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Vážení spoluobčané, 

letní dny plynou rychlostí nepřímo úměrnou našim tužbám, takže nejrychleji utíkají 

dětem, které si přejí, aby prázdniny nikdy neskončily a nejpomaleji těm, kteří už by si 

přáli, aby ta velká horka pominula a nahradil je příjemný mírný podzim se svými 

chladnými rány a občasnou sprškou. Pranostika, která praví: „Co červenec neuvaří, 

srpen nedopeče“, letos opravdu neplatí. Oba měsíce se snažily, pekly a vařily ze všech sil. 

Pojďme se teď podívat, co se přes prázdniny „upeklo“ v naší obci a na co se můžeme 

těšit.   

 Co se událo 

Dokončení rekonstrukce objektu bývalé fary 

Na konci června a během prázdnin provedla firma pana Miroslava Lodla poslední úpravy 

kolem budovy fary. Koncem srpna by měla proběhnout oprava asfaltového prostranství před 

budovou, které bude sloužit jako parkoviště pro návštěvníky nového obecního úřadu. 

V současnosti se čeká na kolaudaci objektu a po ní bude následovat přestěhování úřadu. Rádi 

bychom uspořádali slavnostní zahájení užívání budovy, o jehož termínu vás budeme včas 

informovat. Snad se to podaří v druhé polovině září. 

 

Jak jsem slíbila v minulých novinách, předkládám soupis nejdůležitějších nákladů  na 

rekonstrukci tohoto objektu : 

Rok 2012 – Kompl.oprava střechy, výměna krytiny,oprava štítů……..595.602,-Kč 

                   Dotace PSOV PK 2012  – 300.000,-Kč 

Rok 2015 – projektová dokumentace a stavební povolení………………54.000,-Kč   

                -  statické zajištění …………………………...                      254.523,70 Kč 

                   Dotace Havarijní stavy a naléhavé potřeby PK – 100.000,-Kč 

Rok 2016 - výměna  stropních trámů………………………………..….34.122,-Kč 

                  -vodovodní a plynová přípojka...………………………….109.330,-Kč 

                 -  elektroinstalace…………..…………………………….....57.235,-Kč 

                 -  vodovod a odpady………………………………………...146.875,-Kč 

                -  teplovodní topení…………………………………………..222.647,-Kč 

                 - eurookna  a vchodové dveře………….……...………… 249.996,-Kč 

               - vnitřní dveře + obložk. zárubně.……………………………134.552,-Kč 

                  Dotace PSOV PK 2015 – 200.000,-Kč 

               

Rok 2017 – vnitřní omítky………………………………………………334.486,-Kč 

                 -  podlahy hrubé.……………………………………………..235.268,-Kč 

                -  venkovní omítky……………………………………..…….310.966,-Kč 

                - vnitřní sádrokartonové příčky a podhledy…………………..165.770,-Kč 
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                - vnitřní schodiště na půdu…………………………………..…..5.082,-Kč 

                - vnitřní výmalba……………………………………………....26.440,-Kč 

               - kompletace vodovodu a sanitární keramiky……………….….35.282,-Kč 

               - obložení a nátěr podhledu krovu………………………….…..46.946,-Kč 

              - vnitřní a venkovní parapety…………………………………....35.049,-Kč 

Dotace PSOV PK 2016 – 250.000,-Kč             

 

Rok 2018  - kompletace elektroinstalace vč.osvětlení..…………………..84.117,-Kč 

                  - podlahy čisté…………………………………….………….. 66.083,-Kč 

                  - venkovní úpravy před farou…………………………………159.974,-Kč 

Dotace PSOV PK 2017 – 360.000,-Kč 

                

Výše uvedené práce byly provedeny odbornými firmami a z nezanedbatelné části byly 

dotovány z programů Plzeňského kraje. Veškeré bourací a vyklízecí práce, ale i drobné 

zednické práce, různé opravy zdiva, vyzdívky, pokládky dlažeb a obkladů a další práce byly 

prováděny pracovníky, kteří měli s obcí uzavřenou dohodu o provedení práce, čímž se tyto 

práce poměrně zlevnily. Při bouracích a vyklízecích pracích si naši fotbalisté odpracovali 

dotaci od obce ve výši 25.600,-Kč. Plzeňský kraj přispěl na záchranu a rekonstrukci tohoto 

objektu celkovou částkou 1.210.000,- Kč.                      

