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Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce
Vám přeje zastupitelstvo obce Vidlatá Seč a redakční rada Zpravodaje.

Mikuláš ve Vidlaté Seči
Naši obec, ostatně jako každý rok,
navštívil v předvečer svého svátku
Mikuláš spolu s andělem a čerty.
Při své obchůzce za sečskými dětmi si vyslechli nejednu krásnou
básničku nebo písničku a jako odměnu dětem předali balíčky plné
sladkostí.
Zaručené zprávy přímo od Mikuláše hovoří o tom, že všechny děti
slibovaly, že se polepší a budou
hodné. Tak uvidíme příští rok. Mikuláš s andělem a hlavně čerti si to
určitě přijdou zkontrolovat.

Obecní úřad informuje
Tyto informace jsou z důvodu přehlednosti a ochrany osobních údajů uváděny ve zkrácené formě. Každý občan má právo na obecním úřadě nahlédnout do zápisů ze zasedání zastupitelstva obce a zjistit tak veškeré
podrobnosti o průběhu zasedání a schválených usneseních.

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 30. 11. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Pověření pana Josefa Nádvorníka zastupováním obce Vidlatá Seč v Radě školy při Základní škole Vidlatá Seč, okres
Svitavy, v období školních roků 2017/2018 až 2019/2020.
Rozpočtové opatření č. 4 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 17-114.
Rozpočtové opatření č. 5 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 17-141.
Vydání Obecně závazné vyhlášky obce Vidlatá Seč č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Text návrhu Smlouvy o nájmu hrobového místa v celém znění a to včetně nájemného v ceně 3 Kč/m2/rok a poplatku
za služby v ceně 17 Kč/m2/rok s platností od 1. 1. 2018. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje starostu obce
k uzavření smluv.
Strategický plán rozvoje obce Vidlatá Seč na období 2017 - 2020.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Informaci o nově stanovené výši měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce a zachovává stávající výši odměn.
Informaci o průběhu valného shromáždění Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko.

Nová obecně závazná vyhláška
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč na svém šestém letošním zasedání schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Vidlatá
Seč č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nahrazuje Obecně závaznou vyhlášku obce Vidlatá Seč č. 2/2015. V textu obecně
závazné vyhlášky došlo pouze ke kosmetickým úpravám, které vyplývají z poslední změny zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná vyhláška je účinná od 1. 1. 2018 a pro poplatníky je důležité, že výše poplatku se nemění. Maximální sazba poplatku je za poplatníka a kalendářní rok tvořena
z částky 250 Kč a částky, která je vypočtena ze skutečných nákladů za rok 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok, což je 401,84 Kč. Celkem tedy 651,84 Kč.
Zastupitelstvo obce se usneslo, že sazba poplatku za poplatníka a rok bude i nadále 500 Kč s tím, že částka
151,84 Kč na poplatníka a rok bude dotována z rozpočtu obce.

Co nepatří do kanalizace
Provoz kanalizace a zrekonstruované čističky odpadních vod bude
bezporuchový a hospodárný pouze
v případě, že se do odpadních vod
nedostanou níže uvedené látky.
Musíme si uvědomit, že výpadek
čističky způsobený nekázní občanů
vylévajících do odpadních vod
„KDE CO“ může nastat během několika minut, ale její „nastartování“
do plného chodu trvá týdny, což má
vliv na provozní náklady a z nich
vypočtené případné stočné.

kanalizaci tuhnoucí. Postupně pak
vytváří na stěnách potrubí nánosy,
které vedou k zacpání kanalizace.
Toto se vesměs stává na kanalizačních přípojkách, kde náklady za čištění nese majitel domu.
Textilní látky, kosmetické ubrousky, hygienické potřeby, dětské pleny, které se nerozmáčí. Těmito látkami dochází k ucpávání především
přípojek, ale i kanalizační stoky a
čističky.
Chemické látky, zejména desinfekční a změkčující. Vylévání většího množství koncentrovaných látek
Do kanalizace určitě nepatří:
tohoto typu může způsobit pěnivost
Tuky a rostlinné oleje, které jsou za odpadních vod. Tím se zhoršuje příběžné teploty tekuté, ale v chladné stup kyslíku do vody a zdražuje pro-

voz čističky.
Nátěrové hmoty, i ty vodou ředitelné, které mohou obsahovat velké
množství těžkých kovů - olova, zinku, chromu.
Pesticidy a zbytky dalších přípravků
používaných na ochranu rostlin, které
mohou být velmi toxické.
Léčiva, ty patří jednoznačně do nebezpečného odpadu a nejlépe uděláme, když je vrátíme v lékárně nebo
veterinární ordinaci.
Zbytky potravin včetně ovoce, zeleniny a odpadu z kuchyňských drtičů.
Pohonné hmoty a veškeré ropné produkty (mazadla, ředidla, rozpouštědla
atd.).

