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Vážení spoluobčané, rok 2019 nenápadně vkročil do své druhé poloviny. Děti si užívají
prázdniny, my dospělí zaslouženou dovolenou. Radujeme se ze změny pracovního režimu, užíváme
si dlouhých teplých večerů a voňavých rán. Cestujeme za zábavou, odpočinkem i poznáním. Letní
měsíce jsou skvělou příležitostí se trochu zastavit a oddechnout si. I na našem úřadě se v průběhu
června po našich významných oslavách vše trochu zklidnilo, nastal čas dodělat věci, které se několik
měsíců odkládaly a nabrat dech do další práce. Pojďme se tedy společně ohlédnout za tím, co se od
minulého vydání novin událo.
Co se událo
Zasedání zastupitelstva obce 15.5.2019 a 26.6.2019
Zastupitelstvo na těchto dvou zasedáních schválilo:
1) Závěrečný účet obce a účetní závěrku roku 2018
2) Účetní závěrku mateřské školy
3) Směnu obecních pozemků za pozemek paní Š.V. v místě současné skládky větví
4) Záměr prodeje pozemku parc.č. 81/1 v k.ú. Seč u Blovic
5) Rozpočtová opatření 3/22019 a 4/2019
6) Bezúplatný převod pozemků od Státního statku Jeneč, parc. č. 381/1 a 381/2
7) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 77/1, 77/2,
101/4, 101/7, 400/4 a 400/2 s paní Š.V.
8) Výběr dodavatelů na opravu budovy bývalého obecního úřadu: oprava střechy – František Novák,
výměna oken a vchodových dveří – Václav Švec, vodovodní přípojka – KAV Starý Plzenec
8) Dodavatele projektové dokumentace na systém dočištění kanalizace – Ing. Alfréd Samek
9) Uzavření smlouvy o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019 ve
výši 150.000,- na opravu bývalého obecního úřadu.
10) Pravidla pro vyřizování petic a stížností
Sraz rodáků a oslavy 700. výročí od 1. písemné zmínky o obci
V sobotu 1.6. jsme se konečně dočkali dávno plánované a připravované oslavy. Přípravy opravdu
zabraly mnoho měsíců. Samotná myšlenka oslavit významné výročí naší obce a pozvat rodáky byla
vyslovena panem místostarostou Václavem Švecem už někdy na počátku roku 2015, v hlavě ji však
nosil již několik let před tím. Tehdy jsme si mysleli, že oslavu uspořádáme už v roce 2018. A tak už
tenkrát jsme vás, občany vyzývali, abyste nám přinášeli staré fotografie, zajímavé dobové materiály
a adresy příbuzných a přátel, kteří pocházejí ze Seče. Oslovili jsme rodáka pana Jana Milotu, který žije
v Kadani, kde celá léta pracuje v kultuře a má s akcemi tohoto typu bohaté zkušenosti, aby nám
pomohl. Dávali jsme dohromady program a sbírali historická fakta. Tehdy jsme požádali děvčata
ze SDH ( Míšu Hofrajterovou, Andreu Větrovcovou, Markétu Parouzovou, Nikču Janečkovou), aby si
každá vzala na starost jednu významnou budovu v obci a vypátrala o ní co nejvíce faktů a sepsala je.
Požádali jsme našeho stálého fotografa pana Jiřího Marouška, aby vyfotil všechny domy ve vesnici
pokud možno tak, aby byly zachyceny ze stejného pohledu jako byly v roce 1949 fotografovány bratry
Navrátilovými z Blovic. Originály těchto fotografií jsou součástí domovních listů, které v letech 1957
-1968 sepsal pan učitel Jan Tyll. Pan Maroušek tyto fotografie digitálně upravil a vytiskl, takže máme
zdařilé kopie jak v digitální, tak v papírové podobě. Stejně tak upravil i další historické fotografie,
které jste nám dodali. Pan Václav Švec pilně sbíral adresy rodáků a mnohdy to byla práce téměř
detektivní. V roce 2017 jsme se dozvěděli, že výročí 1. písemné zmínky připadá až na rok 2019.
