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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 10. 4. 2018

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Záměr směnit pozemek parc. č. 375/5 - orná půda o výměře 6671 m2 za pozemek parc. č. 17/4 - orná půda o
výměře 5283 m2 a pozemek parc. č. 17/5 - orná půda o výměře 413 m2 vytvořený dle geometrického plánu č. 205 120/2016 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 7. 2. 2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod čj. PGP-200/2018-609 dne 13. 2. 2018. Záměrem směny pozemků je získání vlastnického práva Obce Vidlatá
Seč k pozemkům, které budou v budoucnu využity jako stavební parcely.
Záměr směnit pozemek parc. č. 17/8 - orná půda o výměře 184 m2 (vytvořen z pozemku parc. č. 17/7 dle geometrického plánu č. 205 - 120/2016 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 7. 2. 2018, který byl schválen KÚ pro
Pardubický kraj, KP Svitavy pod čj. PGP-200/2018-609 dne 13. 2. 2018) za pozemek parc. č. 17/6 - orná půda o výměře 105 m2 (vytvořen z pozemku parc. č. 17/6 dle geometrického plánu č. 205 - 120/2016 vyhotovitele GEODETA
Litomyšl ze dne 7. 2. 2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod čj. PGP-200/2018-609 dne
13. 2. 2018). Záměrem směny pozemků je získání vlastnického práva Obce Vidlatá Seč k pozemkům, které budou
v budoucnu využity jako stavební parcely.
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Českému svazu včelařů, z. s., základní organizaci Litomyšl,
se sídlem Z. Kopala 1155, 570 01 Litomyšl, IČ 62675290, ve výši 1 000 Kč na zajištění činnosti organizace v roce
2018.
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mysliveckému spolku Dolní Újezd, se sídlem Dolní Újezd
471, 569 61 Dolní Újezd, IČ 62673793, ve výši 4 000 Kč na zajištění činnosti mysliveckého spolku, na provozní výdaje spojené s chovem a péčí o zvěř a na stavby a opravy mysliveckých zařízení.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Žádost pana Pavla Holomka, Vidlatá Seč 117, o provedení rekultivace zeleně na pozemku parcelní číslo
121/8 především z bezpečnostních důvodů. V současné době probíhá zpracování studie obnovy veřejné zeleně a vyhodnocení možnosti čerpání dotace na tuto obnovu. Studie se bude týkat i výše uvedeného pozemku.
Informaci o schválení kandidáta na veřejně prospěšné práce 2018 za finanční podpory úřadu práce.
Informaci o průběhu valného shromáždění Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka, které se konalo
dne 6. 3. 2018 v obci Lubná.
Informaci o průběhu setkání seniorů, které uspořádal svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka dne
11. 3. 2018 v Lubné na Skalce.
Zápis č. 1 kontrolního a finančního výboru o provedené kontrole v Základní škole Vidlatá Seč ze dne 22. 3.
2018 - hospodaření Základní školy Vidlatá Seč za rok 2017.
Informaci o průběhu členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko, které se konalo dne 27. 3. 2018 v obci
Dolní Újezd.

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 7. 5. 2018

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Směnu pozemku parc. č. 375/5 - orná půda o výměře 6671 m2 (vlastník Obec Vidlatá Seč) za pozemek parc.
č. 17/4 - orná půda o výměře 5283 m2 (vlastníci Ing. Josef Kabrhel a Jan Kovář) a pozemek parc. č. 17/5 - orná půda
o výměře 413 m2 (vlastníci Ing. Josef Kabrhel a Jan Kovář) vytvořený dle geometrického plánu č. 205 - 120/2016
vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 7. 2. 2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod čj.
PGP-200/2018-609 dne 13. 2. 2018.
Směnu pozemku parc. č. 17/8 - orná půda o výměře 184 m2 (vlastník Obec Vidlatá Seč, vytvořen z pozemku
parc. č. 17/7 dle geometrického plánu č. 205 - 120/2016 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 7. 2. 2018, který
byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod čj. PGP-200/2018-609 dne 13. 2. 2018) za pozemek parc. č.
17/6 - orná půda o výměře 105 m2 (vlastník Ing. Josef Bureš, vytvořen z pozemku parc. č. 17/6 dle geometrického
plánu č. 205 - 120/2016 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 7. 2. 2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický
kraj, KP Svitavy pod čj. PGP-200/2018-609 dne 13. 2. 2018).
Veřejnoprávní smlouvu s městem Litomyšl, které zajistí pro Obec Vidlatá Seč a její příspěvkovou organizaci
Základní školu Vidlatá Seč výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.
Počet členů zastupitelstva obce na volební období 2018 - 2022 na 7 členů.
Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018 (evidenční číslo smlouvy
OKŘ/18/21911). Účelová dotace je na pořízení výjezdového tabletu s příslušenstvím, včetně účelového software,
osvětlovací soupravy s příslušenstvím a vyprošťovacího nástroje VRVN a poskytuje se do výše 70% ze skutečných
celkových nákladů, maximálně však 25 000 Kč.
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Obecní úřad informuje
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Proplacení nákladů na provoz Mateřské školy a Školní jídelny Morašice za žákyně Natálii Hudečkovou a
Emu Hudečkovou, trvale bytem Vidlatá Seč 105, za rok 2017, a to ve výši 18 841,- Kč.
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Lince bezpečí, z. s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8,
IČ: 61383198, ve výši 3 000 Kč.
Poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.,
Klub RADOST, se sídlem Barákova 23, 796 01 Prostějov, IČ: 47922281, ve výši 5 000 Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci o tom, že smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo provedení zalesnění a oplocení porostní skupiny
218Ga11,14,0, a která byla schválena zastupitelstvem obce dne 9. 2. 2018, nebyla ze strany dodavatele (Mgr. Richard Kejzer, Proseč 371, 539 44 Proseč, IČ: 65207971) uzavřena. Důvodem pro neuzavření smlouvy o dílo byla
nedostatečná kapacita zaměstnanců dodavatele. Zalesnění porostní skupiny 218Ga11,14,0 bude provedeno vlastními
zaměstnanci.
Studii obnovy veřejné zeleně v obci Vidlatá Seč, kterou zpracovala firma AXIOM engineering s.r.o., Pernerova 168, 530 02 Pardubice. Předmětem studie je revitalizace parkových ploch v obci Vidlatá Seč na pozemcích
parc. č. 123/2, 121/8 a 208/5 v k. ú. Vidlatá Seč. Rozloha zeleně je přibližně 13 000 m2.
Informaci o průběhu valné hromady Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko, která se konala dne 18. 4. 2018
v Litomyšli.