Prezidentské volby se konají 12. a 13. ledna 2018.
Volební místnost bude otevřena v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00 hod.
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Základní škola informuje
Září

Říjen

Plavecký výcvik v Poličce

Návštěva zahradnictví

V úterý 26. 9. zahájili naši žáci
jako každý rok, tak i letos výuku
plavání
v Plavecké
škole
v Poličce. Během 10 lekcí se děti
poctivě učily plavecké styly, trénovaly skoky do vody, potápěly se
atd. Vyzkoušely si, jak se hraje
např. vodní pólo, soutěžily
v družstvech a také nechyběly plavecké závody. Vše doprovázela
dobrá nálada a smích dětí.
Věříme, že se dětem plavání líbilo
a naše poděkování patří učitelům
plavání, kteří se dětem plně a trpělivě věnovali, učili je nejen plaveckým dovednostem, ale dodávali
jim i odvahu a podporovali je při
výuce.

Drakiáda
I letos jsme využili krásného podzimního počasí a vyrazili pouštět
draky. Někteří draci krásně létali,
jiným se moc nechtělo. I přesto
jsme si odpoledne příjemně užili a
těšíme se na příští rok.

Dne 11. 10. navštívila školní družina a přírodovědný kroužek Školky
Litomyšl. Probíhala zde výstava
dýní, a tak jsme mohli obdivovat
překrásné aranžmá, které zářilo
všemi barvami podzimu. Navštívili
jsme také Sluneční zahradu, která
byla rozkvetlá různými podzimními květinami. Děti si nakoupily
mnoho malých kytiček, které vezly
domů maminkám jako dárek.
Výlet jsme zakončili mlsáním

v cukrárně na autobusovém nádraží.

Titanik ve škole
Dne 10. 11. naši školu navštívila
paní Dana Šimková, historička a
autorka několika cestopisů. Přijela
s programem
MEDVÍDEK
Z TITANIKU, v němž vypráví o
plyšové hračce, která se na lodi
skutečně plavila. Kopii tohoto
medvídka vzala k nám do školy,
aby nás s ním seznámila. Vyrobila
ji ho stejná firma, která před více
než sto lety vytvořila originál.
Seznámila nás i s knihou, kde o
něm píše jedna z pasažérek. Paní
Šimková se převlékla za kapitána
lodi, a ten nás nejprve stručně
seznámil s rozměry Titaniku, jednotlivými palubami, s pasažéry,
apod. Svoji přednášku vždy dopl-

ňovala dobovými fotografiemi nebo ukázkami z filmů. Také jsme se
dozvěděli, že Titanik měl sestru stejnou, ale v menším provedení.
Kapitán nám dále vyprávěl, že v té
době horníci stávkovali, a tak se
muselo kupovat uhlí od lodí, které
měly uhelné zbytky a na jejich
vlastní cestu by nestačily. Také
nám vyprávěl, že byla v tom roce
tuhá zima a v moři se vyskytovalo
mnohem
více
ledovců
než
v předcházejících letech. Přednáška
byla velice zajímavá, trvala téměř
dvě hodiny, ale děti ani nedutaly.
Doufám, že paní Šimková k nám
zavítá s nějakou další a takto poutavou přednáškou.

Listopad

Spaní ve škole
Jako každý rok, tak i letos jsme
pořádali spaní ve škole. Sešli jsme
se v šest hodin ve škole a hned
jsme začali připravovat obě třídy
ke spaní. Bylo to proto, že nás čekalo mnoho práce. Tradičně dlabeme dýně a vystavujeme je pak na
schodech u školy. Letos to bylo
trochu jinak. Paní Motyčková
z Chotěnova nám sehnala a dovezla větší množství dýní, takže každý žák mohl mít jednu. Byly trochu menší, nedlabaly se, ale malovaly. Od Boštíků a Nádvorníků
z Vidlaté Seče jsme dostali darem
obrovské dýně, ty se naopak jako
každý rok dlabaly. Děti se rozděli-

ly po třídách a každá třída si navrhla a vydlabala tu svou. Před touto
prací jsme si dali i něco sladkého na
zub, abychom měli pořádnou sílu.
O bohaté občerstvení se postaraly
maminky. Donesly nám bábovky,
perník s čokoládovou i citronovou
polevou, jednohubky, banánky
v čokoládě, jablkový řez, apod.
Prostě jsme si pořádně zamlsali.
3

