ZPRAVODAJ
OBEC VIDLATÁ SEČ . ROČNÍK XX . ČÍSLO 4 . 17. 12. 2018

Rozsvícení vánočního stromu

Jako každým rokem i letos jsme se 1. prosince v podvečer sešli, abychom společně vykročili vstříc adventu. Děti z naší základní školy nás jako vždy potěšily svými vánočními písněmi a básněmi a potom se rozsvítil náš
vánoční strom. Velkým letošním překvapením byl další přírůstek do našeho betléma - přibyla další krásná ovečka!
Moc děkujeme. Děti si letos také napsaly svá přání Ježíškovi. Doufejme, že si tu plnou krabici, zavěšenou na stromě, nezapomene vyzvednout.
Vánoční naladění při punči a vánočce bylo dokonalé, takže vesele vzhůru do dalších předvánočních dnů.

A co dále? Až skončí všechny ty více či méně rušné předvánoční přípravy, přejeme vám jednoduše
krásné vánoční zastavení.
Zvolněte krok, sedněte si, povídejte si, naslouchejte, prožívejte krásné chvilky s vašimi blízkými.
Zjistěte, jaké to je, když nikam nespěcháte.
Nový rok 2019 ať je plný takovýchto okamžiků, kdy budeme vnímat v radosti a klidu vše krásné kolem sebe a
oprostíme se od každodenního hektického způsobu našeho života. Prožijte ho ve zdraví a pohodě.

Redakční rada Zpravodaje a zastupitelstvo obce

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.