Popravdě řečeno jsme si dost oddechli, protože jsme získali další rok navíc, což bylo dobře.
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Vždyť bylo potřeba připravit publikaci a to jsme zdaleka netušili, jaká to bude práce. Původně jsem si
myslela, že publikaci napíšu sama, ale pak jsem raději na podzim roku 2017 požádala paní ředitelku
Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, paní PhDr. Radku Křížkovou Červenou, aby mi s publikací
pomohla. Věděla jsem, že se muzeum publikační činností zabývá. Paní ředitelka byla velmi ochotná
a tak začala dlouhá spolupráce nejen s ní, ale také s grafičkou slečnou Anetou Jirmářovou, která
vtiskla knize konečnou podobu. Práce to byla mravenčí, ale zároveň radostná a poučná. Dostavily se
i chvíle, kdy jsem přestávala věřit, že knihu doděláme včas, ale dámy z muzea mě vždy uklidňovaly,
že se vše zvládne v termínu.
V roce 2018 jsme objednali kapely a program oslav už měl pevný rámec. Po komunálních volbách na
podzim roku 2018 zastupitelé již v nové sestavě řešili intenzivně přípravu a od začátku roku 2019 vše
běželo jako na drátkách. Nebudu vás, milí čtenáři, unavovat podrobnostmi a výčtem všeho, co bylo
třeba zařídit a obstarat, to si umíte sami představit. Konečně tu bylo ráno 1. června, náves se začala
plnit historickými vozidly, hrála hudba, přicházeli první návštěvníci, aby se zaregistrovali u prezence
a obdrželi drobné dárky a knihu Obec Seč – historie a současnost v obrazech. Po slavnostním zahájení
u Pomníku Svobody, ke kterému naši hasiči položili věnec a stáli čestnou stráž, jsme se za doprovodu
kapely Hájenky vydali průvodem ke křížku nahoru ke Šrámkům, kde jsme si společně zasadili lípu na
památku tohoto významného dne. V našem kostele proběhla slavnostní mše, kterou sloužil pan farář
p. Piotr Marek. Po této oficiální části programu už se všichni, místní občané, rodáci, přátelé
a návštěvníci mohli bavit až do nočních hodin. Program byl nabitý. U hospody, kde se dobře sedělo ve
stínu stanů s vychlazeným pivkem, hrála oblíbená kapela Hájenka, ve verandě hospody prodávaly
zastupitelky upomínkové předměty. Na hřišti probíhal zápas našich fotbalistů proti týmu děvčat,
vyhrávala zde hudba v podání Dada Bandu, chlumští hasiči v dobových úborech předváděli svou
historickou stříkačku. A protože naše oslavy připadly zrovna na Den dětí, měly i děti na hřišti vyžití.
Zaskákaly si na skákacím hradě, povozily se na ponících a po celé odpoledne měly zmrzlinu zdarma.
Zmrzlinový stroj zapůjčil a obsluhoval pan Martin Ryšánek. Velkou zábavou pro děti bylo pobíhání
v proudu vody, kterou hasiči kropili hřiště. A proč by ne? Vždyť se nám povedlo moc pěkné teplé
počasí a tak mírné ochlazení proudem vody přišlo vhod.
Po celé odpoledne byly zpřístupněny veřejné budovy. V prostorách bývalého obecního úřadu
vystavovaly fotografie, poháry, diplomy, ocenění a ukázky své práce naše spolky. Na současném
obecním úřadě si mohli návštěvníci prohlédnout dobové fotografie ze života obce. Pamětníci se tu
dobře pobavili. Rovněž zde bylo možné nahlédnout do kroniky z let 1973-2018, která byla
permanentně v obležení. Otevřen byl kostel i mateřská škola. U všech veřejných budov byly stojany
s popisem historie i současnosti budov. Na návsi byl přistaven historický autobus Škoda 706 - RTO
z ČSAD Plzeň, který vozil zájemce ke kapličce sv. Barbory. Jízda tímto dopravním prostředkem byla
opravdovou atrakcí nejen pro nás pamětníky, ale hlavně pro děti.
