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Vážení spoluobčané, 

čas, fyzikální veličina, které máme všichni tak málo, která pádí neúprosně vpřed, 

nechává za sebou události, které nelze měnit ani vrátit zpět, nás přenesl opět na konec 

dalšího roku. Většina z nás má potřebu se na chvilku zastavit, ohlédnout se za sebe a 

bilancovat jaký ten rok byl. Zda byl naplněn úspěchem, radostí, smysluplnou prací, zda 

se nám povedlo, co jsme si na jeho začátku přáli a předsevzali. Dovolte mi, abych 

poslední noviny v roce věnovala nejen tomu, co nás ještě do konce roku čeká, ale i 

trochu vzpomínání, co je za námi. Nejdříve se podíváme na události měsíce prosince. 

 Co se událo   

Adventní koncert  
Začátek adventního času patří v naší obci již neodmyslitelně adventnímu koncertu, setkání 

sousedů u svařeného vína, rozsvícení stromečku na návsi a dětskému lampiónovému průvodu. 

Všichni, kteří jste se v předvečer 1. adventní neděle přišli na náves a do kostela podívat, mi 

jistě dáte za pravdu, že se tato akce letos velmi povedla. Po roční přestávce zazněly v našem 

kostele Nanebevzetí Panny Marie koledy, které nacvičily děti z mateřské školy a vánoční i 

populární písně v podání rodinného amatérského orchestru VIVAT FAMILIA a smíšeného 

pěveckého sboru  PILSEN VOICE z Plzně.  

Před začátkem koncertu se vydaly děti jako malé světlušky s lampióny po vesnici a po 

příchodu na náves rozsvítily stromeček. Před kostelem byl stánek s občerstvením, které 

zajišťovali hasiči, stánek s výrobky našich dětí a stánek s dalším adventním zbožím. 

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala panu Ladislavu Holubovi, který věnoval 

stromečky jak na výzdobu kostela, tak na náves. Děkuji zastupitelům, dobrovolníkům a 

dobrovolnicím za pomoc při výzdobě kostela, při ozdobení a postavení stromečku na návsi a 

přípravě lampiónového průvodu. Děkuji hasičům za veškerou pomoc s přípravou tohoto 

podvečera a za pohoštění před kostelem. Děkuji dětskému klubu, ale i dospělým, kteří pod 

vedením Jany Sirové a  Blanky Pechové vytvořili výrobky, jež obohatily náš malý vánoční 

trh. Rovněž děkuji Ivaně Šnourové a Markétě Parouzové za to, že mi pomohly s občerstvením 

pro účinkující a Václavu Švecovi a Petrovi Janečkovi za technické zajištění celé akce.  

 

Čertovské odpoledne pro děti  

V sobotu 8.12 proběhlo v sále Setecké hospody Čertovské odpoledne, které si užili malí i 

velcí. Kolem  35 dětí se převléklo za čertíky, malovaly perníčky, házely čertovi do pusy 

míčky (jako brambory) a nacvičily čertovský tanec, který pak předvedly Mikuláši a Andělovi, 

kteří všem přinesli nadílku. Na závěr se rozzářil stromeček prskavkami a děti se vyřádily na 

dětské diskotéce. Všechny děti slíbily Mikulášovi, že budou hodné a Mikuláš jim na oplátku 

slíbil, že příští rok přijde zas. 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce  

Zastupitelstvo na svém posledním letošním zasedání, které se konalo 12.12.v přísálí hospody 

schválilo:  

 -Příspěvek pro Mateřskou školu v Seči na rok 2019 ve výši 300.000,- Kč 

- Rozpočet Mateřské školy v Seči na rok 2019 

- Rozpočet obce Seč na rok 2019  

 
S e T e c k é  N o v i n y  
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- Rozpočtové opatření 7/2018 

- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o poplatku za odpady 

- Přílohu č. 1. Ke smlouvě 1000046 mezi Obcí Seč a Západočeskými komunál.službami a.s. 

- Přílohu č. 3. Ke smlouvě 1000046 mezi Obcí Seč a Západočeskými komunál.službami a.s. 

- Navýšení ceny vodného pro rok 2019 o 5% 

 - Zapůjčení didaktické pomůcky Klokanův kufr od MAS Aktivios pro Mateřskou školu 

v Seči. 

 

       Jedním z nejdůležitějších bodů programu byl samozřejmě rozpočet naší obce na příští 

rok. Stejně jako v předchozích třech letech jsme naplánovali a schválili rozpočet schodkový. 

Na straně příjmů je naplánována částka 5,044 mil. Kč, na straně výdajů 7,690 mil.Kč. 

Schodek ve výši 2,646 mil.Kč si můžeme dovolit, protože obec Seč má na účtu v současné 

době cca 4.400.000,-Kč. A zde mi dovolte malé ohlédnutí za vývojem stavu financí na 

obecním účtu od roku 2014. 

Rok                    zůstatek na účtu 

2014                      2,646 mil.Kč 

2015                      3,769 mil. Kč       

2016                      3,978 mil. Kč 

2017                      4,696 mil Kč 

2018                      4,400 mil Kč 

Navzdory tomu, že nám na účtu peníze přibyly, obec nestagnovala a hodnota jejího 

nemovitého majetku rovněž narostla. Opravila se fara, zahrada MŠ, zeď kolem hřbitova, 

zázemí fotbalistů na hřišti, zrekonstruovala se kuchyně v hospodě, do majetku přibyla stodola 

u Mokrých, pozemky před hřištěm a kolem hřiště, vybudovala se el. přípojka ke hřišti, 

investovalo se do vodohospodářské infrastruktury, pořídily se herní prvky pro děti a fitness 

prvky pro dospělé, atd. Za pomoci vás občanů se vysázela alej podél cesty ke kapličce sv. 