Veřejné ustavující zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 1. 11. 2018 - přítomno 7 členů ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zvolení jednoho místostarosty.
Pro výkon funkce starosty a místostarosty obce nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Volbu starosty a místostarosty veřejně hlasováním.
Rozpočtové opatření č. 2/2018 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 18113. Obci Vidlatá Seč byla přidělena účelová neinvestiční dotace z Ministerstva financí ČR, poskytnutá na úhradu
výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev obcí
v celkové výši 45 000 Kč.
Nákup pozemku parc. č. 35/2 - zahrada o výměře 2781 m2 v k. ú. Vidlatá Seč, ve vlastnictví pana Vladimíra
Zemana za celkovou cenu 834 300,- Kč. Záměrem nákupu pozemku je získání vlastnického práva obce k pozemku,
který bude v budoucnu využit jako stavební parcely.
Text odpovědi na dopis ve věci vzniku škody na nemovitosti způsobené užíváním přilehlé komunikace, který Obecnímu úřadu Vidlatá Seč zaslala dne 8. 10. 2018 Mgr. Radka Prokopcová, advokátka, v právním zastoupení
klienta, pana Václava Flídra.
Vyhlášení záměru směnit pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 375/5 - orná půda o výměře
6 671 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemky ve vlastnictví pana Ing. Josefa Kabrhela a pana Jana Kováře parc. č. 17/4 orná půda o výměře 5 283 m2 a parc. č. 17/5 - orná půda o výměře 413 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky parc. č. 17/4
a parc. č. 17/5 byly vytvořeny 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. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků (975 m2) nebude hrazen.
Vyhlášení záměru směnit pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 17/8 - orná půda o výměře 184
m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemek ve vlastnictví pana Ing. Josefa Bureše parc. č. 17/6 - orná půda o výměře 105 m2
v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky byly vytvořeny 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 č. 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 přístupová komunikace pro stavební parcely. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků (79
m2) nebude hrazen.
Vyhlášení záměru směnit pozemky ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 629/3 - orná půda o výměře 5
056 m2 a parc. č. 629/5 - orná půda o výměře 287 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemek ve vlastnictví paní Věry Lipavské a paní Jaroslavy Víškové parc. č. 16/1 - orná půda o výměře 5 278 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemek parc. č. 16/1
byl vytvořen 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 č. PGP-200/2018-609 dne 13. 2. 2018. Záměrem směny pozemků je získání vlastnického práva Obce Vidlatá Seč k pozemku, který bude v budoucnu využit jako stavební parcely. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků (65 m2) nebude hrazen.
Vyhlášení záměru směnit pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 114/4 - ostatní plocha o výměře
79 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemky ve vlastnictví pana Jana Hudečka parc. č. 153/2 - zahrada o výměře 25 m2 a
parc. č. 767/2 - ostatní plocha o výměře 25 m2. Pozemky byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 208-127/2017
vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 11. 10. 2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod
č. PGP-1512/2018-609 dne 18. 10. 2018. Záměrem směny pozemků je získání vlastnického práva Obce Vidlatá Seč
k pozemkům, které slouží jako místní komunikace. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků (29 m2) bude hradit
pan Jan Hudeček za cenu 20 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce volí:
Starostou obce Vidlatá Seč pana Luboše Herolda.
Místostarostou obce Vidlatá Seč pana Jaroslava Renzu.
Předsedou finančního výboru pana Jaromíra Doležala.
Předsedou kontrolního výboru pana Jiřího Renzu.
Členy finančního výboru paní Martu Švecovou a slečnu Veroniku Lipavskou.
Členy kontrolního výboru paní Jitku Benešovou a pana Josefa Bureše ml.
Zastupitelstvo obce zřizuje:
Finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
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Obecní úřad informuje
Zastupitelstvo obce stanoví:
Odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 500,- Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení, tedy od 1. 11. 2018. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
Odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva obce ve výši 1 000,- Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy výboru, tedy od 1. 11. 2018. V případě personální změny v obsazení funkce předsedy výboru, tj. v případě nového zvolení do funkce předsedy výboru, bude odměna náležet ode dne
zvolení do této funkce.
Odměnu za výkon funkce místostarosty obce jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 6 500,- Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty, tedy od 1. 11. 2018. V případě personální změny v obsazení funkce místostarosty obce, tj. v případě nového zvolení do funkce místostarosty obce, bude
odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Odměnu za výkon funkce starosty obce jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 16 500,- Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty, tedy od 1. 11. 2018. V případě personální
změny v obsazení funkce starosty obce, tj. v případě nového zvolení do funkce starosty obce, bude odměna náležet
ode dne zvolení do této funkce.
Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze
za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Zastupitelstvo obce revokuje:
Usnesení zastupitelstva obce č. 7/6/2018 ze dne 20. 9. 2018, kterým zastupitelstvo obce rozhodlo schválit
nákup pozemku parc. č. 35/2 - zahrada o výměře 2781 m2 v k. ú. Vidlatá Seč, ve vlastnictví pana Vladimíra Zemana,
za celkovou cenu 300 000,- Kč. Záměrem nákupu pozemku bylo získání vlastnického práva obce k pozemku, který
měl být v budoucnu využit jako stavební parcely. Důvodem revokace usnesení je konstatování pana Vladimíra Zemana, že došlo k omylu při stanovení kupní ceny za pozemek a cena neměla být 300 000,- Kč za celý pozemek, ale
300,- Kč/m2.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Účast Obce Vidlatá Seč ve společném dotačním projektu obcí Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka na pořízení radarových měřičů rychlosti.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Pan Josef Nádvorník se vzdal měsíční odměny za výkon funkce člena zastupitelstva obce a tato odměna mu
nebude poskytována.
Informaci o průběhu členské schůze svazku obcí Vodovody Poličsko konané dne 27. 9. 2018 v obci Korouhev. Členská schůze schválila cenu vodného pro rok 2019 ve výši 35 Kč/m3 s DPH.
Informaci o průběhu valného shromáždění svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka konaného dne
16. 10. 2018 v obci Dolní Újezd.
Informaci o množství odpadů z obalů, které obec vytřídila v období od 1. 7. do 30. 9. 2018 a předala
k využití (celkem se jednalo o 2 953 kg) a výši odměny, kterou obec získala od společnosti EKO-KOM, a.s. (10 407
Kč).
Informaci o instalaci nové myčky na nádobí a opravě sporáku ve školní kuchyni dle cenové nabídky č.