Večer jsme vše uklidili a na řadu
přišla hygiena. Zalezlí ve spacácích
jsme zhlédli na dobrou noc českou
pohádku. Ráno po hygieně a úklidu
nás čekala výborná snídaně, kterou
připravila paní Částková s paní
Oseckou, a pak jsme se vydali do
Litomyšle. V knihovně pro nás byla
připravena beseda a plno soutěží,
které se týkaly dětské literatury. Do
školy jsme se vrátili až na oběd.

Vánoční výstava v knihovně
Ve středu 29. 11. jsme se školní družinou a přírodovědným kroužkem
navštívili tradiční vánoční výstavu
v knihovně. Děti si zdobily perníčky
a nakupovaly drobné dárečky
z korálků, látky, perníku nebo vánoční svícny.

Základní škola informuje
Prosinec

Mikulášská nadílka

Čekali jsme na ně a přišli. Přišel
Mikuláš, čert i anděl.
Nejprve vběhl do třídy čert, ze
kterého šel trošku strach, ale naštěstí se brzy usadil a tropil jen malé hlouposti.
Mikuláš si s sebou přinesl knihu
hříchů, ze které dětem četl, co by
měly ve škole zlepšit. Také mohl
některé z nich pochválit za to, že
se snaží a nezlobí.
Když jim děti zarecitovaly básničku, dostaly od anděla kornout plný
sladkostí.
Všechny děti slíbily, že budou
hodné a do příštího roku se polepší.

Vánoční zpívání

Pečení perníčků

Letos jsme si opět zpříjemnili očekávání Vánoc vánočním vystoupením, které se skládalo jako každý
rok z pásma básniček, ze zpívání
známých i méně známých koled a
divadelního představení s názvem
Půjdem spolu do Betléma, které
vyprávělo o narození Ježíška. Toto vystoupení bylo doprovázeno
vánoční výstavou, kde jsme mohli
zhlédnout výrobky s tématikou
Vánoc, které společně vyráběli
všichni žáci naší školy. Doufáme,
že se výstava i vystoupení všem
líbilo.

Zatímco se starší žáci naší školy kochali krásami Prahy, mladší žáci s p.
učitelkou Rejsovou a školními asistentkami vykrajovali z perníkového
těsta různé tvary domečků, stromečků, ale i sněhuláků. Po upečení jsme
je společně ozdobili a vytvořili z nich
krásné vánoční svícny.

Zvěřinec - minizoo

velký zážitek to, že se mohly vozit,
vodit je za uzdu a zkusit si je česat.
Když se dost povozily, přesunuly se
do tělocvičny. Společně s nimi zde
byli i tři psi-zlatý retrívr a kokršpaněl, kteří jsou vycvičeni ke kanesterapii, a malé štěňátko křížence. Tohoto
malého pejska paní zachránila
z popelnice. I tyto psy si děti mohly
hladit. Nakonec si každé dítě vyrobilo
svůj adventní věnec z materiálů, který
byl dětem dovezen.

V pátek 8.12. nás již poněkolikáté
navštívila paní se svým Zvěřincem
z Pardubic. Děti se nejprve teple
oblékly a šly ven. Tam na ně čekalo
malé telátko s ovečkou. Všichni
žáci si je mohli pohladit a poslechli si krátký výklad o tom, jak se o
tato zvířátka správně starat. Pak se
přesunuli na hřiště, kde na ně čekal
oslík s malým poníkem. Pro děti byl

Výlet do Prahy
Ve středu 6. 12. vyrazili žáci 3., 4.
a 5. třídy v rámci výuky vlastivědy
a prvouky na poznávací výlet do
Prahy.
Po příjezdu jsme se společně vydali
s p. učitelkou D. Holomkovou a p.
učitelkou H. Olbrichovou na procházku Prahou, kterou jsme zahájili
na Václavském náměstí u sochy sv.
Václava. Potom jsme navštívili vánoční trhy na Václavském náměstí.
Dále jsme pokračovali k Národnímu
divadlu a přes most Legií na Čertovku a Kampu. Odtud na Karlův most
a Staroměstské náměstí, kde jsme se
vyfotili nejen u Pražského orloje, ale
také u rozzářeného vánočního stromu. A pak už jsme spěchali na metro, kam se děti nejvíce těšily.
Metrem a tramvají jsme dojeli až
k Národnímu technickému muzeu.
Zde jsme navštívili expozici Doprava, kde je možné vidět celý historický vývoj automobilové, motocyklové, cyklistické, letecké a lodní dopravy. Děti nejvíce zaujala expozice
Klamárium. Velmi zajímavá interaktivní výstava, která děti seznámila

