Obec Seč

Duben 2020

SeTecké NoviNy
Vážení spoluobčané,
zdravím vás všechny u dubnového vydání našeho zpravodaje. Pevně věřím, že jste všichni zdrávi a
užíváte si slunečných jarních dnů na vašich zahrádkách bez ohledu na to, co se kolem nás děje.
Co se událo
Zasedání zastupitelstva obce
V pátek 17.4.2020 se konalo zasedání zastupitelstva obce. Děkuji přítomným zastupitelům i občanům
za účast a dodržení podmínek pro konání tohoto zasedání.
ZO schválilo
1) Odložení schválení uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavby propojení
jednotné kanalizace – I. etapa na další zasedání zastupitelstva obce.
2) Uzavření smlouvy s Plzeňským krajem na poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost.
3) Odpuštění nájemného z pronájmu hostince paní Markétě Fajfrlíkové za 3 měsíce z důvodu
přerušení provozu nařízeného vládou ČR.
4) Uzavření smlouvy s paní K.O. na pronájem nebytových prostor v čp 8 na dobu od 31.5.2020
do 30.5.2022 za stejných podmínek jako dosud.
5) Dodatek k nájemní smlouvě se společností VIA AVENA spol. s.r.o., kterým se upravuje výše
nájemného na 3000,-Kč/ha pozemku.
6) Rozpočtové opatření č. 1/2020
7) Žádost ředitelky Mateřské školy v Seči o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ a to povolením
navýšení počtu žáků o 2, tj. na 26 žáků ve třídě.
Co nás nečeká, aneb zrušení plánovaných akcí
Z důvodu trvání všelijakých zákazů a nařízení a z důvodu nejistoty, kdy a jak dojde k uvolňování
těchto omezení, rušíme všechny akce plánované na květen. Bohužel, letošní jaro se poprvé po dlouhé
době neuskuteční vítání občánků, zrušen je plánovaný literární večer s Honzou Milotou i setkání
s Hájenkou u Kapličky sv. Barbory.
Další události naší vesnice:
Úřední hodiny
Od pondělí 20.4. se vrací úřední hodiny zpátky do normálu tj. pondělí 8:00-12:00 , 15:00-19:00, středa
8:00 – 12:00 hod. Pokud to jde, vyřizujte své požadavky telefonicky ( 724974696), nebo e-mailem na
adrese: secublovic@seznam.cz. Pokud se na obecní úřad vypravíte osobně, vstupujte, prosím, v roušce
a do kanceláře účetní či starosty po jednom. Pokud se cítíte nemocní, návštěvu úřadu raději odložte.
Děkujeme za pochopení.
Svoz plastů – květen – v měsíci květnu se budou plasty mimořádně svážet 1.čtvrtek v měsíci, tj. 7.5.
Svoz nebezpečného odpadu – prozatím nevíme datum svozu a neví ho ani představitelé Svazku pro
odpadové hospodářství Plzeň-jih. S největší pravděpodobností se uskuteční až v červnu. Informaci
zveřejním buď v příštích novinách, nebo prostřednictvím sms-infokanálu,veřejného rozhlasu a na
webu obce.
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Kontejner na použitý textil - u mateřské školy je opět na půl roku přistaven kontejner na použitý textil,
který tam lze ukládat dle pokynů uvedených na kontejneru.
Ostatní činnost obecního úřadu
Začátek roku je vždy ve znamení podávání žádostí o dotace. Letos jsme žádali z Programu stabilizace
a obnovy venkova Plzeňského kraje o příspěvek ve výši 170 tisíc na nové oplocení vodárny,
z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury o dotaci ve výši 400 tisíc korun na propojení
kanalizace. Pro vás, kteří nevíte, o jaké propojení se jedná, jde o propojení kanalizačních tras v ulici od
mostu ke křižovatce na Blovice. Tímto přepojením dojde k vyjmutí části kanalizace a kanalizační
výpusti ze soukromého pozemku a sjednocení dvou výpustí do jedné.
V současné době spolupracujeme s KAV Starý Plzenec na získání dotací na výměnu vodárenské
technologie a na vybudování a připojení záložního vrtu.
Nakolik současná situace ovlivní pravděpodobnost získání peněz, je však otázkou pro věšteckou kouli.
Přesto je třeba neházet flintu do žita a plánované projekty pečlivě připravit.
Informace z Plzeňského kraje - doprava
PLZEŇSKÝ KRAJ PŘIPRAVUJE ZCELA NOVOU DOPRAVU PO KRAJI
Cestující linkovými autobusy po Plzeňském kraji se od 14. června mohou těšit na více než 300 nových
moderních autobusů v barvách Plzeňského kraje. Všechna vozidla budou nízkopodlažní a vysoce
komfortní – vyjma moderního vzhledu a zvýšeného pohodlí nabídnou i klimatizaci, USB nabíječky a
na hlavních trasách ve vybraných spojích bude k dispozici i Wi-Fi připojení.