97/2018 ze dne 2. 8. 2018.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 4. 12. 2018 - přítomno 6 členů ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 3/2018 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 18129. Základní škole Vidlatá Seč byla přidělena účelová neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 472 914 Kč.
Rozpočtové opatření č. 4/2018 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 20.
Obci Vidlatá Seč byla přidělena programová dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotek SDH obcí na rok 2018 v celkové výši 24 971 Kč.
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Obecní úřad informuje
Darovací smlouvu CVP 2018, kterou Obec Vidlatá Seč daruje Městu Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, IČ 00276944, peněžní částku ve výši 24 000 Kč. Jedná se o spolufinancování projektu nazvaného CESTOU
VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP LITOMYŠL (systém přidělení dvou asistentek do ZŠ Vidlatá Seč, rozšíření doučování, systém kroužků, zapojování dětí, které nechodí do MŠ a do školní
družiny, individuální konzultace, vzdělávání učitelů atd.) ve výši 5 %.
Směnu pozemku ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 375/5 - orná půda o výměře 6 671 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemky ve vlastnictví pana Ing. Josefa Kabrhela a pana Jana Kováře parc. č. 17/4 - orná půda o výměře
5 283 m2 a parc. č. 17/5 - orná půda o výměře 413 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky parc. č. 17/4 a parc. č. 17/5 byly
vytvořeny 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. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků (975 m2) nebude hrazen.
Směnu pozemku ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 17/8 - orná půda o výměře 184 m2 v k. ú. Vidlatá
Seč za pozemek ve vlastnictví pana Ing. Josefa Bureše parc. č. 17/6 - orná půda o výměře 105 m2 v k. ú. Vidlatá Seč.
Pozemky byly vytvořeny 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 č. 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
přístupová komunikace pro stavební parcely. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků (79 m2) nebude hrazen.
Směnu pozemku ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 629/3 - orná půda o výměře 5 056 m2 a parc. č.
629/5 - orná půda o výměře 287 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemek ve vlastnictví paní Věry Lipavské a paní Jaroslavy Víškové parc. č. 16/1 - orná půda o výměře 5 278 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemek parc. č. 16/1 byl vytvořen 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 č. PGP-200/2018-609 dne 13. 2. 2018. Záměrem směny pozemků je získání
vlastnického práva Obce Vidlatá Seč k pozemku, který bude v budoucnu využit jako stavební parcely. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků (65 m2) nebude hrazen.
Směnu pozemku ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 114/4 - ostatní plocha o výměře 79 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemky ve vlastnictví pana Jana Hudečka parc. č. 153/2 - zahrada o výměře 25 m2 a parc. č. 767/2 ostatní plocha o výměře 25 m2. Pozemky byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 208-127/2017 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 11. 10. 2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP1512/2018-609 dne 18. 10. 2018. Záměrem směny pozemků je získání vlastnického práva Obce Vidlatá Seč
k pozemkům, které slouží jako místní komunikace. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků (29 m2) bude hradit
pan Jan Hudeček za cenu 20 Kč/m2.
Nájemné na rok 2019 pro provozovatele Prodejny smíšeného zboží pana Václava Lipavského ve výši 120
Kč za rok.
Aby občané ve věku nad 90 let obdrželi dar u příležitosti jejich narozenin každý rok.
Zpracování projektu na zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů ve variantě č. 2. (varianta pro 9
rodinných domů). Projekt zpracuje firma BKN spol. s r.o., Vysoké Mýto.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
Starostu obce, aby u Městského úřadu Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, prověřil možnost
osazení směrových sloupků na travnatý porost nacházející se mezi místní komunikací a nemovitostí pana Václava
Flídra tak, aby byl znemožněn vjezd na travnatý porost a připravit odpověď na dopis, který Obci Vidlatá Seč zaslala
dne 21. 11. 2018 Mgr. Radka Prokopcová, advokátka, v právním zastoupení klienta, pana Václava Flídra (reakce na
dopis Obce Vidlatá Seč ze dne 5. 11. 2018).
Zastupitelstvo obce vydává:
Obecně závaznou vyhlášku obce Vidlatá Seč č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci o průběhu valné hromady svazku obcí Komunální služby Hlinecko konané dne 22. 11. 2018 v
Hlinsku.
Informaci o průběhu valné hromady svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko konané dne 27. 11. 2018 v Litomyšli.
Informaci o průběhu valného shromáždění svazku obcí Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka konaného dne
4. 12. 2018 v obci Sebranice. Setkání seniorů proběhne dne 17. 3. 2019 v Lubné. Dětský den mikroregionu proběhne
dne 7. 6. 2019 ve Vidlaté Seči.
Informaci o odpovědi ČEZ Distribuce, a.s., na dotaz týkající se zařazení rekonstrukce distribuční sítě v obci
Vidlatá Seč do plánu investic pro další roky.
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Nová vyhláška o místním poplatku
Nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč se na svém zasedání dne 4. prosince 2018 usnesením č. 13/N/2/2018 usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2019 a zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 ze dne
30. listopadu 2017.
V nové vyhlášce došlo ke změně v článku 4, v kterém je stanovena sazba poplatku. Dle § 10b odst. 5 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tvoří sazbu poplatku částka až 250 Kč za osobu a kalendářní rok a částka stanovená na základě skutečných nákladů obce za předchozí kalendářní rok na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, a to
až 750 Kč za osobu a kalendářní rok. Maximální výše poplatku tedy může být až 1 000 Kč za osobu a kalendářní rok.
V naší obci byl již v roce 2009 stanoven poplatek 500 Kč za osobu a kalendářní rok, takže obec tuto částku každý rok dotovala
z rozpočtu obce menší či větší částkou do výše skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
V roce 2018 činila dotace z rozpočtu obce 47 Kč za osobu a kalendářní rok. Upozorňujeme, že v poplatku jsou zahrnuty pouze
náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Sběr, svoz a likvidace separovaného (tříděného) odpadu, nebezpečného a velkoobjemového odpadu a biologicky rozložitelného odpadu je hrazena pouze z obecního rozpočtu. Tato částka za rok
2018 činila 53 162 Kč.
Vzhledem k tomu, že valná hromada svazku obcí Komunální služby Hlinecko, která se konala 22. listopadu 2018 v Hlinsku,
schválila cenu za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2019 ve výši 653,68 Kč (navýšení o cca 107 Kč oproti roku 2018), bylo zastupitelstvo obce nuceno přistoupit k navýšení poplatku i pro obyvatele obce Vidlatá Seč. I přesto, že byl poplatek navýšen na částku 600 Kč za osobu a kalendářní rok, bude obec i nadále tuto částku dotovat cca 54 Kč na osobu a kalendářní rok do výše skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Připomínáme, že poplatek 600 Kč za osobu a kalendářní rok za rok 2019 musíte zaplatit jednorázově nejpozději do 30. června
2019, a to buď v kanceláři obecního úřadu nebo na účet obce č. 187860667/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné
příslušné nemovitosti.

