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SETECKÉ NOVINY
Výměna šoupat, nová střecha hasičské zbrojnice a obecní vodárny
Počátkem října jsme uzavřeli smlouvu o výměně šoupat (uzávěrů) na čtyřech nejdůležitějších
uzlech obecního vodovodního řadu se společností KANALIZACE A VODOVODY Starý
Plzenec, a.s., která je provozovatelem vodovodu v naší obci. Dle informací od provozovatele
již nebyla funkční žádná šoupata vodovodního řadu, a tak v případě jeho poruchy by musela
být celá obec odstavena od dodávek pitné vody. S realizací výměny šoupat souvisí přerušení
dodávek pitné vody, o kterých jsme Vás v uplynulých dnech informovali. Za přerušení
dodávek pitné vody se odběratelům omlouváme, nicméně byly opravdu nezbytné. Za výměnu
šoupat obec zaplatí cca 300 tis. Kč vč. DPH. Cenu jsme si nechali ověřit nezávislým
odborníkem, který potvrdil, že cena je přiměřená a nově dodaná šoupata by měla být kvalitní.
Dále nám zbylo cca 270 tis. Kč, se kterými jsme počítali jako investici do nové technologie
obecní vodárny. Při průzkumu trhu jsme však zjistili, že nejlepším řešením je provést
kompletní výměnu technologie a nikoliv její jednotlivé části, jak jsme původně přepokládali.
Kompletní výměna technologie obecní vodárny by však v těch nejméně nákladných
variantách přišla na cca 0,5 mil. Kč. Dle sdělení provozovatele však současná technologie
vodárny není v kritickém stavu - systém je navíc zdvojený a v případě poruchy je možné jeho
jednotlivé části zaměnit. Vzhledem k uvedenému jsme se nakonec rozhodli v letošním roce již
nerealizovat kompletní výměnu technologie vodárny a v příštích letech se chceme pokusit
využít vhodného dotačního titulu pro spolufinancování celé akce.
Zbylé volné finanční prostředky jsme rozhodli investovat do dalších nutných oprav - do
kompletní opravy střechy na vodárně a do kompletní opravy střechy na hasičské zbrojnici.
Střecha na vodárně již dosluhuje - místy do vodárny zatéká a strop není dostatečně nebo
vůbec tepelně izolován. Nová střecha na vodárně tak bude provedena včetně tepelné izolace
střechy, od čehož si slibujeme citelný pokles nákladů na vytápění vodárny. Střecha na
hasičské zbrojnici je již rovněž za svým zenitem, z cesty jsou vidět nejméně dvě díry a tašky
se již z větší části rozpadají. Nová střecha na hasičské zbrojnici rovněž přispěje k lepšímu
vzhledu obce. Střecha na vodárně včetně tepelné izolace vyjde na cca 123 tis. Kč a střecha na
hasičské zbrojnici přijde na cca 117 tis. včetně DPH. Dodavatelem prací bude již osvědčený
živnostník p. František Novák, který úspěšně realizoval pro naši obec nové střechy na školce,
hospodě a faře a vždy za nejnižší nabídkové ceny.
Nové vybavení pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
V rámci dotací na řešení povodňových škod v roce 2013 má obec Seč možnost čerpat dotaci
ve výši 66 tis. Kč na nákup nového vybavení pro jednotku sboru dobrovolných hasičů.
Vybavení musíme nakoupit a zaplatit ještě do konce letošního roku. Dotace je obci
poskytována Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru
České republiky prostřednictvím Plzeňského kraje. Vzhledem k obměně vybavení v minulých
letech by tak jednotka sboru dobrovolných hasičů v Seči měla být poměrně slušně vybavena.