Děti se stihly vyfotit i před betlémem na Staroměstském náměstí.

s více než 20 známými i méně známými zrakovými klamy. Ještě jsme
na skok nahlédli do expozice Astronomie a pak už jsme spěchali na
tramvaj, oblíbené metro a na vlak
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domů. Na hlavním nádraží na nás
ovšem čekalo nemilé překvapení –
zpoždění přes 60 minut. Nevadí, i to
jsme zvládli a později večer jsme
šťastně dorazili domů. Hurááá!

OBEC VIDLATÁ SEČ

www.vidlatasec.cz

vidlata.sec@worldonline.cz

Poslali jsme přání Ježíškovi a rozsvítili stromeček
strojení stromečku a jeho rozsvěcení. Tato činnost nepatří pouze do
jednotlivých domovů, ale také do
společných prostor vesnic či měst.
Jinak tomu nebylo ani letos.
I u nás jsme se mohli naladit na vánoční čas o prvním adventním víkendu. Rozsvícení vánočního stromečku v parku u místního obchodu
se konalo 2. prosince, kde jsme se
mohli všichni společně sejít a přiví-

Vánoce již pomalu klepou na dveře a my jsme pozvolna připravili
vánoční dekorace a v domácnostech zavonělo vánoční cukroví.
K tomuto času neodmyslitelně patří i

tat letošní Vánoce. Zaměstnanci základní školy a především děti si připravili sérii básní a písní, které si
návštěvníci mohli zazpívat.
Po vystoupení dětí bylo připraveno
pohoštění v podobě horkého čaje,
punče a vánočky k zakousnutí. Velkým překvapením, nejen pro děti,
byly barevné balónky, ke kterým si
napsaly přání a poté všichni společně tyto balónky pustili k nebi.
Všem, kteří se podíleli na přípravě
této akce, děkujeme a těšíme se na
další rok.

Lampionový průvod

Po dlouhé době jsme zkusili obnovit tradici lampionového
průvodu, a proto jsme se sešli
31. 11. v 17:30 u místní základní
školy.
Tam na nás čekalo příjemné
první překvapení žáků v podobě vyřezaných a namalovaných dýní a
společné recitace básně. Poté jsme se
vydali podél školního plotu, který
byl až k samotné silnici osvětlený
svíčkami, do průvodu. Bylo milé, že

se průvodu zúčastnily téměř všechny věkové kategorie a obstarali si
všichni (malí i velcí) pěkné lampiony. Co kus, to originál!
Prošli jsme se společně
k obecnímu úřadu, kde na nás čekalo druhé překvapení. Všichni
účastníci si mohli pustit na místní
nádrži lodičku se svíčkou a přitom
si něco přát. Lodičky tam ještě
svítily tři hodiny a všechny se kupodivu držely pěkně u sebe! Že by
to bylo nějaké znamení?
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Lampionový průvod se vydařil a při druhém ročníku
v novodobé historii na shledanou…

Co přináší okolí
Tříkrálová sbírka
Co je to za svátek?
Svátek Tří králů je spojován
se slavností Zjevení Páně a církev ho
na Západě a Východě oslavuje
6. ledna. Tři králové představují
mudrce
Kašpara,
Melichara
a Baltazara, kteří se vypravili do Betléma uctít právě narozeného Ježíše a
přinesli mu dary zlato, kadidlo a
myrhu. Bible nám neříká, kolik bylo
u lůžka Ježíše mudrců, ani jejich
jména, ta jim byla přisouzena dle
středověké legendy.
Kašpar přinesl Ježíši zlato,
které symbolizovalo královskou důstojnost.
Melichar kadidlo, které se
používalo a používá při bohoslužbách.
Baltazar přinesl myrhu symbol Ježíšova lidství.
Podle různých výkladů představují tři králové tři období lidského
života. První z králů je zobrazován
jako mladík, druhý jako muž a třetí
jako stařec.
V katolických zemích obcházel 6. ledna všechny domy kněz i s
ministranty, učitelem a žáky. Kněz