Informace OÚ Vidlatá Seč
Obecní úřad Vidlatá Seč oznamuje, že v pondělí 31. 12. 2018 bude mít zavřeno z důvodu čerpání
dovolené.

Svoz nebezpečného a objemného odpadu v roce 2019
Obecní úřad Vidlatá Seč oznamuje, že svoz nebezpečného a objemného odpadu se v roce 2019 uskuteční ve čtvrtek
25. dubna a ve středu 25. září.
Upozorňujeme, že občané si odpad musí předat osobně pracovníkům svozové firmy v den svozu! Dřívější
umístění odpadu na svozová místa bude považováno za zřízení černé skládky!
Do svozu patří tyto druhy odpadů:
koberce, linolea, textil, obuv, velké plastové nádoby, akumulátory, plechovky od barev, plastové obaly se škodlivinami, zářivky, výbojky, zbytky chemikálií, monočlánky, televizory, rádia, chladničky, staré léky, barvy, ředidla, olejové filtry, znečištěný textil, kovy.
Do svozu lze předat i pneumatiky, ale pouze do velikosti od osobního automobilu a bez ráfků. Pokud můžete
pneumatiky likvidovat jiným způsobem (například výměnným způsobem při nákupu nových nebo na místech
zpětného odběru kolektivního systému ELTMA - více na www.eltma.cz), učiňte tak. Každá pneumatika předaná do svozu nebezpečného a objemného odpadu tento svoz neúměrně prodražuje.
Do svozu nepatří stavební odpad (suť, eternit, asfaltová lepenka atd.)! Likvidaci tohoto odpadu lze objednat u
svozové firmy zvlášť a není zahrnuta v poplatku.
POZOR - ZMĚNA
Jednotlivé zastávky v obci budou:
v 15:30 - u budovy obecního úřadu, v 15:45 - u prodejny Smíšeného zboží, v 16:00 - u horní autobusové zastávky, v
16:15 - u garáží
Cena vodného pro rok 2019
Členská schůze svazku obcí Vodovody Poličsko schválila cenu vodného pro rok 2019 ve výši 35 Kč/m 3 s DPH. Stočné se v naší
obci neplatí.
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Obecní úřad informuje
Rozpis služeb zubní pohotovosti - soboty, neděle, svátky (prosinec 2018, leden 2019)
TERMÍN
15. - 16. 12. 2018

ZUBNÍ LÉKAŘ
MUDr. Kučerová Marta

ADRESA ZDRAV. ZAŘ.
Polička, Smetanova 55

TELEFON
461 724 635

22. - 23. 12. 2018

MUDr. Kopecká Pavla

Litomyšl, Mariánská 1137

461 614 614

24. 12. 2018

MUDr. Kossler Pavel

Polička, Haškova 445

461 724 369

25. 12. 2018

MUDr. Králová Zdena

Litomyšl, Družstevní 69

461 100 497

26. 12. 2018

MUDr. Krpčiar Patrik

Litomyšl, Nerudova 207

461 619 670

27. 12. 2018

MDDr. Kašparová Leona

Polička, Růžová 195

775 724 524

28. 12. 2018

MUDr. Kopecká Eva, MBA

Bystré, nám. Na Podkově 25

606 182 715

29. - 30. 12. 2018

MDDr. Martinec Vojtěch

Litomyšl, J. E. Purkyně 1150

461 615 402

31. 12. 2018

MUDr. Sejkorová Jitka

Polička, Husova 25

606 202 501

1. 1. 2019

MUDr. Ševčík Stanislav

Polička, 1. máje 607

461 724 423

5. - 6. 1. 2019

MUDr. Švecová Dagmar

Litomyšl, Šmilovského 1122

461 613 663

12. - 13. 1. 2019
19. - 20. 1. 2019

zubní lékař Vaskiv Natalia
MDDr. Vlčková Barbora

Litomyšl, Nerudova 207
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150

461 619 670
461 615 402

Rozpis na konec měsíce ledna 2019 a další měsíce bude uveden na www.pardubickykraj.cz v záložce Krajský úřad/Odbor zdravotnictví/Zajištění pohotovostních služeb.

Co patří a nepatří do sběrné
nádoby na rostlinný olej a
tuk
Vzhledem k tomu, že ve sběrné nádobě na
rostlinný olej a tuk (plastová nádoba černé
barvy), která je umístěna na separačním
místě u prodejny smíšeného zboží, stále
nacházíme odpad, který do této sběrné nádoby nepatří, opakujeme:
Do černé sběrné nádoby PATŘÍ pouze
přepálený rostlinný olej a tuk v pevně
uzavřených a neporušených PET lahvích.
Do černé sběrné nádoby NEPATŘÍ směsný (komunální) odpad, živočišné tuky
(sádlo, lůj), motorový olej, plast (krom PET
lahví s rostlinným olejem a tukem), sklo,
papír, nápojové kartony (europack), baterie,
elektromateriál, textil a obuv, biologický
odpad, zdravotnický materiál atd.
Pokud zjistíte únik oleje z černé sběrné
nádoby:
1. Stabilizujte sběrnou nádobu tak, aby se
zamezilo dalšímu přímému úniku oleje ze
sběrné nádoby.
2. Zasypte postižené místo savým materiálem (například pískem).
3. Oznamte vzniklou situaci na uvedená
telefonní čísla:
Firma Libor Černohlávek 777 113 306
Obecní úřad - 730 146 062
Tísňovou linku 112 (nahlaste rozlití
použitého rostlinného oleje - kód odpadu 20
01 25)
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Základní škola informuje
Návštěva zahradnictví a knihovny v Litomyšli
Ve středu 17. 10. jsme se po obědě vydali na krátký výlet do Litomyšle. Jeli
jsme linkovým autobusem a náš první
cíl bylo zahradnictví Litomyšl, kde jsme
navštívili podzimními tóny vybarvenou
Sluneční zahradu. Obdivovali jsme pestré květy hortenzií, podzimních aster,
rozličné tvary dýni a pestrost podzimního listí. Některé děti si malé nebo velké