Skládka pod kostelem není dovolena
Obec Seč obdržela výzvu od společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. k okamžitému
odstranění skládky na pozemcích pod kostelem a to z toho důvodu, že téměř celá plocha
skládky zasahuje do ochranného pásma VTL plynovodu. Skládka v těchto místech nebyla
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obcí Seč nikdy oficiálně zřízena, avšak ani jsme netušili, že právě tudy prochází VTL
plynovod. Dle našich poznatků na uvedenou plochu byl odkládán pouze rozložitelný
bioodpad (tráva, listí, zbytky rostlin) případně v malém množství zemina nebo kámen. Přesto
ani takový bioodpad není možné v těchto místech ukládat, jinak by obec Seč mohla být
vystavena riziku sankcí za porušování ochranného pásma VTL plynovodu. Pokusíme se
zastupiteli nalézt jiné vhodné řešení, jak nakládat s bioodpadem v obci, avšak není to
jednoduché, neboť naše obec má relativně málo pozemků na území obce a tím i omezené
možnosti takových řešení. Větve k drcení je však možné již nyní ukládat v horní části
otevřené plochy, kde býval skladován štěrk a posypový materiál (vedle cesty směrem
k porodně prasnic). Na jaře příštího roku budou větve opět hromadně rozdrceny.
Informování občanů prostřednictvím SMS zpráv
Ve snaze zajistit Vám dostatečnou a hlavně rychlou informovanost, zahájili jsme provoz
SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací z obecního úřadu na
zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů pomocí krátkých textových zpráv (SMS).
Tímto krokem nerušíme místní veřejný rozhlas, který i nadále budeme využívat pro
informování občanů obce Seč, avšak někdy je nutné rychle informovat naše občany a hlášení
místního rozhlasu každý nemusí zaslechnout. Pokud chcete využívat zasílání SMS zpráv
z Obecního úřadu Seč, je nutné, abyste Vaše mobilní číslo zaregistrovali do systému.
Vzhledem k tomu, že služba je pro obec zpoplatněna, doporučujeme zaregistrovat jedno
mobilní číslo pro domácnost, abychom zbytečně nezasílali do rodiny stejnou zprávu na každé
mobilní číslo.
Registraci mobilního telefonního čísla je možné provést třemi způsoby:
1) Online přes internet - www.infokanal.cz/cweb/reg/SEC - pomocí registračního online
formuláře můžete svou registraci později upravit nebo registraci zrušit.
2) Pomocí SMS zprávy - SMS napište ve tvaru dle Vašeho bydliště:
IKmezeraSECmezeraREGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraSECmezer
aCISLOPOPISNE (např. „IK SEC REGISTRUJ DANIEL HAJŠMAN SEC 15“) , pro
registraci rekreačního objektu je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID.
SMS odesílejte na číslo SMS InfoKanálu: 736 301 599. Pro odregistraci platí tvar
SMS: IKmezeraSECmezeraODREGISTRUJ Velikost písmen nehraje roli, důležité je
dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte diakritiku.
3) Osobně na Obecním úřadě Seč.
Neodpovídejte na SMS, které od nás dostanete, nemůžeme zaručit jejich přečtení.
Příklady informačních SMS zpráv z obecního úřadu:
IK SEC Z důvodu rozsáhlé havárie vodovodu je přerušena dodávka vody v celé obci.
Předpokládaná doba opravy je okolo 22. hodiny.
IK SEC Zajistili jsme pro Vás firmu na hromadné provedení kontroly a čištění komínů, které
bude probíhat v pá 28. 9. a v so 29. 9. Více informací na webových stránkách obce. Přihlášky
je nutno dodat do 27. 9. písemně na OÚ nebo na email secublovic@seznam.cz. V přihlášce
uveďte jméno, příjmení, č. p., telefon, počet komínů ke kontrole a datum, které preferujete,
zda 28. nebo 29. 9.