Jedna jízdenka po celém kraji
Plzeňský kraj plánuje spustit i vlastní tarif, který budou moci lidé využívat jak pro autobusy, tak i pro
vlaky, a platný bude pro jednotlivé jízdy i pro předplatné. Rozhodnete-li se cestovat veřejnou
dopravou v rámci Plzeňského kraje, bude vám na cestu stačit vždy jedna jízdenka. Nebudete tak muset
komplikovaně řešit, se kterým dopravcem pojedete, a u koho to vyjde levněji.
Dispečink
Nově bude od stejného data spuštěn dispečink integrovaného systému, který bude hlídat přestupní
vazby na nádražích, a to i mezi drážní a autobusovou dopravou. Přes dispečink bude možno objednat
také tzv. spoje na zavolání. Jde o spoje s nepravidelnou vytížeností, které jsou místo zrušení převedeny
do režimu objednávky. Neobjednají-li si cestující spoj, autobus nevyjede. Objednávka bude možná
telefonicky přes číslo, které bude na každém jízdním řádu, či přes webový formulář.
Díky změně navíc Plzeňský kraj, jako provozovatel, výrazně ušetří
Kraji se navíc s novým dopravcem podařilo i ušetřit, a to zhruba 16 milionů ročně. Nový dopravce
bude Plzeňský kraj obsluhovat deset let, jak uvádí smlouva s Plzeňským krajem, který je
provozovatelem této dopravy, a který bude pobírat příjmy z jízdenek či naopak dotovat některé spoje.
Veškeré informace o nové dopravě naleznete na webových stránkách www.idpk.cz a Facebooku a
Instagramu IDPK.cz. (autor tohoto příspěvku – Plzeňský organizátor veřejné dopravy)
Ze sportu
Upozorňujeme všechny příznivce fotbalu, že soutěžní ročník 2019/2020 byl ukončen. Výkonný

výbor Fotbalové asociace ČR v úterý 7. dubna rozhodl o ukončení všech amatérských
fotbalových soutěží v České republice kvůli koronavirové pandemii. Konečné pořadí zůstává
podle stavu ke dni 8. dubna 2020. Kluby v nižších soutěžích nepostupují a nesestupují.
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Z Pamětní knihy obce Seč - jaro 1945 – (pokračování z minulých novin)
„V té době (myšlen duben 1945) se již vyskytují četné sabotáže. Při silnici Seč-Blovice byly
zpřetrhány telefonní dráty. Válečné události měly rychlý spád a konec byl očekáván každým
dnem.
Ku konci válečných událostí nutno se zmíniti o pomoci, kterou za Protektorátu při nedostatku
a podvýživě národa poskytoval všem potřebným místním i cizím příslušníkům zdejší mlynář
pan Josef Englmaier. Přes hrozící nebezpečí ze strany okupantů vypomáhal, kdo pomoci
potřeboval a své výrobky, hlavně mouku přenechával za nezvýšené ceny. Tímto jednáním
zaslouží plného uznání všech občanů.
Dne 5. Května se ještě konal odvod koní pro německou armádu v Blovicích. Tu přišla zpráva,
že Německo kapitulovalo. Zprávu o kapitulaci sem přinesla mládež, která právě dlela
v Blovicích. U ustrašených občanů z častého prohlížení stodol a domácností od německé
hospodářské kontroly, z hledání zásob a odvádění dobytka z chlévů a ze stálého strachu a
nejistoty před tresty byla tato zpráva přijata velmi radostně. Německé nápisy na mlýně, na
obchodech, na hostincích, na škole a silničních ukazatelích byly zabarveny. Domy byly
ozdobeny českosloslovenskými prapory.
Druhého dne o čtvrté hodině ráno budil místní rolník p. Václav Ruš všechny občany a
oznammoval, že došla zpráva, že v blovických a novomitrovických lesích jsou silné německé
oddíly, které táhnou na Plzeň a upozorňoval, aby každý byl na možnost přepadení připraven.
V krátkém čase byly tyto formace zajaty.
Dne 6.května byl ustanoven výbor pro obranu se starostou Františkem Malým a jeho
zástupcem Ladislavem Štětinou. Tento přinesl do hostince u Bečvářů rádio, by se mohly
poslouchati zprávy z vysílacích stanic Prahy a Plzně. Pak byla svolána schůze všech mužů od
16 do 60 let do hostince u Bečvářů. Ti byli zařazeni ke strážním službám. Zbraně jim byly
dodány z Blovic od správy města. K hlídkám byly určeny čety, které měly službu na určených
stanovištích a v určitém období. Na to přišla zpráva, že američtí vojíni jsou v Letinech a
Řenčích a budou příštího dne projížděti obcí.
Dne 7.května dopoledne shromáždili se všichni občané na návsi. S napětím očekávali
americké vojsko. Kolem deváté hodiny přijížděly od Únětic dva tanky obsazené americkými
bílými vojáky i černochy. Byla to chvíle nezapomenutelné radosti. Vojáci byli přivítáni
s neutuchajícím jásotem, který vrcholil podáváním občerstvení. Všichni darovali, co mohli,
nápoje, cukroví, moučníky, vejce aj. Za nimi přijelo pak více tanků a aut s vojskem, které
odjížděly směrem k Plzni.