dýně zakoupily jako dárek domů.
V knihovně nás čekala paní knihovnice
a nejprve nám moc děkovala za obrázky, které malujeme a pravidelně do
knihovny posíláme. Vždy je zde můžeme vidět vystavené. Obdrželi jsme
společnou průkazku do knihovny a děti
si tak mohou půjčovat při našich pravidelných návštěvách knížky a zase je

společně vracet.
Paní knihovnice nám stručně představila
nově vydané knihy pro děti, jednu
z nich si ve škole společně čteme, jiné si
děti vypůjčily domů. Paní je na nás vždy
moc milá a snaží se společně s námi
probudit v dětech lásku ke čtení. Další
návštěvu plánujeme v listopadu.

Spaní ve škole a projektový den 100 let republiky očima dětí
Jako každý rok, tak i letos jsme pořádali
před podzimními prázdninami spaní ve
škole. Bylo zahájeno trochu netradičně:
po skončení lampionového průvodu.
Děti se sešly ve škole, připravily si své
místečko ke spaní a všichni jsme pak
společně ochutnali buchtičky, koláče,
bábovky, závin, sněhové pusinky, banánky s čokoládovou polevou atd. Potom jsme si povídali o Dni vzniku samostatného československého státu. Starší
děti měly připravené referáty. Nakonec
jsme zhlédli krátký kreslený film o vzniku Československa a prvním prezidentovi T.G.Masarykovi. Následovala hygiena a pohádka na dobrou noc. Dopoledne
nám pak program zajistil Aleš Klačer,
který nám připomenul život za posledních 100 let očima žáků a učitelů. Svým
vyprávěním se vracel nazpátek do života
praprarodičů, kteří byli hlavními hrdiny.
Své vyprávění o životě měl založené na
skutečných příbězích. Vracel se do doby
1. světové války, ke vzniku Československa, připomněl nám hrůzy 2. světové
války, období komunismu, rok 1968 i
Sametovou revoluci a období po ní. Vy-

Drakiáda...
... za školou
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.

právěl nám o slavných sportovcích,
známých skladatelích a spisovatelích.
Používal dobové fotografie a hudbu té
doby. Dá se říci, že nám zábavnou

formou představil dějiny posledních sto
roků. Neustále nám připomínal, jak
slavný národ jsme, že máme být hrdi na
to, že jsme Češi.

Návštěva vánoční výstavy v knihovně
Ve středu 28. listopadu jsme se školní družinou a přírodovědným kroužkem navštívili tradiční vánoční výstavu v knihovně v Litomyšli.
Děti si zdobily perníčky i vánoční
svícny nebo vyráběly drobné dárečky
z mýdla atd. Také si zde nakoupily
malé dárečky pro své nejbližší.

Sluneční soustava očima našich žáků
To, že žáci naší školy jsou velice šikovní a mají dobré nápady, víme již
dlouho. Opět nám to dokázali i naši ,,páťáci“- Rosťa Dušek, Simča Záleská, Monďa Fránerová,
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Annabel Brokešová a Dominik Záruba,
kteří na hodinu přírodovědy vyrobili
model sluneční soustavy. Moc se jim
povedla a bude zdobit naši třídu.

Základní škola informuje
Návštěva Mikuláše, čerta a anděla
5. 12. nás navštívil Mikuláš. Měl s sebou dva pomocníky - hodného anděla a rozpustilého čerta.
Ten povzbuzoval žáky
k neposlušnosti, ale Mikuláš vždy vše uvedl na pravou míru.
Pokáral některé žáky za
drobné prohřešky a společně s andělem je obdarovali
sladkostmi. Na mladších
žácích byl vidět strach
z čerta, ale paní učitelky je
povzbuzovaly a společně si
šli pro dárek..

Beseda s Janem Opatřilem o knize Kapřík Metlík
Jan Opatřil dětem vyprávěl, jak knížka
vznikla. Kapříka Metlíka ztvárnila jeho
sestra Venda ve formě komiksu, když
byl nemocný. Po nějaké době rozepsal
první kapitoly. Po roce se k nim vrátil a
pak na ně zapomněl až do svých dvacátých narozenin. Po životních zkušenostech ho to donutilo se ke kapříku Metlíkovi vrátit a dokončit ho. Čtení a psaní
ho bavilo od dětství. Sen se nakonec stal
skutečností.
Přečetl dětem kapitolu z prvního dílu
Kapřík Metlík - Nový domov.
Kniha popisuje život malého kapříka

Metlíka poté, co jej rybáři převezou do
velké přehrady. Metlík se v přehradě
potká s rybářskými nástrahami, štikami,
úhoři a spoustou dalších ryb. Knížka je
plná lásky a přátelství, pro všechny, kdo
milují podvodní svět ryb.
První díl Kapřík Metlík – Nový domov
mu namluvil na CD rybář Jakub Vágner.
Třetí a čtvrtý díl mu také pokřtil Jakub
Vágner.
Vydal zatím čtyři díly Kapřík Metlík –
Nový domov, V řece, Ve sportovním
rybníku a Útěk. Pátý díl vyjde po novém
roce. Chystá také knížku pro nejmenší.