 

Zasedání zastupitelstva obce – 16.8.2018 

Zastupitelstvo schválilo: 

 - Dohodu o užívání veřejného pohřebiště s obcí Únětice 

 - Zapojení obce Seč jako členské obce Mikroregionu Úslava (MRÚ) do společného  

projektu MRÚ s názvem „Kompostéry pro občany“  

-  Předfinancování  společného projektu MRÚ s názvem „Kompostéry pro občany“ 

-  Dofinancování  společného projektu MRÚ s názvem „Kompostéry pro občany“ ve    

               výši 15% z ceny kompostérů 

-  Dofinancování venkovního altánu na stezce ve výši 26.500,-Kč ( projekt MRÚ – PSOV 

PK 2018) 

- Dodavatele na opravu asfaltové plochy před budovou bývalé fary v obci Seč . firmu 

SILNICE CHMELÍŘ, s.r.o. (Cena díla – 309.866,- Kč) 

-   Rozpočtové opatření 4/2018 

 

Rekonstrukce kuchyně v obecní hospodě  

 

Během prázdnin došlo k rekonstrukci kuchyně tak, aby se v ní mohla připravovat teplá jídla.  

V rámci této rekonstrukce byly zhotoveny nové rozvody vody, odpadů, elektřiny, položila se 

nová dlažba, vyměnila okna v kuchyni a skladu a obložily stěny.  Zároveň se kuchyně 

vybavila novými nerezovými pracovními stoly, dřezy a stolem na přihřívání jídel. V sobotu 

11.8. proběhl „den otevřených dveří do kuchyně“, kde si mohla veřejnost prohlédnout 

vybavení ještě před zahájením provozu. Krajská hygienická stanice schválila provoz kuchyně 

14.8.2018. Nyní je možné si do naší hospody zajít denně na oběd, či na večeři. Provozní doba 

hospody je následující: 

Po – čt… 11:00 – 22:00 

Pá, so…. 11: 00 - 24:00 

Ne……...11:00 -  21:00 
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Jídelní lístek je k dispozici na webových stránkách obce v sekci  Setecká hospoda. 

Kromě těchto jídel je možné si objednat rodinné i firemní akce s teplou i studenou kuchyní. 

 

Pouť 

Jako každý rok se i letos o víkendu následujícím po svátku Nanebevzetí Panny Marie, které je 

zasvěcen náš kostel, konala v obci pouť, na kterou se vždy těší velcí i malí. I letos stály na 

návsi atrakce pro děti a stánky. V sobotu večer pořádala paní hospodská pouťovou zpívanou 

s country kapelou  Když se sejdem.  

 

 

Co nás čeká 

 

Indiánské léto 

 

Maminky našich dětí si opět daly práci a vymyslely pro děti akci na konec prázdnin s názvem 

Indiánské léto. Sraz je na hřišti v sobotu 25.8. od 15:00 hod. V případě deštivého počasí se 

akce přesune na další sobotu tj. na 1.9.2018. Děti se mohou těšit na spoustu zábavy a 

dobrodružství. 

 

Schůzka zájemců o kroužek hasičů a fotbalistů 

 

Setečtí hasiči a fotbalisti se domluvili a zvou děti ve věku od 4 do 12 let , aby přišly 

v doprovodu svých rodičů na schůzku, která se bude konat v pátek 14.9. od 17:00 na 

fotbalovém hřišti. Podle zájmu dětí mají v plánu vytvořit kroužek malých hasičů, či fotbalistů, 

nebo možná oba. 

 

 

Další záležitosti naší vesnice 

 

Oprava zahrady ve školce 

V současné době probíhají v zahradě školky úpravy, aby tento prostor splňoval požadavky pro 

bezpečný pobyt dětí dle výsledku kontroly SIBP. Je třeba odstranit nebezpečné skruže u 

odpadních šachet, zabezpečit zahradu před vstupem nepovolaných osob a upravit zejména 

bezprostřední okolí budovy školky. V plánu je tento podzim zprovoznit alespoň pískoviště a 

dva stávající herní prvky, a pokud se podaří získat dotaci, rádi bychom doplnili zahradu o 

další. 