Okolí kostela v Dolním Újezdu zdobí velký betlém. I v naší obci můžete zavítat
k betlému, který je umístěn v parku u obchodu.

vykuřoval domy kadidlem, kropil
světnice svěcenou vodou.
Po koledě kněz napsal posvěcenou křídou na dveře nebo na
okno velká písmena K + M + B
(nebo C + M + B) a příslušný letopočet. Písmena jsou vykládána jako počáteční písmena jmen králů
nebo počáteční písmena latinské
věty Christus mansionem ben-

Tříkrálová sbírka 2018
Záměr na využití Tříkrálové sbírky na rok 2018 je opět nákup nových kompenzačních pomůcek k ulehčení péče o naše blízké
v domácím prostředí a úhrada některých nákladů pečovatelské a
ošetřovatelské služby.
Prosíme děti, které s námi
chtějí jít koledovat, aby vyplnily
Přihlášku pro koledníky. Přihláška
bude k dispozici v tištěné podobě
v kanceláři Farní charity a
v kostele sv. Martina nebo ke stažení na dolniujezd.charita.cz.
Prosíme o účast i starší
děti, abychom do případných mrazů nemuseli vysílat jen přihlášené
malé koledníčky.
Všem dětem a vedoucím
skupinek děkujeme, že nám pomáháte tuto prospěšnou sbírku uskutečnit. A také děkujeme Vám
všem, že každoročně přijímáte a

obdarováváte tři krále, kteří Vás
ve Vašich domovech navštěvují.
Farní charita Dolní Újezd
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dictat - ať Kristus požehná tomuto
příbytku po celý rok.
(Zdroj:https://clanky.rvp.cz/clanek/k/P/1928/
TRI-KRALOVE.html/)

Využití Tříkrálové sbírky 2017
V rámci mrazivé Tříkrálové
sbírky 2017 se nám díky Vaší štědrosti a pomoci podařilo celkově vybrat částku 242.830,- Kč.
Naší Farní charitě se vrátila
částka 160.598 Kč, což je cca 65%
z celkové částky, která je
k dispozici organizátorovi sbírky.
Zbývajících 35% jde na humanitární pomoc, celodiecézní a celorepublikové projekty a na režii sbírky.
Více informací o tomto rozdělení
najdete na našich webových stránkách www.dolniujezd.charita.cz.
V letošním roce, jak jsme již předem avizovali, jsme odkoupili sociální automobil, a to v hodnotě
96.800,- Kč, kdy z minulé Tříkrálové sbírky byla uvolněna částka
40.000,- Kč, a zbývajících 56.800,Kč jsme hradili z Tříkrálové sbírky
2017.
Dále byly zakoupeny nové
zdravotní pomůcky v hodnotě cca
51.000,- Kč – elektrický zvedák,
elektrická polohovací postel. Zbývající částkou jsou hrazeny některé
provozní náklady pečovatelské a
ošetřovatelské služby (např. nájemné, pojištění automobilů,…).

OBEC VIDLATÁ SEČ

www.vidlatasec.cz

vidlata.sec@worldonline.cz

Zemědělec roku 2017
Ocenění Zemědělského družstva Dolní Újezd
Dne 8. listopadu 2017 proběhlo v Národním domě v Praze
na Vinohradech slavnostní vyhlášení Zemědělce roku 2017. Hodnocení proběhlo na základě ekonomických ukazatelů.
Naše družstvo se stalo nejlepší v Pardubickém kraji v kategorii
zemědělců se smíšenou výrobou tzn.
s rostlinnou a živočišnou výrobou.
Současně bylo vyhodnoceno jako
společensky odpovědný zemědělský
podnik. Zejména byla vysoce hodnocena
spolupráce
družstva
s obcemi, zájmovými a společenskými organizacemi. Jde o poskytování
služeb mechanizace, obědů, výrobků
rostlinné výroby, medu, masných
výrobků. Vyzdvihnuta byla podpora
historie a kulturního dědictví
(muzeum vesnice v Dolním Újezdě,
spolupráce se školami, sponzorování
kulturních a sportovních akcí) i zaměstnávání sociálně znevýhodněných občanů.
Ve vztahu k životnímu prostředí bylo oceněno udržení a podpora chovu skotu jako zdroje organické hmoty zlepšující půdní vlastnosti umožňující vyšší zastoupení
plodin v osevním postupu. Umožňu-