Při diskuzi se děti ptaly, jak dlouho trvá
nakreslení jednoho obrázku - 1 den. Čím
maloval obrázky – pastelkami, prašnými
křídami, vodovými a anilinovými barvami. Jak se k této práci dostal - řekl jim,
že když byl malý, chtěl být popelářem,
prezidentem, rybářem a nakonec spisovatelem a u toho zůstal. Dělá, co ho baví
a naplňuje.
Děti si po diskuzi s Janem Opatřilem
mohly zakoupit knížky o Kapříku Metlíkovi, záložky, placky.
Dětem se beseda líbila. Jan Opatřil děti
chválil, jak pěkně spolupracovaly .

Vánoční koledování
Tradiční akcí na naší škole je
v předvánočním čase vánoční koledování. Dne 13.12. jsme se sešli v naší
vánočně vyzdobené a slavnostně rozsvícené škole.
Po celé budově školy byly vystaveny
výrobky našich žáků, např. svícny, vánoční stromečky, ozdoby, betlémy…
Po zhlédnutí výstavy jsme se sešli
v tělocvičně, kde proběhl samotný vánoční program. Ten se skládal
z vánočních básniček, koled a na závěr
žáci zahráli hru O sv. Martinovi.
Citace z programu: ,,Maminky, tátové,
babičky, dědové, s námi teď radujte se.
Pro nás i pro Vás teď nastává krásný
čas. Ježíšek lásku nese.“

Co nás ještě čeká:
18. 12. – beseda nad knihami
21. 12. – školní besídka
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Základní škola informuje
Vánoční tvoření
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Lampionový průvod
Obec Vidlatá Seč s místní základní
školou pro nás uspořádali lampionový průvod, který se letos konal ve
středu 24. 10. 2018.
Všichni jsme se sešli v 18:00 u místní
základní školy. Tam na nás čekali žáci
místní školičky a společně zarecitovali
báseň. 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!

Lampionový průvod byl opravdu velmi početný, proto se také
připravila jiná trasa než minulý ročník.

Troufám si říci, že letošního 2. ročníku
se zúčastnilo ještě více lidí než vloni.
To je pozitivní, a proto i pro nás nová
výzva, abychom příští rok naplánovali
delší trasu a připravili si pro vás nové
překvapení…

Prošli jsme se společně k obecnímu
úřadu, kde si všichni účastníci mohli
pustit na místní nádrži lodičku se svíčkou a přitom si něco přát. Nejprve se
lodičkám nechtělo moc plout, ale když
se svíčky v lodičkách rozhořely, lodičky se rozzářily a svítily na hladině ještě
téměř tři hodiny. Že by chtěly s námi
se všemi také oslavit 100. výročí republiky? Kdo ví!
Rodiče doprovodili děti školou povinné zpět do školy, protože žáčky čekala
tradiční školní akce „Spaní ve škole“,
na což se vždy moc těší. Ostatní účastníci se rozešli do svých domovů.

Lampionový průvod se vydařil, počasí
se letos nad námi také smilovalo, a proto
při třetím ročníku na shledanou…

Mikuláš s andělem a
pekelnou partou ve Vidlaté
Seči
Naši obec ostatně jako každý rok navštívil Mikuláš spolu s andělem a čerty.
Při své obchůzce sečských dětí si vyslechli spoustu krásných básniček či písniček a jako odměnu děti dostaly balíček
plný sladkostí.
Dle toho, co říkal Mikuláš, všechny děti
slibovaly, že se polepší a budou hodné.
Tak uvidíme příští rok, kdy si to Mikuláš
spolu s andělem a čerty přijdou určitě
zkontrolovat.
Simona Skokanová
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Obecní knihovna
Obecní knihovna oznamuje, že má otevřeno každé druhé pondělí
od 16:00 do 16:30 hodin.
Koncem roku 2018 a začátkem roku 2019 bude otevřeno 17.
prosince 2018, 7. ledna 2019, 21. ledna 2019 a dále pravidelně
po čtrnácti dnech.
Zavřeno je o letních prázdninách (červenec a srpen).
Knihovnice Markéta Brtounová se těší na vaši návštěvu a bude
ráda, když si nějaké knihy zapůjčíte.

Vánoce od srdce
Blíží se Vánoce, každý z nás začíná
přemýšlet o dárcích pro své nejbližší, životní lásku, přátele anebo známé.

mobil, desítky hraček, oblečení a
já nevím co ještě, přeci něco tak
krásného jako dojetí u toho druhého nikdy nevyvolá.

