QUEST PO SEČI A OKOLÍ
Tužku a papír vezmi, pohodlné boty obuj,
procházku pěknou od této hry si slibuj.
Cestou vždy se dobře dívej,
indicie směle sbírej.
Na náměstí nyní spěchej,
dům s číslem 56 hledej.
Pamětní deska poznat ti dá,
po kom že náměstí své jméno má.
Údaje o známém fyzikovi si zde přečti
a ta čísla o něm psaná v jednomístné sečti.

Podél parku dál teď vést se dej,
slovům z historie tiše naslouchej.
Se stavbou kostela místního 1350 započato bylo,
však nestojí zde na rynku toto stavitelské dílo,
kostel sv. Štěpána hřbitovem jest obehnán
a na náměstí do výše se tyčí mladší pán.
Karel Záruba z Hustiřan, panství sečského to majitel,
nákladem svým kostela nového byl zhotovitel.
Pozdně renesanční podobu svatostánku udal
a sv. Vavřinci pak dílo zasvětiti nechal.
Ten rok dostavby dobře si pamatuj
a v pouti své dál pokračuj.
Cestu snad ukáže ti sv. Jan,
vprostřed parku do kamene vytesán,
kolem něho rovně za nosem svým běž,
dokud místní zámek nenajdeš.
Pravda, zámku podoben již příliš není,
městský úřad má tu dnes své zázemí.
V dobách pána Záruby z Hustiřan
zámek byl renesančně přebudován,
později však pánům netřeba již více toho sídla,
hospodářská budova pak z něho dlouho byla.
K dochovanému portálu zvedni tu zrak svůj,
nad portálem erby dva pečlivě prostuduj.
Erb Zárubův a jeho ženy Anny z Valdštejna uzříš
a letopočet zámecké přestavby v nich objevíš.

Kolem zámku vlevo po schodech se nyní dej,
a po chodníku podél silnice dolů se ubírej.
Před tunelem ceduli chytrou najdeš,
z ní mnoho o přehradě místní vyčteš,
o výšku hráze v Padrtech se zajímej
a pak zase dál se ubírej.

V tunelu si klidně houkni
a pak venku zpět se koukni,
na skále zřícenina zchátralá
odjakživa jméno Vildštejn má.
Tam však zapovězen jest krok tvůj,
a tak dále v cestě postupuj.
Za hrází se vpravo dívej,
turistickou značku hlídej,
ta povede tě lesem vzhůru,
tam završíš svoji túru.
Rezervace přírodní chrání tuto krajinu,
neb vzácná fauna, flóra má zde domovinu.
Však kdo sem jednou lesem vyšel,
cos o měkkýších jistě slyšel.
Z hradu kdys slavného najdeš tu už ruinu jen,
přesto mnohý je místem tímto okouzlen.
V druhé půli 14. věku hrad vznikl asi,
1405 první zmínka připomíná jeho časy.
Za Trčků z Lípy výrazně byl přestavěn
a pro moderní vojenství upraven.
Ve vstupní bráně vzhůru hleď,
co o historii hradu říká zeď,
na pověst pak především zaměř oko své,
informace totiž najdeš rozdílné.
Obě století datující hradu vznik
pak od sebe jen odečti.

Než vypravíš se na cestu zpáteční,
užij si ještě na přehradu výhled sváteční.
Pak známou cestou zpět se vydej,
turistické informační centrum hledej,
tam číselný kód potřebovat budeš,
správný-li, hesla do tajenky nabudeš.
Rok dostavby kostela nyní si vybav,
pečlivému srovnání čísla obě vystav.
Pozici, ve které se letopočty liší, pak do tajenky vprav.