Zájemci o historická vozidla mohli celý den obdivovat nablýskané veterány, jejichž výstavu na naší
návsi zorganizoval pan Jan Švec s manželkou Jarmilou. .
Pro milovníky historie a dobrého slova byla připravena na sále hospody přednáška historika pana
Jiřího Sankota, kterou uvedl, provázel a doplňoval svými vzpomínkami i autorským čtením náš rodák
pan Jan Milota. Příjemnou atmosféru přednášky, kterou jsme nazvali komentovaným pásmem
vzpomínek, doplňovaly tóny harmoniky v podání pana Jana Hrubého z kapely Hájenka.
Přednáška, která trvala s krátkými přestávkami tři hodiny, měla veliký úspěch, posluchači vydrželi do
konce poslouchat jak zábavnou formou Jiřím Sankotem podaná historická fakta, tak i milé, úsměvné a
mnohdy i dojemné vzpomínky rodáka Honzy Miloty. Na závěr jsme si všichni zazpívali Seteckou
hymnu. A to už se den nachýlil, jeviště v sále hospody obsadila kapela Orion, která nám přišla zahrát
k večerní zábavě a my pořadatelé, jsme si konečně mohli oddechnout, protože jsme věděli, že všechno
to úsilí mělo smysl, že do detailu zpracovaný scénář se naplnil, že snad všichni návštěvníci si přišli na
své, že myšlenka, aby se setkali lidé, kteří se léta neviděli, kamarádi, spolužáci, příbuzní, byla dobrá.
A zde přichází okamžik, abych poděkovala všem, kteří se o zdar celé akce zasloužili. Ráda bych tu
vyjmenovala všechny, kteří mě, panu místostarostovi a zastupitelům pomohli a ve svém volném čase a
zcela nezištně přiložili ruku k dílu. Bojím se však, že bych při vyjmenovávání vás obětavých občanů a
kamarádů mohla na někoho zapomenout a to by mě moc mrzelo, a proto se omezím na poděkování
obecné. Děkuji děvčatům, která si dala práci se sběrem a stylizací informací nejen o budovách, ale
rovněž pomohla Katce Sedláčkové s tvorbou nových informačních tabulí na stezce pod kostelem, jim i
dalším mladým dívkám děkuji za pořadatelskou činnost během celé akce, kdy jim to v červených
tričkách moc slušelo. Děkuji seteckým ženám, mým kamarádkám, které pomohly s úklidem návsi
a nejbližšího okolí a s umístěním fotografií do výstavních stojanů a svým optimismem mě podpořily
ve chvílích, kdy mi starosti přerůstaly přes hlavu.

www. secublovic.cz

2

e-mail: secublovic@seznam.cz

Děkuji rodinám i jednotlivcům, kteří přišli týden před akcí a uklidili hřiště. Děkuji obětavým mužům
hasičům i nehasičům, fotbalistům i nesportovcům, kteří stavěli a skládali stany a sety a postarali se o
technické zázemí a občerstvení a program na hřišti. Děkuji všem, kteří se postarali o technické
zajištění zvuku při mém projevu a promítání fotografií na sále.
Děkuji dobrovolnicím, místním i přespolním, které upekly senzační sladkosti na stoly v hospodě
a připravily tak pro návštěvníky milou pozornost. Děkuji děvčatům za úžasnou výzdobu sálu a přísálí.
Děkuji Setecké hospodě za výborný oběd, vychlazené nápoje a pohoštění.
Děkuji hasičům z Chlumu a nadšeným sběratelům historických vozidel za to, že zpestřili náš program.
Děkuji kapelám a všem účinkujícím na odpolední přednášce za milou atmosféru, zábavu i poučení.
Děkuji zastupitelům, kteří se pravidelně scházeli od Nového roku každou středu, vybírali upomínkové
předměty a řešili problémy.
Děkuji panu místostarostovi, který byl nejen autorem myšlenky, ale hlavně koordinátorem celé akce.