Ze všech stran na nás útočí reklamy, obchodníci se
předhánějí, lidé se mezi
sebou baví „Co koupíš
tomu a tomu?”.
Já za sebe říkám, že ten
skutečně nejkrásnější dárek, který můžete darovat
svým milovaným, nejen
na Vánoce, je srdce. Není
to tedy určitě nějaká obyčejná věc z obchodu, ale
je to něco co sami vytvoříte, věnujete tomu neskutečnou energii a čas.
Může to být například
zážitek, poukaz, splněný
sen pro druhého. Navíc když takový
dárek originálně zabalíte, dáte tomu
osobitý příběh, tak vytvoříte pro druhého neskutečně silný zážitek, na
který jen tak nezapomene a určitě
ukápne i dojetím nějaká ta slzička.
Přeci běžné “dárky” a jejich halda
pod stromečkem typu televize, nový

Haldu dárků rozbalíte, někam je
uložíte a za pár dní ani nevíte, že
jste něco vůbec dostali. Není to
věčná škoda? Navíc, každý z nás
zná ty neskutečně přeplněné popelnice od obalů, polovina toho skončí někde na skládkách a v lepším

případě se alespoň něco energeticky
využije.
Uvědomujeme si vůbec, kolik zdrojů bohužel na typické materiální Vánoce vlastně
padne? To podle mě přestavuje neskutečné plýtvání a enormní nápor na
planetu, a to jen pro pár
minut falešné radosti. Cirkulární ekonomika má v
sobě neuvěřitelné a krásné
kouzlo. Je totiž pravdou,
že jde také o spolupráci a
o společenskou snahu
změnit fungování společnosti. Materiální a tedy
lineární Vánoce jsou typickým příkladem něčeho,
co určitě není zdravý selský rozum. Tak zkusme je
prosím letos jinak, darujme srdce, tedy cirkulárně
a současně darujme srdce naší planetě a budoucím generacím.
Převzato z odborného časopisu ODPADOVÉ FÓRUM, číslo 12, prosinec 2018, ročník 19, autor Jiří Študent ml. - šéfredaktor

Setkání seniorů
Tradiční setkání seniorů třinácti obcí, které tvoří Mikroregion Litomyšlsko - Desinka, se uskuteční v neděli 17. března 2019
v obci Lubná na Skalce. Plakát s podrobnostmi bude zveřejněn začátkem března na plakátovacích plochách a na
www.vidlatasec.cz.
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Oslava 100. výročí vzniku Československé republiky v naší obci 27. 10. 2018
I naše obec se připojila k oslavám – sešla se na společném pietním aktu pokládání věnců
k Pomníku padlých. Zavzpomínalo se na doby minulé, pan starosta citoval z Pamětní knihy sboru dobrovolných hasičů v Seči, z Jednatelské zprávy za rok 1919, kterou sepsal po
svém návratu z 1. světové války pan František Švejda, tehdejší jednatel Hasičské a tělocvičné jednoty Sokol ve Vidlaté Seči. Jana Renzová nahlédla do kroniky školy, na stránku,
kde se píše o tom, jak se významný den, vznik Československé republiky, zapsal a slavil
v lavicích tehdejší sečské školy.
A naši současní školáci přednesli básničky a společně s ostatními zazpívali státní hymnu.

„...mějme tedy na paměti poslední
větu z již citované Jednatelské
zprávy sepsané v roce 1919 panem Františkem Švejdou: „Každý
jedinec náš musí být do hloubi
duše prodechnut vědomím povinnosti syna, zasvětivšího své služby
národu, vlasti a bližnímu.“ a popřejme dnes už České republice,
ať oslavy vzniku samostatného
Československa za dalších sto,
dvě stě či tři sta let probíhají vždy
v klidné a pokojné době bez válek
a nepokojů.“ (z projevu starosty)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Přehled jubilantů:
Prosinec:

Jan Hudeček

60 let

Našemu spoluobčanovi srdečně blahopřejeme.
Vzpomínka:
Dne 5. 12. 2018 uplynuly dva roky, kdy odešla naše milovaná maminka, babička,
prababička, švagrová a teta, paní Růžena Stříteská. S láskou stále vzpomínají dcera
Jára a vnučky Nikolka a Silvinka s rodinami.

SPOLEČNÉ PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU
Jako každoročně se sejdeme hned na samotném začátku nového roku, abychom jej společně
přivítali.
KDE: autobusová zastávka naproti hasičské zbrojnici
KDY: 1. 1. 2019 v 00:19 hod.
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Tříkrálová sbírka 2019
Tříkrálová sbírka 2019
se uskuteční v sobotu
5. ledna 2019.
bě v kanceláři Farní charity
a v kostele sv. Martina nebo ke
stažení
na
www.dolniujezd.charita.cz. nebo
půjde i vyplnit elektronická přihláška online.

