatní záležitosti naší obce 

Kanalizace 

Jak jistě víte, v naší obci je pouze dešťová kanalizace. V létě u nás, tak jako v okolních obcích, byla 

provedena kontrola volných výpustí Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP). Kontrola neshledala 

v Seči závažné nedostatky. Přesto nám Odbor životního prostředí v Blovicích oznámil, že stejně jako 

v okolních obcích, je potřeba uvést do legislativního souladu problematiku dešťové kanalizace v naší 

obci, tzn., že se bude muset tato kanalizace převést na tzv. kanalizaci pro veřejnou potřebu, protože 

jsou do ní zaústěny odpadní vody z domovních čističek odpadních vod (DČOV) a ze septiků 

(septikem se rozumí dvou a vícekomorový systém, zakončený přepadem, který slouží 

k mechanickému oddělení tuhých a tekutých částí odpadů). Pokud bychom toto neučinili, nedostane 

obec povolení k vypouštění odpadních vod z volných kanalizačních výpustí. 

 V případě, že obec nemá toto povolení, dopouští se přestupku dle ustanovení § 125a odst. 1 písm. b) 

vodního zákona tím, že nakládá s povrchovými a podzemními vodami podle § 8 vodního zákona bez 

povolení k nakládání s nimi, konkrétně za vypouštění odpadních vod z volné kanalizační výpusti do 

vod povrchových, popř. do vod podzemních bez platného povolení vodoprávního úřadu, což je v 

rozporu s ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Pokuta se v tomto případě stanoví dle ust. § 125a 

odst. 2 písm. c) vodního zákona ve výši do 500 000 Kč. 

Odpadní vody vyčištěné v septicích a domovních ČOV  lze vypouštět do kanalizace neukončené 

ČOV, ale tato kanalizace v případě, že splňuje parametry dle ustanovení § 1 odst. 3 zákona o 

vodovodech a kanalizacích, musí být prohlášena za kanalizaci pro veřejnou potřebu a vztahují se na ní 

všechny povinnosti dle zákona o vodovodech a kanalizacích (např. vedení majetkové a provozní 

evidence, zajištění bezpečného provozování předmětné kanalizace). 

K tomu, abychom toto vše mohli zajistit, musíme si nechat zpracovat pasport kanalizací a vytvořit a 

schválit kanalizační řád obce. Pro pořízení pasportu kanalizací je třeba shromáždit údaje o 

jednotlivých nemovitostech v obci. Žádám proto občany, aby do konce tohoto roku (nejlépe při 

placení poplatků za odpady), nahlásili na obecním úřadě, jak je u jejich nemovitosti řešeno 

nakládání s odpadními vodami. Tzn., že potřebujeme zjistit, kdo má DČOV, septik, či vyvážecí 

jímku a popř. i kapacity těchto zařízení. 

Děkuji předem všem občanům za spolupráci a včasné nahlášení požadovaných údajů. 

 

Elektrická  přípojka k chatám a na hřiště 

V uplynulém týdnu byly vybudovány el. přípojky k  chatám před hřištěm a k samotnému areálu 

fotbalového hřiště. Vzhledem k velkému množství zemních prací za deštivého počasí, ( kabel byl 

položen do země), je v současné době celá ulička neschůdná. Prosíme proto občany o trpělivost s tímto 

stavem.  

 

Knihovna 

Vášnivým čtenářům jistě nemusím připomínat, že za dlouhých zimních večerů je dobrá kniha 

nejlepším společníkem, avšak, dovoluji si připomenout, že i v Seči nadále funguje knihovna s celkem 

dobrým výběrem knih. Knihovnu můžete navštívit kdykoliv v úředních hodinách, nebo i v jiný čas po 

telefonické domluvě. Na požádání jsme schopni zajistit vypůjčení konkrétní požadované knihy 

z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. 

 

Závěr 

 

 Milí spoluobčané, čeká nás období krátkých dnů a dlouhých nocí, větrného a deštivého počasí, ale i 

příprav na nejkrásnější svátky v roce. Přeji Vám pohodu, klid a pevné zdraví. Těším se na setkání 

s vámi všemi na plánovaných akcích. 

 

 

 

Vaše starostka 

Helena Chytrá 

 