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 27. 6. 2018

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Účetní závěrku Obce Vidlatá Seč za rok 2017.
Účetní závěrku Základní školy Vidlatá Seč za rok 2017.
Hospodářský výsledek Obce Vidlatá Seč za rok 2017 ve výši 1 679 963,27 Kč.
Hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč za rok 2017 ve výši 201 241,66 Kč a jeho převedení do
rezervního fondu základní školy.
Závěrečný účet Obce Vidlatá Seč za rok 2017 a to bez výhrad.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 Obce Vidlatá Seč IČ: 00277550, které se uskutečnilo dne 26. dubna 2018.
Výsledek inventarizace majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 2017.
V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, založení nového svazku obcí s názvem Komunální služby Hlinecko, svazek obcí, a členství obce Vidlatá Seč
v něm.
V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí (zakladatelskou listinu) a stanovy nově zakládaného svazku obcí
Komunální služby Hlinecko, dle předložených návrhů.
V souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostu obce, pana Luboše Herolda, jednáním a podpisem smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí Komunální
služby Hlinecko na ustavující valné hromadě svazku.
Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2018 číslo 10/2018 - Financování akce „Úpravy veřejných prostranství
v regionu Desinka“. Poskytovatelem dotace je Svazek obcí Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka, Dolní Újezd 281,
569 61 Dolní Újezd, IČ: 70154635. Příjemcem dotace je Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ:
00277550. Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace na akci „Úpravy veřejných prostranství v regionu
Desinka - obec Vidlatá Seč“. Celkový náklad akce je 61 000 Kč. Výše poskytované dotace je 41 666 Kč. Obec Vidlatá Seč uhradí 19 334 Kč. V rámci dotace bude provedena obnova veřejného prostranství na parcele č. 116/2, k. ú.
Vidlatá Seč.
Darovací smlouvu, kterou Obec Vidlatá Seč daruje Městu Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl,
IČO 00276944, peněžní částku ve výši 26 000 Kč.
Smlouvu o poskytování odborných služeb č. 110700/2018 při získání dotace z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE, tj. kompletní administraci celého procesu včetně všech
příloh. Smlouva se týká realizace zeleně v obci Vidlatá seč na pozemcích p. č. 123/2, 121/8 a 208/5. Smlouva bude
uzavřena s poskytovatelem odborných služeb, firmou AXIOM engineering s.r.o., Pernerova 168, 530 02 Pardubice,
IČ 28855230. Celková cena za služby vyspecifikované ve smlouvě je 79 000 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zápis č. 2/2018 kontrolního výboru ze dne 12. 6. 2018.
Zápis č. 2/2018 finančního výboru ze dne 14. 6. 2018.
Informaci o průběhu valného shromáždění Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka, které se konalo
dne 14. 6. 2018 v obci Sebranice.
Informaci o průběhu tematické kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně,
kterou v Obci Vidlatá Seč provedl dne 30. 4. 2018 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy.
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Základní škola informuje
Bowling
Ve středu před velikonočními prázdninami jsme vyrazili se sportovním
a přírodovědným kroužkem do Litomyšle na bowling. Děti se nemohly
dočkat, až dorazí do haly a začnou
hrát. Po příchodu se rozdělily do tří
drah a mohly začít zkoušet své dovednosti. Mladším dětem velmi
ochotně pomáhala a odborně ukazovala techniku hry Annabel Brokešová, která se bowlingu věnuje závodně. Všem se dařilo velice dobře
a občas padl i strike i přesto, že někdo hrál bowling teprve poprvé. Už
se moc těšíme na další sportovní
zážitek.

Zápis do první třídy
Dne 10.4.2018 se konal na naší
škole zápis do 1.třídy.
Letos děti provázela zvířátka. Ta jim
pomáhala při řešení jednotlivých
úkolů. Děti poznávaly zvuky a obrázky zvířátek, trhaly, lepily a stříhaly papír, skládaly obrázky a svá tělíčka si protáhly při překážkové dráze v tělocvičně. Všechny děti uspěly
a paní učitelka jim mohla dát jedničku do jejich první žákovské knížky.
Za splnění úkolů děti dostaly dárky
od sponzorů, ale také Pamětní list a
dárečky, které vyrobili žáci naší školy.

Škola malých čarodějnic
Poslední pátek v dubnu se v naší
škole objevily malé čarodějnice.
Téměř všechny děti se za ně převlékly, a tak se také učily. I pedagogové se vyměnili, protože tento den
učila vždy jedna čarodějnice nebo
čaroděj z řad žáků. Vyučovala se

Nedošínský háj

matematika, čtení nebo gramatika.
Všichni se v roli učitele vystřídali.
Pak byla vyhlášena přehlídka všech
čarodějnic. Společně jsme se také
naučili písničku Pět ježibab. Některé čarodějnice se staly redaktory
časopisu ,,Mladá čarodějnice“ a kladly otázky vybraným spolužákům.
Nakonec proběhla
čarodějnická diskotéka. Všichni, kteří
přišli v kostýmu
čarodějnice, obdrželi vysvědčení čarodějnic a malou sladkou odměnu. Užili
jsme si legraci a
určitě nějaký podobný zábavný den
zase vymyslíme.

Ve středu 11. dubna se přírodovědný
kroužek vypravil na jarní výlet do
Nedošínského háje. Vyjeli jsme linkovým autobusem v 13. hodin a vystoupili jsme na zastávce Višňáry, kde
jsme si prohlédli různá domácí zvířata. Děti byly nejvíce zaujaté různými
plemeny koní. Odtud jsme pokračovali přes lávku dále až ke kapličce sv.
Antoníčka. Ta nám připomínala chaloupku z pohádky. Cestou jsme poznávali různé rostliny a stromy.
Všichni poznali prvosenku jarní,
zkoumali rozdíl mezi blatouchem,
podbělem a orsejem jarním, všechny
mají totiž stejnou žlutou barvu. Zkoušeli podle teprve rašících stromů, o
jaký druh se jedná, zda je to buk, dub,
jasan apod. Z Nedošína jsme došli až
do Litomyšle, kde jsme zašli do kavárny Bobo na sladkou odměnu.

Návštěva Univerzity Hradec Králové a Archeoparku pravěku ve Všestarech
Jak jsme Vás již informovali, letošní
školní rok společně s námi zahájil i
děkan Fakulty informatiky a managementu v Hradci Králové, pan
prof. RNDr. Josef Hynek, MBA,
Ph.D. a pozval nás na návštěvu na
jeho univerzitu. Devatenáctého června jsme se tedy na slíbený výlet vydali. Autobus nás zavezl až před
fakultu, kde nás pan děkan přivítal a
předal nám visačky s našimi jmény.
Pak jsme mohli obdivovat moderní
učebny, relaxační místa a hlavně
velice moderní učebny určené
k výuce informatiky. V jedné
z těchto učeben nám usadil a s dětmi
si zasoutěžil. Za správné odpovědi
žáci obdrželi sladké odměny. Potom