Poznámka: IK = InfoKanál. Další informace získáte rovněž na webových stránkách
www.infokanal.cz
Vítání občánků 2013
V sobotu 12. října 2013 proběhlo po dvou letech v zasedací místnosti Obecního úřadu Seč
vítání nových občánků naší obce. Vítání občánků zahájili svým vystoupením děti z mateřské
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školy v Seči, následoval slavnostní proslov a hlavně zápis do kroniky naší obce. Noví občánci
dostali od obce drobné dárky a spolu se svými rodiči byli vyfotografování pozvaným
fotografem. V tento den jsme do naší obce přivítali šest nových občánků - Lubošek Fiala,
Silvinka Hajšmanová, Vaneska Lajpoldová, Anetka Milotová, Nelinka Vaníková a Honzík
Vokurka.
Za perfektní přípravu a organizaci vítání občánků děkuji Výboru Zastupitelstva obce Seč pro
občanské záležitosti!
Blovicko a Spálenopoříčsko na starých pohlednicích a fotografiích
Obec Seč oslovili autoři knihy Blovicko a Spálenopoříčsko na starých pohlednicích a
fotografiích ještě před jejím vydáním s tím, že by rádi obci Seč v této publikaci věnovali
několik stránek a vzhledem k tomu, že v naší oblasti není žádné knihkupectví, zda bychom
neobjednali několik publikací pro naše občany. Nám se nápad velmi líbil a líbila se nám i
publikace, která byla zaslána jako vzorová. Tak jsme tedy objednali 20 ks těchto publikací,
přičemž již pět jsme jich prodali předem nebo jsou zamluveny. Publikace má 336 str. a
prodáváme ji za 450 Kč. Obci Seč je věnováno několik stránek historických fotek a pohledů.
Zakoupit ji můžete na našem obecním úřadě.
Adventní koncert v Seči 2013
Adventní koncert v seteckém kostele se bude v letošním roce tradičně konat v sobotu před
první adventní nedělí, tj. 30. 11. 2013 od 18 h.
Můžete se opět těšit na vystoupení dětí z mateřské školy ze Seče a hlavím programem poté
budou pokračovat děti ze Základní a mateřské školy Spálené Poříčí a děti ze Základní
umělecké školy Starý Plzenec pod vedením učitele Romana Škaly.
Samotný koncert započne v 18 h, ovšem před kostel jste zváni již od 17 h, neboť opět bude
k dispozici občerstvení zajišťované našimi hasiči a rovněž máme přislíben stánek s prodejem
vánočních a adventních dekorací. Vstup je dobrovolný a bude použit na nutné opravy kostela.
V tento večer bude rovněž poprvé v letošním roce rozsvícen vánoční stromek na návsi.
Všichni jsou srdečně zváni a zvlášť uvítáme, pokud se děti vybaví lampiony k dotvoření
atmosféry!
Setecký ohňostroj 2014
Na seteckém hřišti se již dvakrát uskutečnil Novoroční ohňostroj, na který přispívali
dobrovolně občané z naší obce. Po každé byl tento ohňostroj velmi pěkný a pěkná byla i
atmosféra, která na hřišti v prvních minutách nového roku zavládla. Vždy se jednalo o
výjimečnou společnou akci, kterou dle našich informací pozorují i lidé z okolních obcí, neboť
obec Seč je v okolí asi jediná, která má takovýto ohňostroj krátce po půlnoci Nového roku.
Tento způsob společného ohňostroje je i výrazně bezpečnější, neboť je umístěn daleko od
obydlené části obce a je odpálen profesionály. Z těchto důvodů chceme v tomto pokračovat i
nadále a zorganizovat společný Setecký ohňostroj 2014. Kdo se chce podílet na tomto
ohňostroji, může tak učinit osobně na Obecním úřadu Seč nebo i bezhotovostním převodem
na účet obce 0734103359/0800, var. symbol 01012014, a do zprávy pro příjemce uveďte své
jméno a příjmení.
Setecký ohňostroj 2014 se jako obvykle uskuteční 1. 1. 2014 v 0h 15min na seteckém hřišti,
kde si rovněž i společně připijeme na šťastný nový rok!
Mgr. Daniel Hajšman
starosta obce Seč
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