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Znak a vlajka obce Seč
Přestože obecní symboly má již v dnešní době řada i velmi malých obcí, naše obec své vlastní
symboly do dnešní doby nemá. Jsme si vědomi toho, že by bylo vhodné, aby i obec Seč měla svůj
vlastní znak a vlajku, neboť obecní symbolika může rozvíjet jak „obecní patriotismus“, tak i
prezentaci obce. Naše rozhodování v této věci urychlili místní hasiči tím, že mají zájem nechat si
zhotovit vlastní prapor u příležitosti jejich významného výročí, které oslaví v příštím roce. Na
praporech sborů dobrovolných hasičů se totiž znak obce nachází, pokud jej obec samozřejmě má.
Měli jsme nejprve obavy, že návrh znaku a vlajky od profesionálního heraldika bude nákladná
záležitost, a tak jsme hledali způsoby, jak je možné obecní symboliku navrhnout. Posléze jsme však
objevili pana Mgr. Vladimíra Červenku z Heraldické kanceláře Patriot, která sídlí ve Lnářích.

Pan Červenka nám nabídl zhotovení návrhu znaku a vlajky za přijatelnou sumu 5 tis. Kč
s tím, že nám připraví kompletní materiály nutné pro udělení znaku. Schválený návrh znaku a
vlajky obce uděluje dle zákona o obcích předseda poslanecké sněmovny, proto je nezbytné,
aby návrhy byly zpracovány dle heraldických pravidel.
Heraldik nám tedy zpracoval návrhy symbolů na základě našich požadavků, tj. aby znak
obsahoval nejvýznamnější dominantu obce – kostel, místní pověst o vzniku názvu obce a
nějaký národní symbol. Následně byl vybrán dle našeho názoru povedený návrh, který byl ve
dvou mírně odlišných variantách uveřejněn na úřední desce, na vývěsce u místní prodejny a
na internetových stránkách obce Seč, kde občané mohli hlasovat v anketě. Dne 28. 6. 2011
pak byl návrh symbolů v tzv. „variantě s lipovým lístkem“ schválen a posléze byl zaslán na
Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dle zkušeností pana Červenky bychom se
udělení znaku mohli dočkat zhruba v měsíci říjnu až listopadu tohoto roku. Návrh symbolů
obce, tak jak byl zaslán Kanceláři Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je umístěn na
internetových stránkách obce a na úřední desce obce Seč včetně popisu.
Oprava chodníků a dobrovolné práce
Jak jste si jistě všimli, probíhá v obci oprava chodníku a vjezdů od návsi ke křižovatce u hasičské
zbrojnice, která by měla být hotova do pouti. Vzhledem k tomu, že se nám povedlo vysoutěžit
dodavatele, který původně plánované práce nabídnul zhotovit o cca 100 tis. Kč levněji, než byla
předpokládaná hodnota uvedená v žádosti o dotaci, mohli jsme si dovolit nějaké změny tak, abychom
dotaci čerpali celou. Úpravy akce spočívají především v použití kvalitnější zámkové dlažby o tloušťce
6 cm a u vjezdů 8 cm (dříve 4cm a 6 cm), která by dle odborníků měla vydržet více i s ohledem na to,
že na chodník budou vjíždět auta. U vjezdů k domům byla zvolena zatravňovací dlažba tak, aby v obci
zůstalo co nejvíce zeleně. Oproti původnímu záměru je pouze u domu Faměrových celý vjezd
zhotoven ze zámkové dlažby, navíc je udělána i pěšina směrem k prodejně. K tomuto řešení jsme
museli přistoupit kvůli uličce k hostinci, neboť jinak nebylo možné „křížit“ zatravňovací vjezd a
zároveň schůdný přístup k uličce. Vjezd k domu Faměrových tak z velké části slouží jako plocha pro
pěší, kteří chodí uličkou. Od tohoto řešení si navíc slibujeme, že tím odpadnou zablácené pěšinky
v zeleni.
Celá oprava chodníku však bude dokončena až v září, kdy bude opraven asfalt na vozovce, neboť
v měsíci září bude též opravována cesta do mlýna.