následovala prohlídka výstavy prací
našich žáků, které jsme nakreslili ve
škole a na fakultu zaslali. Téma každé práce se týkalo informační technologie. Každý zde našel výkres se
svým jménem. Pak jsme přešli do
zaskleného dvora, kde jsme mohli
pozorovat a vyzkoušet si pokusy
s tekutým dusíkem. Bylo to velmi
zajímavé. Pan děkan se s námi nakonec rozloučil krásnými dárky.
Každý dostal tašku, ve které bylo
triko s logem fakulty a drobné dárečky. Poté nás autobus převezl do Archeoparku pravěku ve Všestarech.
Zde jsme navštívili budovu expozice pravěku, kde jsme viděli pravěký
důl, jeskyni s malbami i pravěkou
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hrobku. Prohlédli jsme si poklad
zbraní a nástrojů rituálně potopených
v řece a rekonstrukci nálezu kostry.
Život v pravěku nám přiblížil velkoplošný model osídlené pravěké krajiny oživené desítkami postav lidí při
typických činnostech. Ve venkovním
areálu jsme si prohlíželi repliky domů
z různých etap pravěku, kultovní areál a pohřebiště. Žáci si mohli vyzkoušet hod kopím na slaměného mamuta,
jak těžká byla orba dřevěnými nástroji, jak se získávala mouka pomocí
drcení, žentouru nebo primitivního
mlýnského kamene apod. Výlet se
žákům nejen líbil, ale dozvěděli se i
mnoho zajímavých věcí.

Základní škola informuje
Škola v přírodě - Český ráj
Tradiční květnovou akcí na naší
škole je škola v přírodě. Na pět dní
opustíme svoje rodiče a vyrážíme
na společný pobyt v přírodě. Tentokrát to bylo do oblasti Český
ráj, kde jsme ještě nikdy nebyli.
Byli jsme ubytování v Penzionu
Podháj nedaleko Sedmihorek.
1. den
Po příjezdu, ubytování a dobrém
obědě jsme vyrazili na Hrubou Skálu. Jedná se o 3 km vzdálené místo,
kde je zámek, který dnes slouží už
jen jako hotel. Cestou jsme vylézali
na vyhlídky, odkud jsme pozorovali
krásné okolí plné pískovcových skal.
Také jsme se dostali na místo, kde se
točila pohádka Bajaja. Jedná se o
místo, které se jmenuje Adamovo
lože. Tam se skrýval Bajaja se svým
věrným zvířecím přítelem. Posilněni výbornou vanilkovou zmrzlinou
jsme dorazili na ubytování. Po večeři si děti začaly vyplňovat svoje deníčky ze školy v přírodě a potom si
zahrály míčové hry. Do deníčků budeme zapisovat každý den, kde jsme
byli, co jsme viděli, co se nám nejvíce líbilo, ale i počasí a ohodnotíme
jídlo, které nám vaří hodné paní kuchařky.
2. den
Druhý den jsme se probudili a zajásali. Za oknem nás vítalo sluníčko
s modrou oblohou, což nás velice
potěšilo, protože nás čekal první celodenní výlet. Na ten jsme vyrazili
po vydatné snídani, která se skládala
ze švédských stolů. Děti si mohly
vzít housky, rohlíky nebo chleba, na
talířky si nabíraly šunku, uzený salám, tři druhy sýra, džem, máslo a
různé druhy zeleniny. Také si mohly
vzít lupínky s jogurtem nebo mlékem.

hlídkou na Kapelu, Janovou vyhlídkou apod. Potom jsme došli na hrad
Valdštejn. Zde se děti občerstvily a
nabraly nové síly. Prošli jsme se po
krásném mostu, který je zdoben sochami z pískovce. Pak jsme velice
rychle došli zpět na chatu, kde si děti
odpočaly a po večeři, která se skládala z polévky a smaženého řízku, se
ještě vydaly na hřiště do kempu
v Sedmihorkách. Po návratu přišlo
na hygienu. Museli jsme se dobře
vyspat, protože ve středu nás čekal
další výlet.
3. den
Ráno jsme se probudili do podmračeného dne. Po snídani jsme došli do
Karlovic, kde jsme nasedli do vlaku,
který nás odvezl na Hrubou Skálu.
Odtud jsme došli do přírodního zábavného parku Šťastná země. Park je
plný herních prvků, pískovišť, trampolín, lanovek, nad tím vším stojí
hrad Trosky s tobogány a v lese se
skrývá geopark. My jsme si nejprve
poslechli pověsti o hradu Trosky a
Valdštejnu. Tak jsme přečkali dešťovou přeháňku pěkně pod střechou.
Kolem 11. hodiny se vyčasilo a děti
se mohly rozběhnout na všechny
atrakce, které park nabízí. Celé odpoledne děti strávily na průlezkách,
skluzavkách a trampolínách.

Po takto vydatném jídle jsme vyrazili na naši cestu. Prošli jsme nejkrásnější část Českého ráje, tzv. Zlatou
stezku a pokračovali k cíli. Tím se
staly skalní reliéfy vyjadřující naši
historii,
např.
reliéf
Jiřího
z Poděbrad, svaté Anežky nebo Karla IV. Cestou jsme se kochali několika krásnými vyhlídkami, např. Vy-

Po 3 km procházce ze Šťastné země
jsme se navečer vrátili zpět na ubytování. Po večeři si děti odhlasovaly,
že tentokrát chtějí zůstat na chatě a
hrát si hry.
4. den
Dnes nás čekal již třetí celodenní
výlet. Po vydatné snídani jsme obdrželi balíček s jídlem a pití na celý
den a rychle jsme se vydali na vlakovou zastávku. Odtud nás vláček zavezl do stanice Borek pod Troskami.
Zde jsme nejprve navštívili muzeum
motorek, kde jsme obdivovali překrásné, hodně staré i novější
motorky. Jsou zde také umístěny
koloběžky a tříkolky z různých období svého vývoje. Po svačině jsme
se vypravili na překrásný hrad Trosky, který je opředen mnoha pověstmi a pohádkami. Dominantou hradu
jsou dvě věže- větší a štíhlejší Panna
a menší a robustnější Baba. Z té
jsme měli překrásný pohled do okolí. Odtud vedla naše cesta do blízké
turistické chaty, kde jsme se občerstvili a poté pokračovali na vlakovou
zastávku Ktová a vrátili se do našeho penzionu. Po večeři nás čekala
diskotéka a poslední večer zde.

Celá výprava dětí na škole v přírodě,
kteří poznávají krásy Hruboskalska.
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Den matek
ní následoval kulturní
program místní základní školy. Žáci od
1. do 5. třídy si pro
nás připravili krásné
taneční,
hudební
představení a pohádku Princové jsou na
draka. Celé pásmo
bylo originální, milé,
vtipné a příjemné.
Děkujeme ještě jednou žákům a jejich
paním učitelkám!!!
Letošní Den matek kalendářně
připadl na 13. května 2018, ale u
nás v Seči jsme ho společně slavili
v pátek 11. května.
Celý program začínal od 18.00 hodin, kdy všechny maminky, babičky
a tetičky slavnostně přivítal pan starosta Luboš Herold. Po jeho slavnostních slovech a krátkém zamyšle-

Po kulturním představení žáků následovala první část programu
Sboru paní a dívek v Litomyšli.
Poté všechny přítomné maminky
obdržely od žáků místní školy
krásná přáníčka, od mužů karafiát
a zákusek s kávou. Po krátkém
občerstvení následovala druhá část
představení tohoto spolku. A poté
už nás všechny čekala volná zába-

va. Všem organizátorům děkujeme
za organizaci a přípravu a společně
se budeme těšit opět na květen 2019.
A pozor, nesmíme zapomenout i na
tatínky, dědečky a strýčky!