V neposlední řadě musím poděkovat všem spoluobčanům, kteří nám svěřili fotografie ze svých
soukromých alb, poskytli řadu cenných informací do knihy a dali souhlas s uveřejněním svých jmen.
Děkuji všem, kteří jste si zaplatili poplatek, či zakoupili knihu a upomínkové předměty a finančně tak
podpořili tuto akci. Zvláštní poděkování patří panu Václavu Šrámkovi, který pro tuto příležitost
poukázal na účet obce dar ve výši 9000,- Kč a rodákovi panu Emilianu Jindřichovi za dar ve výši
1000,-Kč, který pan Jindřich zaslal bezprostředně po akci jako poděkování za uspořádání srazu
rodáků.
Děkuji všem občanům, rodákům a přátelům obce Seč, že se této, pro naši obec významné akce,
zúčastnili. Jejich spokojenost a slova chvály byly největším poděkováním pro všechny, kteří se o zdar
oslav zasloužili.
Vítání občánků
V sobotu 8.6. proběhlo úplně první vítání občánků v budově nového obecního úřadu. Pro mě osobně i
pro členky výboru pro občanské záležitosti je vždy velmi milou povinností uspořádat tuto malou
slavnost na počest nově narozených občánků. Tentokrát jsme do společenství naší obce s radostí
přivítali Verunku Lašťovkovou, Nikolku Maršíkovou, Vojtíška Rouse a Pavlíka Strádala. Přejeme
všem našim novým občánkům hodně zdraví, šťastné dětství a jejich rodičům hodně úspěchů při
výchově.

Další záležitosti naší vesnice
Kronika a naučná stezka
Jak už jsem se okrajově zmínila v předchozím textu, máme na stezce obnovené a aktualizované
informační tabule, které za pomoci našich děvčat vytvořila zastupitelka paní Kateřina Sedláčková.
Tisk jsme svěřili firmě HD Reklama z Nepomuku. Tabule jsou moc pěkné a určitě stojí za zhlédnutí.
Jak jste si jistě všichni všimli, máme na stezce krásný nový altán, který zhotovil na objednávku
Mikroregionu Úslava pan Pavel Fiala. Mikroregion v loňském roce obdržel na pořízení
odpočinkového a naučného mobiliáře v členských obcích Mikroregionu Úslava dotaci Plzeňského
kraje 2018 celkem 250.000, kterou rozdělil do jednotlivých obcí. Obec Seč přispěla na pořízení tohoto
altánu částkou 26.500,-Kč, dotace od PK činila 33.500,-Kč.
Altán bude sloužit všem návštěvníkům stezky, dětem i dospělým jako útočiště i klidné místo pro
setkávání.
Kronika z let 1973 – 2018, kterou jste měli možnost si prohlédnout při oslavách, je dokončená,
budeme ji muset dle zákona odevzdat do archívu. Nechali jsme ji tedy digitalizovat. Podle vašeho
zájmu pořídíme kopie na CD nosičích, které budeme prodávat za symbolickou cenu. Přesto, pokud by
chtěl ještě někdo z vás nahlédnout do samotné kroniky před jejím odevzdáním do archivu, máte
možnost přijít na obecní úřad každé pondělí od 17:00 do 19:00, případně zavolejte, kdy byste chtěli
přijít, a my vám rádi bádání v naší kronice umožníme. Předpokládám, že budeme mít kroniku v držení
ještě v měsíci srpnu a září.
Střílení po kočkách
Obdrželi jsme již několik ústních stížností na střílení koček v obci. Dovolila bych si připomenout, že
Zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb zakazuje, mimo jiné, bezdůvodné usmrcení
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zvířete. Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb stanovuje přesná pravidla kdy a kdo je oprávněn v honitbě
usmrcovat toulavá zvířata. Citace zákona: „Myslivecká stráž či myslivecký hospodář jsou dále
oprávněni usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší
nemovitosti sloužící k bydlení; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se
vzdálenost od jeho oplocení“ Ne každý myslivec má toto oprávnění. Ne každý myslivec je totiž
členem myslivecké stráže, resp. mysliveckým hospodářem.
