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Vážení spoluobčané,
Známá pranostika – „Březen, za kamna vlezem“, platí v těchto dnech na sto procent. Jen
druhá březnová neděle nás všechny navnadila opravdu teplým jarním počasím. To byla
krásná ochutnávka jara. Věřím, že zima už nebude mít dlouhého trvání, teplých a
slunečných dnů bude přibývat a že snad duben za kamny neproležíme.
Co se událo
Plesovou sezónu v naší obci nastartovali hasiči se svým tradičním hasičským bálem v sobotu,
10. února. Sama za sebe musím říct, že tento ples byl jedním z nejhezčích, které jsem v Seči
zažila. O velice příjemnou atmosféru se postarala nejen hudba, bohatá tombola, ale i velmi
pěkná výzdoba na stolech, kterou zajistily členky našeho SDH. Moc mě potěšila velká účast
mladých lidí, kteří všichni do jednoho byli oblečeni společensky. Je jen škoda, že jsem
nezahlédla ani jednu hasičskou uniformu. Ples měl skutečně úroveň a za to bych chtěla
hasičům a všem, kteří se na zajištění plesu podíleli, poděkovat.
Přesně měsíc po té, 10.března, konaly se v místním hostinci hned dvě společenské akce.
V odpoledních hodinách se uskutečnil dětský maškarní bál, na který se dostavilo 50 dětí
v maskách i bez masek a nespočetně rodičů, prarodičů a přátel. Sál byl nabitý k prasknutí,
téměř si nebylo kam sednout. Velký zájem byl o hezkou tombolu, během chvilky se
vyprodalo všech 200 lístků. Každý byl výherní. Pořadatelé na sále se rozhodně nenudili,
zábava to byla opravdu povedená a děti řádily až do pozdních odpoledních hodin. Ráda bych
touto cestou poděkovala Dáše a Markétě Parouzovým za přípravu her a nákup tomboly a
všem děvčatům, která přišla pomoci s organizací tohoto velmi vydařeného odpoledne.
Sotva utichl v sále dětský výskot, už se pořadatelé chystali na uvítání masek, které si přišly
zařádit na maškarní ples pro dospělé. Na rozdíl od odpolední akce se dali návštěvníci
večerního reje spočítat velice snadno. Sál se pokusilo „zaplnit“ 35 platících, z nichž bylo cca
19 masek. Bylo jich málo, ale za to vynikaly nápaditostí, pracností a dokonalým výtvarným
zpracováním. Mohli jsme tak obdivovat osm kuželek z Člověče nezlob se, které si na
dokonalém hřišti pohazovaly živou kostkou, partu dřevorubců, kteří se motorovými pilami
oháněli tak, až třísky (vlastně piliny) lítaly. Tanečnímu rytmu zcela propadl hranatý
Spongebob se svou hvězdicí Patrickem. Z výše své majestátnosti na vše shlížela Socha
svobody, kterou vytrvale hlídala dvojice pravých amerických kovbojů s kolty zavěšenými
proklatě nízko. Děkuji všem, kteří si dali práci s vymýšlením a výrobou masek a na bál přišli.
Děkuji i všem nezamaskovaným návštěvníkům, kteří se přišli pobavit.
28. února se konalo zasedání zastupitelstva obce Seč
Zastupitelstvo schválilo:
1) Rozpočtové opatření 1/2018
2) Pronájem nebytových prostor v č.p. 8 paní K.O.
3) Snížení nájemného v hostinci na částku 1500,- Kč/ měsíc a změnu smlouvy o nájmu
kulečníku.
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4) Příspěvek ve výši 5000,- Kč pro Storgé, z.s., víceúčelové zařízení pro psy v Borovně.
5) Příspěvek na opravu kostela ve výši 15.000,-Kč
6) Dodavatele pasportu kanalizací a kanalizačního řádu pana Ing. Alfréda Samka
7) Smlouvu na poskytnutí příspěvku Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost.