je to uvádět do praxe opatření
k řešení důsledků klimatických
změn, zejména sucha, povodní, ale
i ulehlosti půd. K hodnocení byly
použity údaje z r. 2016.
Letošní výsledky hospodaření jsou ještě příznivější. Svědčí o
tom rekordní produkce obilovin a
dosažení výnosu 7,39 t/ha, stabilní
výnosy řepky nad 4 t/ha, tradičně
úspěšné je i pěstování máku
s výnosem 1,13 t/ha. Pokračuje
růst výroby mléka, kde dojivost
přesáhne 10 500 lt a to je úroveň
předních evropských chovů. Cenné
je, že vysoké užitkovosti je dosaženo u stáda 2 260 ks krav.
Zvýšilo se i využití bioplynových stanic, které vyrobily více
elektřiny, přinesly vyšší tržby a
tvorbou zisku přispívají k dalšímu
posílení družstevní ekonomiky.
Posláním bioplynových stanic je
především řešení hnojných koncovek stájí živočišné výroby, využití
méně kvalitních krmiv rostlinné
výroby a produkce organických
hnojiv.
Na základě úrovně hospodaření v letošním roce rozhodlo
představenstvo družstva o dalším

zvýšení pachtovného (nájemného)
z půdy na 4 400 Kč/ha orné půdy +
daň z pozemku (činí dle katastrů až
1.300 Kč/ha) a 3 000 Kč/ha luk +
daň z pozemku. Je to příznivá zpráva
pro téměř 2 000 vlastníků půdy žijících v regionu družstva.
Dochází k významnému
růstu odměn pracovníků, je předpoklad zvýšení podílů na zisku pro
členy družstva. Především to ale
umožní vyšší investice v příštích
letech, které jsou základem prosperity družstva.
Za 9 měsíců letošního roku
uskutečnilo družstvo významné nákupy půdy. Obracíme se znovu na
vlastníky půdy, kteří chtějí půdu
prodat, aby ji nabídly Zemědělskému družstvu Dolní Újezd. Věřím, že
se domluvíme na solidní ceně, která
bude bezprostředně uhrazena. Rozhodně nedávejte šanci spekulantům,
kteří Vás opakovaně oslovují.
Přejeme všem občanům
klidné předvánoční období.
Václav K l e j c h
předseda představenstva

Slavnostní předání nové CAS
V sobotu 28. října 2017
v odpoledních hodinách proběhlo
u požární zbrojnice slavnostní
předání nové velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody
místní jednotce SDH. Nová Tatra
nahradila již dosluhující Škodu
706 RTHP CAS 25. Na tuto mimořádnou událost se přišli podívat
téměř všichni obyvatelé obce, byli
pozváni členové okolních sborů a
zástupce firmy THT Polička. Nové
Tatře požehnal kněz Jiří Štorek.

Jedná se o CAS 30/8500/510 S2VH na podvozku Tatra T815
6×6, kterou dodala firma THT Polička.
Podvozek Tatry je v tomto provedení třínápravový - standardně
jsou poháněna kola zadní nápravy,
přední pohon je připojitelný.
Všechny diferenciály disponují
mechanickou uzávěrkou. Vidlicový osmiválec o výkonu 325 kW je
chlazený vzduchem a splňuje
emisní normu Euro 5. Převodovka
je mechanická Tatra 14 TS 210 L
s manuálním řazením. Šestimístná
kabina
je
čtyřdveřová,
v opěradlech všech sedadel,
s výjimkou řidičova, jsou integrovány držáky dýchacích přístrojů.
Nástavba sestává ze tří modulů.
Mezi skříněmi pro příslušenství je
uložena nerezová nádrž na hasivo,
která pojme 8 500 litrů vody a
7

510 litrů pěnidla. Čerpací zařízení
THT PKA 3000 - 250 dosahuje jmenovitého průtoku 3 000 litrů za minutu v nízkotlakém a 250 litrů za
minutu ve vysokotlakém režimu.
Umožňuje i kombinovaný provoz.
Na horní pochozí plošině je přípojný
prvek pro lafetovou proudnici.
Na financování nové CAS v hodnotě
8 080 380 Kč včetně DPH se deseti
procenty podílela obec Vidlatá Seč,
pětaosmdesáti procenty dotace ze
strukturálního Evropského fondu pro
regionální rozvoj a pěti procenty
dotace ze státního rozpočtu.
Sboru dobrovolných hasičů děkujeme za přípravu celé akce a výborné občerstvení, narychlo složenému pěveckému tělesu za krásnou píseň "Hasičů slavný den". A
požární cisterně přejeme, ať místním hasičům slouží co nejdéle bez
poruch a nehod.