Barbory. Přes tyto investice samozřejmě nechyběly peníze na běžný provoz a údržbu 

obecního majetku. 

 

               Jsem si vědoma, že pozitivní vývoj majetku naší obce není pouze zásluhou dobrých 

rozhodnutí bývalého zastupitelstva, ale zejména celkovým vývojem ekonomiky České 

republiky v uplynulých letech a tím každoročně mírně vzrůstajících příjmů plynoucích          

do obecní kasy ze státních prostředků a dotací. Rovněž si uvědomuji, že tomu nemusí být tak 

stále. Pokud sledujeme vývoj nejen české, ale i světové ekonomiky, je na místě se obávat 

blížící se krize a tím rizika, že příjmy ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí nemusí být takové 

jako doposud. Po letech „tučných“ většinou  přichází léta „hubená“.  I přesto, že máme plány, 

co všechno bychom chtěli v obci v následujících letech vytvořit, je třeba postupovat 

s rozvahou a neutratit vše do koruny jen proto, aby po nás bylo něco vidět. Ačkoliv je 

rozpočet navržený jako schodkový, do některých plánovaných akcí se rozhodně nepustíme 

bez dotací, které, pokud je získáme, vylepší rozpočet na straně příjmů. 

              V první řadě je třeba zajistit i nadále bezproblémově fungující vodohospodářskou 

infrastrukturu, což bude znamenat nemalé investice do modernizace vodárny. S vodou souvisí 

i další bod zasedání  a tím bylo navýšení vodného.  

KAV Starý Plzenec, a.s., které provozují naše vodárenské zařízení (dále jen VZ) navrhly 

zvýšení vodného pro rok 2019. Ekonomka KAV předložila zastupitelstvu kalkulaci nákladů 

na provoz VZ v roce 2018. Z této kalkulace vyplynula cena vodného pro příští rok ve výši 

47,29 Kč/m
3
 oproti částce 41,50 Kč/m

3
 v uplynulých letech. Zastupitelé usoudili, že skokové 

navýšení téměř o 15% není vhodné a schválili navýšení pouze o 5% tedy na částku 43,60 

Kč/m
3
.                                                                                                                                                                                           

              Dalším důležitým bodem jednání byla obecně závazná vyhláška o poplatcích za 

odpady. Pro rok 2019 zůstává cena za likvidaci odpadů stejná – tj. 650,- Kč/rok a osobu trvale 

hlášenou, případně za objekt trvale neobydlený. Nemění se ani systém vybírání poplatku.    

Do konce ledna platí letošní známky. Ve středu 2.1. 2019 bude zahájen prodej známek na 

popelnice.  
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Zaplatit můžete buď najednou v kanceláři OÚ nebo převodem na účet obce 

č.734 103 359/0800, nebo lze poplatek uhradit ve dvou splátkách takto: 1. do 31.1.2019,    

2.do 31.8.2019. Po zaplacení na účet si nezapomeňte vyzvednout v kanceláři OÚ známku na 

popelnici a pytle na plast v počtu 5 ks/občana event. rekreační objekt. Vyhláška je zveřejněna 

na pevné i elektronické úřední desce.  

 

Na úředních deskách si také můžete prohlédnout schválený rozpočet na rok 2019, nebo do něj 

lze nahlédnout v kanceláři obecního úřadu. 

 

Co nás ještě čeká 

 

Začátek roku 2019 

Jak jsem předesílala v minulých novinách, pořádá obec za přispění vás občanů i tentokrát 

v prvních minutách nového roku tradiční velký ohňostroj na našem hřišti. První rachejtle by 

měly vystřelit k seteckému nebi jako obvykle 15 minut po silvestrovské půlnoci. Snad nám 

počasí dopřeje dobrou viditelnost a náš novoroční ohňostroj nám budou závidět široko daleko 

jako v předchozích letech. Pánové Bystřičtí nás ujistili, že to bude opět se vší parádou, 

hudbou apod. Věřím, že ohňostroj bude milou příležitostí přiťuknout si se sousedy a přáteli a 

popřát si vše dobré do dalšího roku. 

 

Změna adresy obecního úřadu 
 

Od středy 2.1.2019 budou úřední hodiny již probíhat v budově nového obecního úřadu, Seč 

č.p. 2. 

Oficiální úřední hodiny zůstávají stejné a samozřejmě za mnou, či panem místostarostou 

můžete přicházet se svými požadavky i mimo tyto úřední hodiny. Vždy je dobré se ujistit, 

např. telefonicky, že jsme v kanceláři.  

 

Schválení kanalizačního řádu 

 

V průběhu ledna předložíme vodoprávnímu úřadu ke schválení Kanalizační řád obce Seč a 

zároveň požádáme o povolení vypouštět odpadní vody do Podhrázského potoka, což nám 

ukládá zákon. Průběžně budu, zejména majitelé septiků a domácích ČOV napojených do 

obecní kanalizace, seznamovat s právy a povinnostmi, které je i obec po schválení 

kanalizačního řádu a vystavení povolení budou čekat. 

Závěr  

 

Milí spoluobčané, dovolte mi, abych vám všem popřála pěkné prožití vánočních svátků               

a zejména dětem ať se splní i ta nejtajnější přání. Užijte si všichni tento čas v pohodě, radosti       

a lásce. Přeji vám pevné zdraví a úspěšný nový rok. Nechť nás a naši obec v roce 2019, který 

bude rokem sedmistého výročí od první písemné  zmínky o Seči, potkávají jen samé příjemné 

události.   

Vaše starostka                                                                  

   Helena Chytrá                                                 
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