8) Plán zimní údržby
9) Rekonstrukci kuchyně v místním hostinci
10) Uzavření smlouvy na zpracování služby InfoKanál
Na tomto zasedání byla vyhodnocena anketa „ Co s budovou současného OÚ“. Celkem jsem
do domácností rozdala 230 anketních lístků. Ankety se zúčastnilo 85 občanů, což je 37%
dotázaných. 48 z nich se vyjádřilo pro prodej, 17 pro pronájem spolkům, 17 pro pronájem
ostatním zájemcům, 2 občané navrhli vytvořit sociální bydlení a 1 je pro využití ke
komerčním – podnikatelským účelům. Vzhledem k tomu, že mezi počtem návrhů na prodej a
počtem návrhů na ostatní využití není významný rozdíl, rozhodli se zastupitelé vše ještě
zvážit, s prodejem nespěchat a nabídnout budovu místním spolkům na dobu určitou,
minimálně do příštího léta, kdy bude možno budovu využít při plánovaných oslavách 700 let
výročí obce. Hlasování o využití tohoto objektu bylo odloženo.
Co nás čeká
28.3.2018 - zasedání zastupitelstva – v kanceláři obecního úřadu od 18:00 hod.
Na tomto zasedání se bude jednat o následujících záležitostech:
1) schválení dodavatele zajištění nařízení evropské unie na ochranu osobních údajů (GDPR)
2) schválení uzavření smlouvy s obcí Chlum na užívání našeho hřbitova
3) výběr a schválení dodavatele stromků a pomocného materiálu na výsadbu dubové aleje ke
kapličce sv. Barbory.
V tuto středu budou úřední hodiny pouze do 18:00 hod, za paní účetní můžete přijít až do
19:00 hod.
Děkujeme za pochopení.
Konec dubna - sázení dubové aleje podél cesty ke kapličce sv. Barbory
V letošním roce se nám podařilo od Nadace ČEZ získat dotaci na výsadbu stromů ve výši
138.000,-Kč. Výsadbu musíme realizovat v tomto roce. Podmínkou získání dotace byl příslib,
že se na výsadbě budou podílet spolky v obci, děti s rodiči a mládež.
Pokud nám bude počasí přát a budou zajištěny sazenice, chtěli bychom předposlední či
poslední dubnovou sobotu vysázet novou dubovou alej u cesty ke kapličce sv. Barbory.
Zveme tímto všechny dobrovolníky, zejména rodiče s dětmi, aby se této akce zúčastnili.
Každé dítě si bude moci na stromek, který pomůže vysadit, pověsit visačku se svým jménem.
Bude se pak moci těšit z jeho růstu a jednou až bude samo ve věku rodičů či prarodičů
ukazovat ten „svůj“ strom potomkům.
Pro brigádníky bude zajištěno občerstvení – opečeme buřty u Kněžáku.
Přesný termín a čas brigády ještě zveřejníme esemeskami, na internetových stránkách obce a
rozhlasem.
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Ostatní záležitosti naší obce.
Kanalizace
Zastupitelstvo obce vybralo jako dodavatele pasportu kanalizací a kanalizačního řádu pana
Ing.Alfréda Samka. Cena nabídky je 59 048,-Kč. Oslovili jsme celkem pět možných
dodavatelů. Nabídku vypracovaly čtyři projektové kanceláře. Ceny se pohybovaly od 15.000,Kč do 100.800,-Kč. Pan Ing. Samek nebyl sice nejlevnější, ale nabídka obsahuje kompletní
dodávku dokumentace včetně vyřízení povolení vypouštění odpadních vod.
Děkuji všem občanům, kteří nahlásili, jaký systém likvidace odpadních vod u svých
nemovitostí mají. Nicméně za vámi budu muset ještě jednou s dotazníkem od pana Samka.
Včas oznámím, jak to bude a co budeme potřebovat.