Den otců letos připadl na 17. června…Dodatečně přejeme mužské
polovičce všechno nejlepší, hodně
zdraví, spokojenosti, občas pevné
nervy, mnoho optimismu a
úsměvů…

Jak to máme kolem sebe: čisté/špinavé?
PROSÍM,
ZAMYSLETE SE!!!

Dnešní procházka lesem směřovaná
na odpolední odpočinek skončila
spíš uklízením odpadků. Stačil kus
lesa na to, abych nasbírala plnou
igelitovou tašku odpadků. Vždy je
na člověku, jak se k tomu postaví, a
proto se zamyslete, než vyhodíte
něco do přírody. Může to být třeba
jen žvýkačka. Taková bezvýznamná
žvýkačka se rozkládá 5 a více let a
co taková pet lahev a další jednotlivé
materiály? Proto je potřeba třídit a
hlavně nezahazovat odpadky do přírody!! Tyto fotky svědčí o tom, že
musí být někdo, kdo ve svém volném čase udělá něco pro přírodu.
Našla jsem všemožné igelity, textilie, kousky PVC, konzervy a další
věci.
Simona Skokanová

Hromádka všude, kam se podíváme...
Ve městech zcela běžný jev, kdy
se lidé vzájemně osočují, který
domácí mazlíček vytvořil kterou hromádku. Také jsou vidět
i poctivci, kteří za svými pejsky
běhají se sáčkem a vzorně po
nich uklízí.
V čem je vesnice rozdílná od
města? Někdo by se mohl domnívat, že většina domácích mazlíčků má velký výběh na dvorcích a
zahradách, a tedy není nutné jej
chodit venčit ven. Přesto se najde
celá řada lidí, kteří chodí ven, aby
právě zahradu či dvůr měli čisté.
Myslím si, že vlastně není vůbec
žádný problém v tom, když se
rozhodne někdo řešit venčení psa
mimo svůj pozemek, ale určitě
záleží, jaké místo si vybere. Zřejmě nikdo nebude namítat nic proti tomu, když se s pejskem jde do
míst, kde není pohyb lidí a kde se
jedná o místa mimo dosah vesnice. Přece nemůže být v pořádku,
když někdo venčí psa a ten udělá
svou potřebu na cizím pozemku
či v místě, kde lidé běžně chodí
7

na autobus, suší seno apod. Je moc
příjemným zážitkem v takové hromádce zabrzdit nohou, a přitom
přesně víte, čí pejsek to tam udělal.
Řada lidí mezi námi je tak neohleduplná, že na upozornění nebere ohled.
Počkají, až majitel sedne do auta a
psa tam nechají vykonat potřebu.
Kdyby něco takového nastalo, bylo
by v pořádku, kdyby se tato nehoda
řešila (Pejsek nám dopředu neřekne,
že bude potřebovat) tak, jak má. Tedy uklizení dotyčné hromádky po
našem mazlíčkovi. Myslím, že není
problém vybavit se sáčkem, naplnit
jej a vhodit do první popelnice, kterou cestou potkají.
Dnes se obecně mluví o tom, aby
byli lidé k sobě ohleduplní a místa
bydliště se zvelebovala. Nicméně to
naplňovat nepůjde, pokud si budeme
vzájemně dělat z pozemků záchody a
odkladiště. Jen si představme, jak by
se to líbilo každému z nás, kdyby
Vám někdo pravidelně chodil venčit
psa a jiné mazlíčky či dokonce před
Váš dům.
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Stavění májky a pálení čarodějnic

Májku se podařilo postavit, a dokonce přilétly i malé čarodějnice
s Vidlanou...
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Dětský den Mikroregionu Litomyšl - Desinka
Tento rok se Dětský den mikroregionu pořádal 1. června
v nedalekých Morašicích, kde
letošní téma bylo Za příběhy naší
vsi.
Soutěžili mladší žáci spolu se staršími, čímž jsme vznikli jeden tým o
deseti členech. Naše spolupráce a
odhodlanost byla na hodně vysoké
úrovni. Od začátku se nám hodně
dařilo, až jsme se sami divili. Zvědavost některých z nás byla tak
velká, že se ptali na výsledky u jednotlivých stanovišť, kde jsme dle
doslechu neklesli pod nejlepší tři
výsledky. I když za námi měly jít
další týmy, spíše nám to dodávalo
na sebevědomí, že to vyhrajeme
nebo budeme někde na prvních
třech příčkách. No, a jak někteří
z nás již od samého začátku předpokládali, byli jsme první. Byl to
bezvadný pocit, že jsme reprezentovali naši ves a vyhráli. Bohužel
jsme nedostali pohár, protože tento
rok byl jen diplom a odměna pro
ten tým, co vyhrál a pro ten, co zvítězil
v
internetové
soutěži.
V internetové soutěži zvítězil Chotěnov. Po vyhlášení jsme si dali
zmrzlinu za odměnu, čímž pro nás
soutěž definitivně skončila.

Gratulujeme!

Simona Skokanová
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Policie ČR – chodci, cyklisté a řidiči senioři v dopravě
Další z našich preventivních
článků budeme věnovat oblasti silničního provozu, chodcům, cyklistům, řidičům a především seniorům
v dopravě. Ač dopravní nehodovost
má z dlouhodobého hlediska klesající
tendenci, co se týká jak počtu, tak
tragických následků nehod, jistě je na
místě si připomenout několik základních pravidel. Vzhledem k tomu, že
se jedná o poměrně obsáhlé téma,
pokusím se vyzdvihnout věci, které
by vás mohly zajímat. Řekneme si,
kdo je vlastně chodec, jaké má povinnosti a jak je to s domnělou absolutní předností na přechodu pro
chodce. Zopakujeme si, kdo a kde by
měl nosit reflexní prvky. Dále si řekneme, zda je v pořádku, když občas
vidíme většinou cyklistky – ženy, jak
vezou na jízdním kole nákup, jednou
rukou řídí a v druhé ruce drží deštník, aby nezmokly, nebo jaká hrozí
pokuta cyklistům, kteří jedou pod
vlivem alkoholu. A v neposlední řadě
si připomeneme, jak je to se zdravotními prohlídkami u řidičů starších 65
let a s jízdou na vozítkách segway.
Chodec – Kdo je vlastně
chodec? Zákon hovoří tak, že chodec
je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce
nepřevyšující 60 cm, pohybuje se na
lyžích, kolečkových bruslích nebo
obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového
vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo
nebo motocykl o objemu válců do 50
cm3 nebo psa. Každý tento chodec je
účastníkem silničního provozu a má
určité povinnosti. Zákon ukládá
chodci povinnost použít chodník nebo stezku pro chodce (ta bývá označená dopravní značkou). Tam, kde
chodník není, chodí se po levé krajnici nebo co nejblíže levému okraji
vozovky a to v počtu maximálně dva
chodci vedle sebe. Ač zákon ukládá
chodcům, aby byli označeni reflexními prvky za snížené viditelnosti pouze mimo obec, policie obecně doporučuje být za snížené viditelnosti
označen reflexními prvky všem
chodcům a cyklistům. Pokud se pohybujete pomocí hole, určitě jí opatřete také reflexními prvky. Stejně to
platí i pro případ, kdy za snížené vi-