V žádosti o dotaci se obec zavázala, že na této akci budou odvedeny dobrovolné práce. Za tento
závazek obec získává při žádosti významné body pro udělení dotace, neboť žádostí o dotace je více,
než je možno rozdělit. A tak se jednotlivé žádosti bodují a dotaci obdrží pouze ty lépe hodnocené
projekty. Z tohoto důvodu obec Seč pořádá ve čtvrtek 11. 8. 2011 od 17:00 dobrovolné práce na
úpravě okolí nového chodníku. Žádáme všechny občany, kteří mohou a chtějí pomoci, aby se v tento
den a čas dostavili k hasičské zbrojnici. Vezměte si, prosím, s sebou hrábě nebo lopatu nebo koště.
Protože si v obci velmi ceníme všech, kteří dělají pro obec něco nezištně a dobrovolně, určitě všem
dobrovolníkům obec poděkuje formou uspořádání nějaké společné venkovní akce s občerstvením.
Těšíme se na Vás a předem děkujeme za Vaši ochotu a pomoc!
Dotace na opravu chodníků a cesty do mlýna byla poskytnuta ze Státního zemědělského a
intervenčního fondu, program rozvoje venkova, prostřednictvím Občanského sdružení Aktivios.
Dodavatelem stavby je společnost SILNICE NEPOMUK, s.r.o.
Dotace na opravu omítky budovy mateřské školy
Na jaře letošního roku jsme požádali prostřednictvím MAS Aktivios o dotaci ze Státního
zemědělského a intervenčního fondu, program rozvoje venkova, o poskytnutí dotace na kompletní
opravu omítky budovy mateřské školy. Přes velký počet žádostí, které značně převyšují možnosti
vyčleněných prostředků na dotace, jsme s naší žádostí uspěli a máme přislíbenou dotaci ve výši cca
352 tis. Kč na tuto akci. V příštím roce by tedy mělo dojít ke kompletní opravě omítky na mateřské
škole, což by výrazně mělo přispět ke zlepšení vzhledu obce.
Odvodnění kostela
Jak jsem již informoval, v následujících měsících musí obec Seč provést odvodnění pozemku hřbitova
tak, aby mohl být kostel opravován. V minulých dnech jsme od církve obdrželi projekt a v současné
době řešíme povolení od stavebního úřadu. Po pouti pak začnou probíhat na hřbitově práce. Vzhledem
k finanční náročnosti těchto prací, se pokusíme provést odvodnění vlastními silami a vlastní
organizací, od čehož si slibujeme úsporu nákladů.
Změna v dopravním značení – úprava provozu
Na základě požadavků občanů jsme požádali o úpravu provozu na místní komunikaci v Seči – v
horní ulici od Vrbů okolo Větrovců až ke křižovatce u silnice I/20. V této ulici bude upraven provoz
z důvodu bezpečnosti a přehlednosti na jednosměrný. V současné době čekáme na poslední rozhodnutí
Městského úřadu Blovice, přičemž návrh byl již zveřejněn na úřední desce obce tak, jak vyžaduje
zákon. V nejbližší době pak zde budou osazeny dopravní značky.
Dále jsme požádali o zákaz vjezdu všech motorových vozidel po cestě ke kapličce sv. Barbory vyjma
na základě povolení obce Seč. Důvodem je, že někteří lidé se vskutku chovají velmi neslušně,
neohleduplně a „zvláštně“, když vyhazují odpadky a i uhynulá zvířata do příkupů na této odlehlé
komunikaci. Domnívám se, že se musí jednat o lidi trpící duševní poruchou, neboť si vůbec neváží
prostředí, ve kterém žijí - navíc dnes, kdy existuje mnoho možností, jak se odpadu řádně zbavit. Toto
značení umožní Policii ČR kontrolu i vjezdu, takže nebude nutné, aby takový člověk – škůdce byl
nutně chycen při činu, což je v praxi téměř nemožné. Je to omezení pro nás pro všechny, kteří jsme po
této cestě občas jeli, ale bohužel neexistuje jiná možnost, jak se pokusit omezit neustálé znečišťování
této komunikace, po které by jinak byly hezké procházky.
Pouť a mše v kostele
Pan farář chtěl z časových důvodů udělat mši na pouť v kostele již 14. srpna, přičemž pouť se u nás
v obcí koná až 21. srpna. Posléze se na mě začali obracet občané i z okolních obcí, zda je pouť
posunuta, což se mi jevilo velmi zmatečné. Nakonec se mi však podařilo přemluvit pana faráře, který
mi vyšel vstříc, a mše na pouť se tak bude konat v Seči v kostele dne 21. srpna 2011 od 11:45, tedy o
pouti.
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