GDPR
Z tisku, televize a dalších médií již mnozí víte o obecném nařízení evropské unie o ochraně
osobních údajů, tzv. GDPR, které bude účinné od 25.5.2018. Jedná se v podstatě o předpis,
který upřesňuje a zpřísňuje dosavadní pravidla pro práci s osobními údaji, sjednocuje tato
pravidla v rámci Evropské unie, tak, aby byly dostatečně chráněné osobní údaje, které vedou
k identifikaci konkrétního člověka. Státní, veřejné instituce a firmy shromažďují a
zpracovávají veliké množství osobních údajů rodnými čísly počínaje a v některých
společnostech otisky prstů, vzorků duhovek a sítnic oka a dalších biometrických
identifikátorů zaměstnanců konče. Obecné nařízení má za cíl tyto údaje ochránit před
možným zneužitím v rámci celé EU jednotně.
Toto nařízení tedy budeme muset dodržovat i na našem obecním úřadě a v mateřské škole,
kde rovněž vedeme databázi vašich osobních údajů a pracujeme s nimi. V nejbližší době za
vámi přijdou děvčata – dobrovolnice s formulářem, jehož podpisem vyjádříte vy, kteří jste
vedeni v systému SMS InfoKanál svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů pro tyto účely.
V tomto systému vedeme vaše jména, příjmení, adresy a telefonní čísla. Souhlas lze vyjádřit i
prostou novou registrací pomocí sms, či přes webové stránky dle návodu uvedeném na
internetových stránkách obce v sekci Úřední deska, článek SMS InfoKanál. Kdo svůj podpis
nevyjádří ať už podpisem, či přeregistrací do 10.5.2018, bude z tohoto systému vymazán a
nebudou mu zasílány informativní sms.
Rovněž s sebou dobrovolnice ponesou formulář, jehož podpisem budete moci vyjádřit svůj
souhlas se zveřejněním fotografií vašich domů, vás či osob vám blízkých a údajů o těchto
osobách a domech v plánované brožuře o obci Seč. V brožuře by měly být hlavně fotografie
domů – historické i současné a jména osob, rodin a generací, které tyto domy obývaly a
obývají. Brožura by měla sloužit jako připomínka nejen pro současníky, ale měla by
poskytnout věrný obraz obce pro generace budoucí. Děkuji vám všem, kteří nám souhlas se
zveřejněním těchto údajů poskytnete.
Kontejnery na papír u školky
Mnozí jste si jistě všimli, že nám nějaký neznámý „návštěvník“ pravidelně plní oba
kontejnery na papír u MŠ. Již se několikrát stalo, že druhý den po vyvezení kontejnerů byly
opět zaplněné krabicemi od zboží apod. Máme podezření, že nám sem své odpady vozí nějaký
obchodník z blízkého okolí. Pokud se situace bude ještě opakovat a viníka se nepodaří
dopadnout, budeme nuceni převézt kontejnery k obecnímu úřadu, kde budou stranou hlavní
silnice a budou tu víc pod dohledem. Děkuji občanům za pochopení.
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Ze sportu
Rozpis fotbalových utkání jaro 2018
Sobota 7.4. 16.30 hod Hradec „B“ - Seč
Neděle 15.4. 14.00 hod Seč
- Neurazy
Neděle 22.4. 17.00 hod Líšiná
- Seč
Neděle 29.4. 14.00 hod Seč
- Mantov
Neděle 6.5. 17.00 hod Plzeň-Letná - Seč
Neděle 13.5. 14.00 hod Seč
- D.Lukavice
Neděle 20.5. 17.00 hod Ptenín
- Seč
Neděle 27.5. 17.00 hod Nezbavětice - Seč
Neděle 10.6. 17.00 hod Vodní stavby - Seč
Neděle 17.6. 14.00 hod Seč
- Soběkury

Závěr
Moji milí spoluobčané. Blíží se svátky jara, Velikonoce, a já bych vám chtěla
prostřednictvím našich novin popřát jejich pěkné prožití, děvčatům přeji příjemné a
nebolestivé omlazení a koledníkům bohatou pomlázku. Nám všem přeji slunečné, jarním
vánkem provoněné dny, plné pohody.
Vaše starostka
Helena Chytrá
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