Myslivecká stráž, která usmrtila psa nebo kočku, je povinna o tom neprodleně informovat jeho
vlastníka, pokud je známý, a sdělit mu místo usmrcení zvířete a popřípadě jej na toto místo
doprovodit. Myslivecká stráž je při své činnosti povinna prokázat se průkazem myslivecké stráže a
nosit služební odznak. Myslivecký hospodář je pak povinen na vaši žádost prokázat se průkazem
mysliveckého hospodáře.
Na druhou stranu, majitel zvířete je povinen zajistit zvíře proti jeho úniku, což, jak dobře víme, není u
koček na vesnici zrovna lehké, nicméně tuto povinnost majitelé zvířat mají. Chápu důvody myslivců,
všichni víme, že kočky neloví pouze myši, ale dokážou napáchat nemalé škody v populacích ptáků,
zajíců apod., ale chápu i obavy majitelů domácích mazlíčků. Rovněž mě z důvodu bezpečnosti v obci
docela děsí střílení mezi nemovitostmi, kde by mohlo dojít ke zranění lidí. Prosím neznámého střelce,
aby zvážil možné dopady své činnosti. Pokud se prokáže, že ke střelbě dochází v rozporu s výše
uvedenými zákony, postoupíme stížnosti policii.
Vodárna
Odběratelé vody z veřejného vodovodu byli v průběhu června několikrát zaskočeni poruchou dodávky
vody. Všem se za komplikace omlouváme. Na vině byl zvýšený odběr vody v několika případech
napouštěním bazénů a v jednom případě při poruše vodovodu u jedné z chat. Tyto záležitosti
komplikovalo málo výkonné čerpadlo ve vrtu. Tento problém byl odstraněn, pracovníci KAV osadili
vrt novým, výkonnějším čerpadlem. Přesto žádám majitele bazénů, ale i zahrádkáře, aby si při
napouštění bazénů, či nádrží počínali opatrně. Děkuji.
Poutní mše svatá se letos uskuteční v našem kostele v neděli 18.8. od 10:00 hod i přesto, že se vnitřek
kostela opravuje a bude zde umístěno lešení. Při návštěvě našeho svatostánku dbejte tedy zvýšené
opatrnosti.
Ze sportu
Druhá červencová sobota patřila již tradičně turnaji v malé kopané, pořádanému TJ Seč. V letošním již
4. ročníku se o pohár starosty obce Seč utkalo celkem 7 týmů. Putovní pohár si odnesl vítěz FC
Romanico Předenice, TJ Seč obsadila pěkné 2. místo a 3. příčku si vybojovala Žákava. První čtyři
týmy obdržely kromě diplomů také pěkné věcné ceny. Fotbalisté TJ Seč děkují divákům a svým
fanouškům za podporu.
Závěr
Letošní významné výročí obce nám dalo skvělou příležitost pátrat v naší minulosti, dozvěděli jsme se
mnoho nového a tyto poznatky ještě více podnítili naši zvědavost a touhu dozvědět se víc.
Kromě kronik, které jsou k dispozici na www.portafontium.cz si můžete připomenout poznatky
z historie Seče vypátrané panem Jiřím Sankotem na stránce Wikipedie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Se%C4%8D_(okres_Plze%C5%88-jih). Tam najdete vše, co jste mohli
slyšet na přednášce a možná i něco navíc, protože pan Sankot stránku doplňuje, pokud najde něco
nového, zajímavého.
Milí spoluobčané, chtěla bych vám všem popřát krásné léto plné pohody, sluníčka a odpočinku. Dětem
přeji, ať čas zpomalí a prázdniny se krásně vlečou. V tomto prázdninovém čísle jsem si dovolila
převážně vzpomínat na hezké chvíle. V příštím čísle už se zase budu trochu víc věnovat praktickým
záležitostem obce.
Vaše starostka
Helena Chytrá
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