 

Jak je to s kanalizacemi ? 

V souvislosti s vyplňováním dotazníků pro tvorbu kanalizačního řádu se mě řada občanů 

ptala, zda se chystáme vybudovat novou splaškovou kanalizaci zakončenou čističkou. 

Prozatím ne. V současnosti proběhlo mapování likvidace odpadních vod na území obce. 

Zjišťovalo se, kdo má domácí čističku odpadních vod (DČOV), či septik se zaústěním do 

kanalizace proto, aby se vytvořil tzv. pasport kanalizací a kanalizační řád, které jsou potřeba 

pro udělení povolení od vodoprávního úřadu vypouštět tyto odpadní vody volnými 

vyústěními do potoka. 

Bez tohoto povolení bychom nemohli povolovat napojení domácích čističek do stávající 

kanalizace. 

Po udělení tohoto povolení bude obec povinna provádět na své náklady pravidelné rozbory 

odpadní vody z těchto vyústění odbornou laboratoří. Tuto povinnost mají nyní majitele 

DČOV, která jim udělením povolení pro obec odpadne. Majitelé bezodtokových jímek, 

kterých je v obci většina, jsou povinni dle § 38, odst. 6 vodního zákona č. 254/2001 Sb., 

zajišťovat zneškodňování jejich obsahu tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo 
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podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí 

prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem.   

 

 

Údržba veřejné zeleně  

 

V letošním roce se na údržbě veřejné zeleně a údržbě obecního majetku podílí pan Josef 

Sedláček, který má s obcí uzavřenou dohodu o provedení práce  a  dále částečným úvazkem 

pan Václav Švec, který byl registrován na Úřadu práce ČR, který mu zprostředkoval pracovní 

místo v rámci projektu financovaného z Evropského sociálního fondu s názvem Nové 

pracovní příležitosti – Veřejně prospěšné práce  z operačního programu Zaměstnanost. Plat 

pana Švece je kryt prostředky z tohoto programu, nikoliv z obecního rozpočtu. Likvidaci 

plevelů provádí starostka při výkonu své funkce.  

 

 

Dovolená v krámu 

 

Od 27.8.do 4.9. má paní prodavačka dovolenou. Obchod bude uzavřen. 

 

 

Ze sportu 

 

Naši fotbalisté postoupili do III. třídy a zvou své věrné fanoušky na zápasy, jejichž přehled 

přikládám. Hned tuto neděli nás čeká velmi oblíbený zápas se sousedy, tak přijďte fandit. 

 

 

                       ROZPIS   III. TŘÍDA  PODZIM   2018 

01.kolo       26. 08.   14.00 hod.    SEČ                     -  CHLUM 

02.kolo       02.09.    17.00 hod.    BLOVICE  B      -  SEČ 

03.kolo       09.09.    14.00 hod.    SEČ                     -  ZÁLUŽÍ 

04.kolo       16.09.    13.30 hod.    DNEŠICE           -  SEČ 

05.kolo        23.09.   13.30 hod.    SEČ                     -  PŘEDENICE 

06.kolo        30.09.   13.00 hod.    NEZBAVĚTICE - SEČ 

07.kolo        07.10.   13.00 hod.    SEČ                      -  DVOREC 

08.kolo        14.10.   15.30 hod.    STŘÍŽOVICE      -  SEČ 

09.kolo        21.10.   12.30 hod.    SEČ                      -  CHOTĚŠOV  B 

10.kolo        28.10.   13.30 hod.    SEČ                      -  ZÁHOŘÍ 

11.kolo        04.11.   14.00 hod.    LETINY               -  SEČ     

 

 

Závěr 

 

Dovolte mi, abych popřála našim dětem krásný a pomalý konec prázdnin a úspěšné vykročení 

do nového školního roku a těm, které usednou ve školních lavicích poprvé, přeji hodné a 

laskavé paní učitelky. Rodičům přeji pevné nervy a radost z jejich ratolestí. Ať se vám všem 

daří ! 

 

 

Vaše starostka 

Helena Chytrá 

 

 