OBEC VIDLATÁ SEČ

www.vidlatasec.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Přehled jubilantů:
Říjen:

Jiří Boštík

55 let

Listopad:

Marie Dušková
Jitka Benešová
Janka Rovenská

70 let
60 let
55 let

Prosinec:

Marie Trynklová
František Švec

85let
65let

Našim spoluobčanům srdečně blahopřejeme.

Pozvánky

Společenský ples
KDY: 20. 1. 2018 od 20.00 hod.
KDE: kulturní dům Vidlatá Seč
Hraje: QWALT

Dětský karneval
KDY: 20.1.2018 od 13.30 hod.
KDE: kulturní dům Vidlatá Seč
Téma: Olympijské hry

Společné silvestrovské setkání
Pojďme se již počtvrté společně sejít a přivítat přicházející nový
rok.
KDY: 1. 1. 2018 v 00:18 hod.
KDE: autobusová zastávka naproti hasičské zbrojnici
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Sbor dobrovolných hasičů - Co přinesl rok 2017
Po roce opět informujeme o dění
ve sboru dobrovolných hasičů a v
jednotce SDH. Mnohé se událo,
vyjížděli jsme k více událostem a
obměnili techniku.

Zásahy
18. 12. 2016
Litomyšl, Šibeniční vrch – dopravní
nehoda, vyproštění vozidla, silné
sněžení

Cvičení
8. 5. 2017
taktické cvičení - plnění závěsného
vaku pod vrtulníkem, letiště Dolní
Újezd
19. 5. 2017
technická pomoc, cvičení – vyhledávání pohřešovaných osob, Jarošov,

Další oznámení
SDH se podílelo na přípravě pálení
čarodějnic, stavění máje a postaralo
se o tradiční letní kino. Zajišťuje
technickou pomoc obci.
Děkujeme všem aktivním členům
a spoluobčanům za přízeň.

20. 6. 2017
Bor u Skutče – lesní požár
31. 7. 2017
Dolní Újezd, směr Polička – požár
obilného pole, strniště
17. 8. 2017
Dolní Újezd, Kabatoves – požár strniště
6. 12. 2017
Dolní Újezd, Pazucha – požár podkroví

Na nové hasičské auto se nejen přišli
podívat místní, ale i sbory dobrovolných hasičů z okolí, které ukázaly i
svou techniku.

SDH Vidlatá Seč srdečně zve
všechny své členy na
VÝROČNÍ SCHŮZI,
která se koná v pátek 5. 1. 2018
od 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Slavnostní předávání proběhlo za doprovodu několika písní.

Technika
Jednotka sboru 28. října slavnostně
převzala novou CAS. Následně
začala probíhat školení a výcvik
k obsluze nového vybavení a výzbroje. Řidiči/strojníci najížděli cvičné
jízdy v běžném provozu i v terénu a
městské zástavbě pro osvojení řízení
a manévrování s 26 tunovým vozidlem. Od prosince je Tatra zařazena
do „výjezdu“ a má za sebou první
zásah v Dolním Újezdě.

Předání proběhlo se vší parádou a před
nastoupeným celým sborem.

Návštěvníci si mohli techniku prohlédnout ze všech stran a poté mohli posedět
u dobrého občerstvení v hasičárně.

Příjemné prožití svátků vánočních a mnoho pracovních i osobních úspěchů
v roce 2018 Vám přejí hasiči.
Více informací o aktuálním dění sboru dobrovolných hasičů naleznete na facebookovém profilu: www.facebook.com/SDH Vidlatá Seč
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Stolní tenis
Soutěže stolního tenisu pomalými
kroky završují svoji první polovinu
sezóny 2017/2018.
Jak ukazují tabulky, tak situace našich družstev v krajské soutěži a
okresním přeboru je naprosto odlišná. Muži v okresním přeboru bojují o
postup do krajské soutěže. Nejvíce se

v přeboru daří Vláďovi Famfulíkovi ml., který má úspěšnost 82.61%
za 19 vyhraných zápasů a pouze 4
prohrané. Celkově mu tak v žebříčku soutěže patří osmé místo.
Naopak mužům v krajské soutěži
zatím patří příčka sestupová. Zde si
nejlépe vede Lukáš Osecký s

úspěšností 52.63% za 10 výher a 9
proher. Celkově mu patří 25. místo.
Uvidíme na jaké umístění bude stačit úsilí v druhé polovině sezóny.
Hráči budou rádi, pokud přijdete
naše týmy v domácím prostředí
podpořit.