Asi za hodinu projížděly obcí nové transporty amerického vojska, které taktéž s nadšením byly
vítány. Odjížděly směrem ke Zdemyslicům.
V odpoledních hodinách dostavili se do obce američtí důstojníci a vojáci, by zjistili, je-li zde
vhodné místo pro tábor německých zajatců.
Brzy na to přivedeni byli z blovických a novomitrovických lesů americkým vojskem němečtí
zajatci v počtu asi 1800 mužů a utábořili se na louce u pana Jandoše, pana Ochoce a pana
Volfa na rozcestí státní a blovické silnice.
Oddíl amerického vojska se ubytoval v hostinci u Krýslů, někteří vojíni a důstojníci
v soukromých bytech. Po dobu pobytu konali zde hlídky.
Tento poválečný zjev přilákal do naší obce mnoho zvědavců. Zajatcům bylo dovoleno choditi
si pro vodu do veřejných i soukromých studní. Nad táborem zajatců byly stálé hlídky nejen
Američanů, nýbrž i čety místních občanů, kteří ve dne i v noci obcházeli tábor.
Toho dne přijeli sem též němečtí uprchlíci. Přijížděli s koňmi s povozy a usadili se podél
silnice Seč – Blovice od cihelny až na vršek k Blovicům. Bylo jich asi 350. I tito byli hlídáni.
Poněvadž neměli zásob, šla sedmičlenná deputace s americkým vojákem k starostovi obce a
žádala, aby uprchlíkům bylo pro děti vydáno mléko. Na zákrok amerického průvodce bylo pro
ně vydáváno denně 95 litrů mléka z velkostatku a kromě toho německé děti chodily spát do
školy.
K hlídací službě se pak přihlásili blovičtí občané, později občané z Únětic, Chlumu, Újezda
Chocenického a Zdemyslic.
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9. května vysílač Praha oznamoval, že státní ministr za Protektorátu K.H.Frank odjel z Prahy
v zeleném autu, ozdobeném československou vlajkou směrem k Plzni. Na tuto zprávu odešel
pan Bečvář na rozcestí Seč – Blovice k americké hlídce a sdělil jí, co hlásilo rádio o
Frankovi. Tato hlídka pak zastavovala všechna projíždějící auta. Později přišla zpráva, že
Frank byl chycen u Rokycan.
Z 9. na 10. května v noci projíždělo naší obcí od Zdemyslic k Úněticům německé vojsko
s tanky, auty a motorkami v plné zbroji a se vším příslušenstvím.
Toho dne byl přemístěn zajatecký tábor na místo pod cihelnou a na louku k potoku. Zajatcům
již nebylo dovoleno z tábora se vzdalovati a voda pro ně byla dopravována ve voznici.
Večer byla v hostinci u Krýslů pořádána americkými vojíny taneční zábava. Dostavili se také
tři sovětští důstojníci. Když se objevili v sále, přítomní tanečníci je přijali s jásotem, vyzdvihli
je do výše a nesli po sále na ramenou na znamení vděčnosti za oběti, které pro nás Rudá
armáda vykonala. Jeden z nich pak k našim občanům promluvil.
Poněvadž tudy měli projížděti naši osvoboditelé, postavili zdejší občané na státní silnici
naproti faře slavobránu ozdobenou klestem, prapory a nápisy českým, ruským a anglickým.“
Dále kronikář pan Jan Tyll, ředitel školy, popisuje události, které následovaly po osvobození.
Byla to zejména volba zástupců MNV, přesuny armád a postupný návrat do běžného života
v míru.

Závěr
Moji milí spoluobčané,
citací úryvku z Pamětní knihy obce jsem vám chtěla přiblížit atmosféru
konce 2. Světové války, tak jak ji vnímali lidé, kteří žili v době války v naší vesnici. Jsou zde
uváděna místa, která znáte, jména lidí, kteří jsou možná právě vašimi rodinnými předky, jména
rodin, které zde žijí dosud. Nemůžeme se společně setkat u pomníku, položit věnec a důstojně
tak uctít památku jak obětí války, tak i památku lidí, kteří to v oněch těžkých dobách nejen
všechno přežili, ale dokázali pomáhat ostatním a riskovali životy vlastní i životy svých rodin.
Můžeme se však sami na okamžik zastavit, a třeba svým dětem a vnoučatům převyprávět
vzpomínky na tuto pohnutou dobu, tak jak jsme je my slýchali od svých rodičů a dědů. Jsou
události v historii naší země, našeho kraje a vesnice, na které by se nemělo zapomínat ani po
dlouhých 75 letech.
Přeji vám všem pevné zdraví, hodně radosti a optimismu.
vaše starostka
Helena Chytrá
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