ditelnosti venčíte psa, kde doporučujeme označit obojek i vodítko. Na
používání reflexních prvků policie
zaměřuje i řadu dopravně bezpečnostních akcí, kde různé prvky
s retroreflexních materiálů rozdává.
Jinou volbou může být i označení se
neoslňujícím světlem například
z jízdního kola. Toto světlo bychom
doporučili připevnit třeba na paži,
která je blíže do vozovky. Co se týká přecházení vozovky, policisté se
občas setkávají s mylným výkladem
zákona v tom smyslu, že chodec má
absolutní předost, což opravdu tak
není. Doporučujeme dbát především
na své zdraví, při přecházení vozovky být ostražití, nebýt roztržití a
myslet na to, že je lepší někam přijít
o chvíli později, než nedojít už nikdy. Tam kde je přechod pro chodce, je chodec povinen jej užít. Pokud
na komunikaci přechod není, má
chodec povinnost přecházet vozovku kolmo k její ose.
Každý by měl mít na paměti, že chodci a cyklisté jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu a tak k sobě a ostatním účastníkům přistupovat.
Cyklista – Cyklista je řidič
nemotorového vozidla, tzn. také
účastník silničního provozu. Jízda

cyklisty nebo stezka pro cyklisty, je
povinnost jich cyklista užít. Cyklista
mladší 18 let je povinen mít na hlavě za jízdy řádně připevněnou
ochrannou přilbu. Policisté však
doporučují, aby přilbu nosili všichni
cyklisté bez rozdílu věku. Dítě mladší 10 let smí jet na silnici jen pod
dohledem osoby starší 15 let.
K osvětlení cyklisty zákon říká, že
cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem
červené barvy nebo přerušovaným
světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena,
může cyklista použít náhradou za
světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem. K výše uvedenému příkladu převážení nákupních
tašek a jiných zavazadel na jízdním
kole se vztahuje ustanovení zákona,
které hovoří o tom, že cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se
jiného vozidla, vést za jízdy druhé
jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo
jiné zvíře a vozit předměty, které by
znesnadňovaly řízení jízdního kola
nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích.
Kdo z vás někdy vezl na řídítkách

pod vlivem alkoholu je stejně jako u
řidičů vozidel na kole zakázaná a
pokuty nejsou zrovna nízké. Pokud
by cyklistovi policisté naměřili do 1
promile alkoholu v dechu, hrozí mu
pokuta od 2.500 do 20.000 korun,
nad 1 promile alkoholu v dechu
25.000 až 50.000 korun pokuty a
stejně tak, když se cyklista odmítne
dechové zkoušce podrobit. Na kole
se jezdí při pravém okraji vozovky,
a pokud je zřízen jízdní pruh pro

těžké nákupní tašky tak jistě ví, před
čím chci varovat. Nákupní taška pak
při potřebě udělat nějaký manévr
často převezme řízení kola za vás,
což ohrožuje nejen vás samotné, ale
i ostatní účastníky silničního provozu. Proto doporučujeme si opatřit na
jízdní kola košíky či jiné nosiče.
Pokud byste potřebovali za jízdní
kolo připevnit vozík, je to možné,
avšak zákon vám povoluje připojit
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přívěsný vozík do maximální šířky
90 cm, který bude mít vzadu dvě
červené odrazky netrojúhlelníkového tvaru. Pokud chce cyklista přejet
vozovku na druhou stranu a použije
k tomu přechod pro chodce, musí
kolo vést. Pokud užije přejezd pro
cyklisty, musí se přesvědčit, zda
může vozovku bezpečně přejet, aniž
by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky silničního provozu. Stejně jako
chodci jsou i cyklisté jedni z nejvíce
zranitelných účastníků silničního
provozu a proto je na místě opatrnost a ohleduplnost.
Řidič – senior – o řízení vozidla
bychom zde mohli psát sáhodlouhé
povídání, nicméně co je pro řidiče –
seniory nad 65 let důležité při řízení
vozidla je mít u sebe potvrzení o
zdravotní způsobilosti. Lékařské
prohlídce je řidič povinen se podrobit nejdříve 6 měsíců před dovršením 65 a 68 let a nejpozději pak
v den 65. a 68. narozenin. Po 68.
roce věku pak každé dva roky. Řidič

www.vidlatasec.cz
je povinen mít při řízení toto potvrzení u sebe a na výzvu policisty mu
jej předložit. Pokud řidič toto potvrzení nemá, hrozí mu pokuta ve
výši 5.000 až 10.000 korun plus
zákaz řízení od 6 měsíců do 1 roku.
Občas se jako policisté setkáváme
s tím, že starší lidé jsou od určitého
věku méně pozorní, zhoršuje se jim
zrak, stabilita, sluch a tak podobně
a je pro ně těžší se přizpůsobit současné extrémně rychlé dopravě. A
právě pro seniory od 65 let
v současné době probíhá projekt
„Jedu s dobou“, který realizuje
Asociace center pro zdokonalovací
výcvik řidičů AČR. Jedná se o
zhruba půldenní zdokonalovací
školení pro seniory, kde se dozvědí
novinky z legislativy, bezpečnosti
silničního provozu a zdravovědy
s praktickým ověřením řidičských
návyků s vlastním vozidlem. Kurz
je zdarma, ale vzhledem ke kapacitě míst je nutné se přihlásit na webových
stránkách
www.jedusdobou.cz Policie vřele
tento kurz doporučuje!

vidlata.sec@worldonline.cz

V úvodu jsem ještě slíbila
informaci k ježdění na vozítkách
segway. Na ten zákon pohlíží jako
na osobní přepravník a hovoří tak,
že na a osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo
obdobném technickém zařízení se
lze na chodníku, stezce pro chodce,
stezce pro chodce a cyklisty nebo na
odděleném pruhu pro chodce na
stezce pro chodce a cyklisty nebo na
pěších a obytných zónách pohybovat nejvýše rychlostí srovnatelnou
s rychlostí chůze. Obce mohou nařízením vymezit na svém území místa,
kde je provozování těchto přepravníků zakázáno a tato místa je povinna
označit dopravní značkou.
Vzhledem k tomu, že se blíží jaro, přeji vám i sobě co nejméně
studených sychravých dnů a co nejvíce dnů krásných a prosluněných!
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie
Pardubického kraje