POZVÁNKY NA ZÁPASY

Všechny zápasy zde vypsané se hrají v domácím prostředí, tedy v tělocvičně místní školy.
Krajská soutěž
3. 2. 2018 v 9:00 hod. - TJ Sokol Borová
3. 2. 2018 v 13:30 hod. - TJ Jiskra Litomyšl B
17. 2. 2018 v 9:00 hod. - TTC Ústí nad Orlicí D
17. 2. 2018 v 13:30 hod. - TJ Lanškroun A
17. 3. 2018 v 9:00 hod. - Orel Orlice
17. 3. 2018 v 13:30 hod. - TJ Sokol Žamberk A

Okresní přebor
7.1. 2018 v 9:00 hod. - TJ Sokol Morašice
27.1. 2018 v 9:00 hod. - SK Rychnov na Moravě - Mladějov
27.1. 2018 v 12:00 hod. - TJ Slovan Moravská Třebová B
10. 2. 2018 v 9:00 hod. - TJ Spartak Polička D
10. 2. 2018 v 12:00 hod. - TJ Spartak Polička A
3. 3. 2018 v 9:00 hod. - TJ Svitavy B
3. 3. 2018 v 12:00 hod. - TJ Slovan Moravská Třebová C

Krajská soutěž

Okresní přebor

1.

Orel Orlice

85:39

24

1.

TJ Spartak Polička A

90:5

27

2.

TJ Sokol Žamberk A

88:34

24

2.

TJ Slovan Moravská Třebová B

88:53

25

3.

TJ Sokol Borová

82:48

22

3.

TJ Vidlatá Seč B

79:27

23

4.

TTC Ústí nad Orlicí C

72:65

15

4.

TJ Spartak Polička C

68:45

21

5.

TJ Lanškroun A

80:70

15

5.

TJ Sokol Morašice

63:59

19

6.

Orel Vysoké Mýto A

73:74

13

6.

TJ Jiskra Litomyšl C

69:58

19

7.

TJ Jiskra Litomyšl B

71:77

13

7.

TJ Sokol Korouhev

65:61

18

8.

TTC Ústí nad Orlicí D

70:70

10

8.

TJ Spartak Polička B

56:70

16

9.

TJ Svitavy

53:72

10

9.

TJ Slovan Moravská Třebová C

47:76

15

10.

TJ Sokol Sudslava A

57:83

5

10.

TJ Svitavy B

45:82

13

11.

KST SK US Steinerová Choceň z.s. C

42:88

3

11.

TJ Sokol Němčice

24:86

11

12.

TJ Vidlatá Seč A

35:88

3

12.

SK Rychnov na Moravě - Mladějov

18:90
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Litomyšlská hokejová liga
Po první polovině sezóny víme již i
umístění hokejového týmu.
Aktuálně se družstvo HC Vidlatá
Seč drží na krásném třetím místě se
ziskem 18 bodů a skórem 32: 24.
V tabulce zaostává za týmy Peak
sport s 30 body a Vysoké Mýto s 22
body.
Před vánoční pauzou čeká hráče ješ-

tě utkání ve středu 13. 12. s týmem
Fitcentrum. Tento tým je zatím v
tabulce na posledním místě, tak
doufáme, že naši hráči dokáží soupeře porazit.
V kanadském bodování jsou v celkovém hodnocení nejlépe z našich
hráčů umístěni Štancl st. a Štancl
ml. (oba 3 + 3), které následuje se

statistikou 2+2 Jaroslav Vomočil.
Třetím nejlépe umístěným hráčem z
našeho týmu je J. Kyncl (2 + 1).
Více informací naleznete na stránkách www.bezkontaktlitomysl.we
bnode.cz (včetně termínů utkání)
nebo na facebookovém profilu
týmu www.facebook.com/HC Vidlatá Seč.

Zpravodaj obce Vidlatá Seč, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Obecní úřad Vidlatá Seč, Vidlatá Seč
86, 570 01 Litomyšl, IČ 00277550, telefon 461 631 261. Povoleno referátem Ministerstva kultury, registrační značka MK
ČR E 12060. Vychází jednou za tři měsíce v počtu 130 výtisků, bezplatně. Redakční rada: Andrea Dušková, Luboš Herold,
Hana Heroldová, Věra Rejsová, Jiří Renza, Jana Renzová, Milena Renzová, Ilona Holomková. Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího čísla 20. 3. 2018

10