Policie ČR radí před prázdninami
Vzhledem k tomu, že se blíží poslední školní den, pardubická krajská policie by ráda dala občanům
několik cenných preventivních rad
na prázdniny. V první řadě bychom
rádi apelovali na rodiče ve vztahu
k vysvědčení, aby byli při hodnocení neúspěchů svých dětí rozvážní a
nezvýšili se nám počty pohřešovaných dětí.
Jako každoročně se řada z nás chystá na dovolené, chaty a chalupy vozidlem. Období prázdnin je v tomto
ohledu poměrně rizikové z důvodu
vysokých denních teplot, oprav komunikací, uzavírek, tvoření se kolon
nebo teplotních změn povrchů komunikací. Současně je v létě vyšší
pohyb motorkářů, cyklistů a samozřejmě dětí. Proto policisté radí řidičům, aby:
• byli zvláště pozorní a ohleduplní,
• na cesty se vydávali odpočatí a
s časovou rezervou,
• zajistili si během cesty dostatek
tekutin,
• cestu si naplánovali, případně si
aktualizovali navigaci a sledovali

aktuální dopravní značení,
a při cestování měli řádně upevněný náklad ve vozidle.
Cyklisté by měli používat ochranné pomůcky – helmy a chodcům i
cyklistům bychom doporučovali
vždy při snížené viditelnosti používat reflexní prvky.
Pokud rodiče posílají své děti na
letní tábory, měli je poučit o rizicích úrazů. Zároveň by měli vybírat
tábory, které mají prověřený personál, tábory, které poskytují kvalitní
služby a odpovídající hygienické
zázemí. O dětech, které na tábory
nejezdí, by rodiče měli mít přehled, měli by vědět, jak tráví svůj
volný čas a zde je na místě poučení
dětí o rizicích užívání alkoholu a
jiných návykových látkách.
Na místě je jistě i důležité zmínit
rizika sociálních sítí. Policie ČR
v žádném případě nedoporučuje
dětem ani dospělým sdílet na sociálních sítích fotografie z probíhajících dovolených, neboť je to jako
pozvánka pro zloděje do prázdného
domu či bytu. Pokud odjíždíte mimo domov, je vhodné se domluvit
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s příbuznými či sousedy, aby vám
nemovitost zkontrolovali. Samozřejmě vhodné jsou i různé typy technického zabezpečení objektů.
Pokud se chystáte do kempů či pod
stan, dejte si pozor na zloděje, kteří
se
specializují
na
krádeže
z otevřených stanů, chatek, kradou i
jízdní kola a zkrátka vše, co jim přijde v neuzamčených objektech pod
ruku.
Pokud budete cestovat do zahraničí, zkontrolujte si před cestou platnost cestovních dokladů všech členů
posádky a zjistěte si důležitá telefonní čísla a konzulátní místa v zemích
kam cestujete. Důležité rady a upozornění na rizika spojená s cestami
do zahraničí naleznete na stránkách
Ministerstva zahraničí ČR. Jistě přínosný je i projekt Dobrovolné registrace občanů CŘ při cestách do zahraničí tzv. DROZD.
Krásné letní dny vám přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického
kraje
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Policie ČR - osobní bezpečí
V dalším článku bychom
vám rádi dali několik rad, jak
předcházet okradení, přepadení
nebo jak neusnadňovat práci
kapsářům. Ač se někomu může
zdát, že jsou to informace zbytečné, my si to nemyslíme a stejně tak
hovoří i naše statistiky.
Téměř každý den policisté
v práci celého Pardubického kraje
řeší případy krádeží a to ať věci při
sobě nebo z odložených tašek
v nákupních vozících. Řada poškozených, především pak těch starších,
nám při výsleších říká, že se otočili
opravdu jen na vteřinu třeba u regálu
v obchodě anebo, že si nevšimli, že
by jim někdo v autobuse do kabelky
sahal. A věřte nám, že žádné zboží
v cenové „akci“ vám nestojí za ten
čas a problémy při blokování platebních karet a vyřizování si nových
odcizených osobních dokladů. O
ztrátě peněz ani nemluvím.
Jak se tedy chránit před
okradením?
• Peníze, doklady i klíče noste v
příruční uzavřené tašce nebo kabelce
vždy odděleně.
• Berte si jen tolik peněz, kolik
skutečně potřebujete.
• Peněženku uložte na dno nebo
do spodní části kabelky nebo nákupní tašky.
• Kabelku nebo tašku přes rameno
nenechávejte viset na zádech, ale
mějte ji stále na očích a chraňte ji
rukama na boku nebo na hrudi.
• Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a nenechávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy ji
neodkládejte s oděvem v šatně kina,
divadla, restaurace, ani v čekárně u
lékaře či na úřadech.
• Vyhýbejte se návalům mnoha
lidí, tlačenice nahrává zlodějům a
okradení může proběhnout bez povšimnutí.
• Čtete-li si v dopravním prostředku MHD, mějte své příruční zavazadlo pořád pod kontrolou.
• Ve vlaku si vybírejte kupé, kde
už sedí další cestující a nenechávejte
svá zavazadla bez dozoru.

•

Při výběru peněz z bankomatu
si hlídejte soukromí. Dávejte pozor,
jestli vás někdo nesleduje příliš
zblízka. Vybírání z bankomatů uvnitř bank či spořitelen je spolehlivější. Byla-li vám platební karta
odcizena, ihned zablokujte účet.
• Nepište si PIN na platební kartu, na její obal nebo na lísteček, který uložíte společně s platební kartou
na stejné místo.
• Nikdy se před nikým nechlubte
svými úsporami nebo cennostmi,
nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte žádné zálohy podomním prodejcům. A jak jsme již v minulých
článcích upozorňovali a jak mi potvrdila energetická poradkyně paní
Vladimíra Rosendorfová, za plyn
ani elektriku energetické společnosti
peníze nevrací ani nevybírají.
Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci,
zejména kabelky stále na očích.
Stanete-li se i přesto obětí
krádeže, radíme vám:
• V případě odcizení financí, platební karty, dokladů, mobilního telefonu se neprodleně obraťte na Policii ČR.
• V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji banku a platební kartu zablokujte.
• V případě odcizení mobilního
telefonu kontaktujte svého operátora
a zablokujte SIM kartu.
• Upamatujte si co nejpřesněji,
kde ke krádeži došlo, popř. popis
pachatele či pachatelů.
• Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším nepříjemnostem se zneužitím dokladů.
Tísňová linka pro sluchově postižené je 603 111 158.
A jak předcházet riziku přepadení?
• Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům.
Choďte raději frekventovanějšími
ulicemi.
• Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni směrem od ulice,
aby vám ji z vozovky nemohl někdo
vytrhnout a ukrást.
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•

Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte se za každou cenu.
Zdraví nebo dokonce život jsou cennější než peníze!
• Po chodníku choďte raději dále
od vchodů domů, kde by mohl číhat
případný pachatel a mohl by vás
vtáhnout dovnitř.
• Při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte a nevcházejte tam
s někým neznámým. Také ve výtahu
nejezděte s někým, koho neznáte.
Radši počkejte na výtah prázdný.
• Nepřijímejte doprovod nabízený
neznámými lidmi, i kdyby vypadali
důvěryhodně. Ochota "pomocníka"
může být jen záminkou k tomu, aby
se dostal do vašeho bytu a tam vás
okradl třeba i za použití násilí.
• Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte se co nejrychleji
dostat na místo, kde je nějaký obchod nebo více lidí, mezi nimiž budete bezpečnější.
• Kdyby vás někdo napadl, křičte
i tehdy, když v blízkosti nikoho nevidíte. Mohl by vás uslyšet někdo za
rohem nebo přes otevřené okno a
přispěchat na pomoc.
• V případě nutnosti můžete pro
svou
ochranu
použít
sprej
(deodorant, lak na vlasy nebo slzný
plyn), který nosíte v tašce či kabelce.
Pachatele tím překvapíte, možná i
odradíte a sami tak získáte čas na
přivolání pomoci. Spuštění vašeho
osobního alarmu může útočníka vylekat a přimět ho k útěku.
• Snažte se vyhnout čekání na
liduprázdné zastávce hromadné dopravy, především v časně ranních
nebo pozdně večerních hodinách.
V prázdné tramvaji nebo autobusu si
sedejte co nejblíže k řidiči. Jeho
blízkost může případného lupiče od
zlého úmyslu odradit nebo vám v
případě obtěžování či napadení řidič
rychleji pomůže.
Krásné dny vám za Policii ČR přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického
kraje
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Vítání občánků
V neděli 24. června 2018
na obecním úřadu proběhlo slavnostní vítání šesti
nových občánků.
Přivítáni byli:
Natálie Holubová
Martina Čepicová
Eliška Hegrová
Matěj Hudeček
Antonín a Ondřej
Kábrtovi

Je to jako pohádka,
když začne život děťátka,
přinese lásku, radost i smích,
stane se pokladem rodičů
svých…

„Poděkování za skácení májky“
V sobotu 23.6. 2018 jsme přijali pozvání na setkání u Bulvů v Makově.
Zatancovali jsme náš tanec a potom
jsme zazpívali píseň, jejíž slova složil
Josef
Nádvorník
jako
„poděkování za skácení naší májky“.
Text písně:
U Bulvů je vždycky blaze
den hojnosti nastal dnes.
Ze Seče jsme přispěchali
ukázat Vám náš tanec.

Mléko, sýry výtečné jsou zdravotně bezpečné,
nesmí se to s nimi přehnat, najít
míru je těžké.
Ten, kdo nechce papat sýry
anebo bumbat mlíčko,
má tu ještě jinou možnost
může si dát pivíčko.
Masíčko zde hovězí, popřípadně
prasečí,
je ho dosti dosytosti, jak se každému ráčí.
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Makováci aj Vy spratci,
co jste nám to provedli.
Váš brutální těžkej přečin
všichni naši zavrhli.
Řezat májku poránu, potom
ujet v županu,
jestli se to ještě stane pošlem
trestnou výpravu.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Přehled jubilantů:

Květen:

Miluška Kutová

60 let

Josef Dušek

65 let

Narodil se Vladislav Famfulík.
Našim spoluobčanům srdečně blahopřejeme.

Všem dětem přejeme krásné prázdniny a našim páťákům,
ať se líbí v nové škole.

Krásné pohodové léto Vám všem přeje redakce Zpravodaje.
ČEZ Distribuce Desatero pomoci
V poslední době se stále častěji
setkáváme s případy, kdy se někteří jedinci vydávají za zaměstnance akciové společnosti ČEZ
Distribuce a lstivým způsobem
její klienty obelhávají s cílem
získat vlastní prospěch.
Akciová společnost ČEZ Distribuce jako distributor elektrické energie nevybírá na místě žádnou hotovost a nepotřebuje od klientů předkládat žádné doklady.

Do objektů či na nemovitosti vstupují zaměstnanci akciové společnosti ČEZ Distribuce jen k účelům
definovaným v energetickém zákoně, například z důvodu oprav a
revizí jejich zařízení, odečtu elektroměrů apod. Zaměstnanci akciové společnosti ČEZ Distribuce u
sebe vždy mají služební průkaz
s fotografií a jejich identitu lze
ověřit na bezplatné poruchové lince 800 850 860.
14

Desatero pomoci proti neseriózním
metodám některých podomních obchodníků s energiemi bylo zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Vidlatá Seč (vývěska na prodejně smíšeného zboží) a na elektronické úřední desce Obecního úřadu Vidlatá Seč.
Elektronická úřední deska Obecního úřadu Vidlatá Seč je dostupná
na
webových
stránkách.
www.vidlatasec.cz/4-uredni-deska
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Zemědělské družstvo - Informace v médiích někdy neodpovídají skutečnosti
Některé informace a pohled na
současné zemědělství není podle
mého názoru objektivní (mírně řečeno). Jak jistě víte, Zemědělské družstvo Dolní Újezd patří mezi velké
zemědělské podniky.
Hospodaříme téměř na
9.000 ha zemědělské půdy, chováme
necelých 6.000 ks skotu, z toho
2.200 dojnic a zaměstnáváme 320
pracovníků.
Myslím, že není správné
uměle rozdělovat zemědělce na malé a velké s tím, že ti malí to dělají
správně, a ti velcí by se měli trochu
stydět. Rozdělovat je třeba ne na
malé a velké, ale na dobré a špatné.
Dobrý může být malý i velký a
opačně.
Některá média a zemědělští
odborníci z Václaváku nám
často vytýkají, že se špatně staráme o půdu, že není naše, ale
pronajatá. U nás obhospodařujeme zhruba polovinu pozemků
vlastních a našich členů a polovinu od vlastníků cizích. Odpovědně prohlašuji, že se staráme
pečlivě o obě poloviny. Výsledky rostlinné výroby to potvrzují. V převážně bramborářské oblasti v nadmořské výšce
350 – 550 m máme 5-ti letý
průměr u obilovin 7 t/ha, loni
rekordních 7,4 t/ha a u pšenice
přes 8 t/ha. Podobně nadprůměrné výnosy máme i ostatních pěstovaných plodin.
Podstata je jinde. Rozhodující je způsob hospodaření. V České
republice považuji za předpoklad
správného hospodaření na půdě
existenci rostlinné a živočišné výroby, především skotu, nebo chcete-li
přežvýkavců.
Při našem rozsáhlém chovu
skotu praktikujeme 6-ti až 8-mi honný osevní postup, z toho 2 roky jetel
a 2 x intenzivní hnojení statkovými
hnojivy. Z 1.000 ha trvalých travních porostů prakticky všechno využijeme.
Tímto způsobem hospodaření zajišťujeme permanentní zvyšování úrodnosti půdy, udržujeme optimální půdní strukturu, snižujeme
erozi, zvyšujeme retenční schopnost

půdy a odolnost proti nepříznivým
vlivům, jako je například sucho.
Chov skotu umožňuje úplně jiné hospodaření, než když skot
není. Je možné vyslovit názor, že
větší význam, než samotná produkce chovu skotu má právě jeho vliv
na zajišťování úrodnosti půd. Mléko, sýry, jogurty dovezeme, ale
hospodářská činnost v krajině bez
skotu za 10 let promění celé oblasti
v málo úrodnou step. Bez živočišné
výroby nejde o zemědělské hospodaření, ale o podnikání na půdě. Je
jedno, jestli je podnik velký, malý
nebo prostřední. Pěstování jen tržních plodin snižuje úrodnost půdy.
A to nemluvím například o zaměstnanosti ve venkovském prostoru,
kterou chov skotu, zvláště dojnic

výrazně zvyšuje. Dalším důležitým
faktorem je míra zatížení životního
prostření a potravinového řetězce.
Bez statkových hnojiv je třeba používat až o 50% více průmyslových
hnojiv. Plnohodnotné a pestré
osevní postupy snižují významně
používání chemických prostředků.
Zejména v 90. letech a v I.
dekádě po roce 2000 došlo
v dotačních kritériích k výrazné
preferenci jen rostlinné výroby,
živočišná výroba byla doslova trestána. V posledních letech se situace
postupně mění. Předpoklad zastropování ale opět podstatně zvýhodňuje rostlinnou výrobu a znevýhodňuje živočišnou. Podniky, které
může případné zastropování postihnout, zabezpečují až 90 % produkce živočišné výroby.
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Kde není skot, nepěstují se
krmné plodiny a místo nich se pěstuje řepka, a to až na 30 %, u nás máme řepky 10 %.
Vyspělé země mají zatížení
skotu několikanásobně vyšší, pečlivě
si ho hlídají, udržují nebo zvyšují,
ale hlavně vytvářejí předpoklady pro
jeho zabezpečení. Dalším omylem
je, že velké podniky berou velké
dotace a proto je zastropování nutné.
To je opět příklad neférového přístupu k větším podnikům, to nejsou
objektivní informace. Normální je,
že 10 x větší podnik, by měl mít přibližně 10 x více dotací, není tomu
tak. Srovnáme-li poměr objemu dotací k tržbám, objem dotací
k obhospodařovaným hektarům, k
počtu zaměstnanců, a nebo objem
dotací k výši daňových povinností, vždycky vyjdou velké
podniky výrazně znevýhodněné. V našem družstvu daně a
odvody jsou přibližně ve stejné
výši jako dotace. Objem dotací
v poměru k celkovým tržbám
představuje 10,5 %. Za rozsáhlou živočišnou výrobu a tedy
za vyšší počet zaměstnanců
jsme postiženi tím, že na některé dotace nemáme nárok
vůbec a u jiných jsme výrazně
znevýhodňovány. Kdybychom
neměli ŽV, stačila by nám 1/3
pracovníků a jenom na odvodech ušetříme 20 mil. Kč a objem
přijatých dotací se nám výrazně zvýší.
Svým příspěvkem jsem chtěl
hlavně ukázat na podle mě důležitý
aspekt hospodaření, a to je sepjetí
RV a ŽV, řešící celou řadu problémů. Ty se potom snažíme administrativně usměrňovat opatřeními, často působícímu proti zdravému selskému rozumu. Vím, že neříkám nic
objevného, ale už naši předkové tyto
zásady přísně dodržovali. Odpovídající rozsah živočišné výroby výrazně pomáhá rostlinné výrobě a
rozumnému hospodaření na půdě.
Ing. Václav Klejch
předseda představenstva
ZD Dolní Újezd
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Stolní tenis
Týmu „A“ se bohužel přes všechny
snahy nepodařilo udržet v krajském
přeboru a po sedmi letech bude hrát
okresní přebor, kde bude jejím hlavním cílem v příští sezóně uspět a
pokusit se vrátit do kraje. Mezi nejú-

spěšnější hráče z „A“ týmu patřil
Osecký Lukáš a Hubinka Jiří.
Tým „B“ obsadil krásné druhé místo se ziskem 58 bodů. Mezi nejúspěšnější hráče z „B“ týmu patřil
Famfulík Petr st. a Famfulík Vladi-

Krajský přebor

slav. Mezi nejlepší čtyřhry se řadilo
duo Vomočil Jaroslav a Flídr Josef
z okresního přeboru a z krajského
přeboru Famfulík Petr ml. a Famfulík Vladislav.

Okresní přebor

1.

TJ Sokol Borová

199:113 55

1.

TJ Spartak Polička A

220:23

66

2.

TJ Lanškroun A

209:134 52

3.

TJ Vidlatá Seč B

199:74

58

3.

Orel Orlice

195:134 49

3.

TJ Spartak Polička C

173:129

51

4.

TJ Sokol Žamberk A

161:153 34

4.

TJ Slovan Moravská Třebová B

188:160

50

5.

TTC Ústí nad Orlicí C

170:157 33

5.

TJ Jiskra Litomyšl C

179:138

50

6.

TTC Ústí nad Orlicí D

176:172 29

6.

TJ Sokol Korouhev

162:147

44

7.

KST SK US Choceň z.s. C

147:186 28

7.

TJ Spartak Polička B

149:160

40

8.

TJ Sokol Sudslava A

154:178 25

8.

TJ Slovan Moravská Třebová C

124:183

40

9.

Orel Vysoké Mýto A

160:187 24

9.

TJ Sokol Morašice

142:176

39

10.

TJ Jiskra Litomyšl B

161:189 24

10.

TJ Svitavy B

143:182

39

11.

TJ Svitavy

141:189 16

11.

TJ Sokol Němčice

76:205

29

12.

TJ Vidlatá Seč A

123:204 16

12.

SK Rychnov na Moravě

42:220

22

Memoriál Vládi Famfulíka
1.
2.
3.
4.

Se začátkem léta a koncem sezóny,
tj. 14. dubna, se uskutečnil 1. ročník
Memoriálu Vládi Famfulíka. Zúčastnilo se 28 hráčů, ve finále zvítězil
Hubinka Jiří nad Ertlem Jakubem
3:1. Vybojoval tak vítězství pro domácí oddíl a jeho jméno bylo vyryto
na podstavec putovního poháru.

Čtyřhry
Syrová Lucie (Lit.) –
Říha Milan (Morašice)
Famfulík Vl. – Dušek
Rostislav st. (V. Seč)
Famfulík P.st. (V. Seč)
– Ševčík Miroslav
(Lit.)
Osecký Lukáš (V. Seč)
– Nežádal Karel
(Sedlec)

Dvouhry
1. Hubinka Jiří (TJ Vidlatá Seč)
2. Ertl Jakub (Orel Silůvky)
3. Valdhans Rudolf (Jiskra Litomyšl)
4. Nežádal Karel ( TTC Sedlec)
5.-8.Syrová Lucie, Flodr Tomáš
(Jiskra Litomyšl), Famfulík Vladislav, Osecký Lukáš (TJ Vidlatá Seč)
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