Využití Tříkrálové sbírky 2018
V rámci Tříkrálové sbírky 2018
se nám, díky Vaší štědrosti a pomoci, podařilo celkově vybrat částku
260.142,- Kč.
Naší Farní charitě se vrátila
částka 169.244,-Kč, což je cca 65%
z celkové částky. 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 byly z této
částky zakoupeny nové zdravotní
pomůcky v hodnotě cca 47.000,Kč – a to: 3 antidekubitní matrace s
kompresorem, elektrická polohovací postel a 2 klozetová křesla. Zbývající částkou byly uhrazeny provozní náklady pečovatelské a ošetřovatelské služby (např. nájemné,
povinné revize a školení…).
V souvislosti se záměrem na
rok 2019 jsme zažádali o změnu
záměru letošního, a to o převedení
částky 40.000,- Kč do následujícího roku, kdy bychom chtěli zakoupit nové vozidlo pro naše zdravotní
sestry v ošetřovatelské službě, které se dopravují za pacienty. Sestřičky zajišťují odborné zdravotní úkony dle ordinované péče obvodním
lékařem pacienta. Se souhlasem
parkují služební automobily u

Prosíme o účast i starší děti,
abychom do případných mrazů
nemuseli vysílat jen přihlášené
malé koledníčky.

svých domovů, aby byly schopny
zajistit návštěvu u pacienta i ve
večerních hodinách, o víkendech, u
Všem dětem a vedoucím skutěžkých pacientů při náhlém zhorpinek děkujeme, že nám pomáháte
šení zdravotního stavu, apod. Letos
tuto prospěšnou sbírku uskutečnit.
jsme se museli rozloučit s našim
A také děkujeme Vám všem, že
nejstarším automobilem Škoda
každoročně
přijímáte
Felicia. Bohužel nám ještě jedno
a obdarováváte tři krále, kteří Vás
z aut pro sestřičky neustále zlobí a
ve Vašich domovech navštěvují.
opravy stoupají. Za poslední roky
jsme za jeho
opravy vydali Protože nám konec roku klepe na dveře, chtěli
částku v řádu
cca 50 tis. Kč, bychom Vám touto cestou popřát klidné a poproto jsme se žehnané prožití vánočních svátku a do nového
roku hodně Boží milosti.
rozhodli k zakoupení nového automobilu.
Záměr na
využití Tříkrálové sbírky v
roce 2019, jak
už jsme výše
zmínili, je nákup
nového
automobilu pro
ošetřovatelskou
službu.
Prosíme
děti,
které
s námi chtějí jít
koledovat, aby
vyplnily
„Přihlášku pro
koledníky“.
Přihláška bude
k
dispozici
v tištěné podo-

Farní charita Dolní Újezd
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Sbor dobrovolných hasičů
Zásahy:
8. 4. Bohuňovice – požár lesního
porostu, vyhlášení: 17:35, výjezd:
17:42, návrat: 20:29
30. 5. Litomyšl – požár stodoly,
vyhlášení: 11:00, výjezd: 11:06,
návrat: 15:44
3. 8. Chotěnov – požár uhlí
v kotelně, vyhlášení: 10:10, výjezd
10:14, návrat: 13:16
8.8. Vidlatá Seč – požár strniště,
vyhlášení 13:05, výjezd: 13:12,
návrat: 13.40
15.8. Makov – požár včelích úlů
poblíž lesa, vyhlášení: 14:06, výjezd: 14:13, návrat: 15:17

Požár včelích úlů (Makov)

24. 9. Višňáry – odstranění popadaných stromů na komunikaci, vyhlášení: 04:28, výjezd: 04.34, návrat: 05:06

Po roce opět informujeme o dění a
událostech ve sboru dobrovolných
hasičů a jednotce SDH obce.

Technická pomoc v obci:
18. 2. - pokácení 3 stromů u prodejny

Počet členů sboru je 42. Jednotka,
řadící se do JPOIII, čítá 11 hasičů
ve funkcích velitele, strojníků,
nosičů dýchací techniky, obsluhy
motorové pily.
Podařilo se nám získat finanční dar
na nákup zásahových kompletů pro
další členy výjezdové jednotky. Pro
představu: zásahový oblek, obuv,
přilba, doplňky, vychází cena kompletu pro jednoho hasiče na cca 37
tisíc korun.

31. 3. - pokácení 3 stromů v obci

21.10. Jarošov – požár v kotelně,
vyhlášení: 15:18, výjezd: 15:22, návrat: 16:22

29. 5. - odstranění vyplaveného
bahna na komunikaci po silném
dešti

Požár stodoly (Litomyšl)

Tímto děkujeme Nadaci AGROFERT za finanční příspěvek
100.000,-

Cvičení:
26. 5. Vidlatá Seč - požár osobního
automobilu
Děkujeme všem aktivním členům
za vykonanou práci a spoluobčanům za přízeň.
https://www.facebook.com/SDH
Vidlatá Seč
POZVÁNKA NA
VÝROČNÍ SCHŮZI

Odstranění popadaných stromů
(Višňáry)

SDH Vidlatá Seč srdečně zve
všechny své členy na VÝROČNÍ
SCHŮZI, která se koná v pátek
4. ledna 2019 od 19:00 hodin
v zasedací místnosti
obecního úřadu.

Cvičení (Vidlatá Seč)

Příjemné prožití svátků vánočních a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2019
Vám přejí hasiči.
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Stolní tenis - regionální přebor
p
Do nové sezóny jsme přihlásili
pořadí
tým
v
r p k skóre
body
u
pouze jeden tým a to s hlavním
1
TJ Svitavy „A“
8
8 0 0 0 80:25
24
cílem postoupit do Krajského pře2
TJ
Spartak
Polička
„U“
7
6
0
1
0
63:35
19
boru.
3
TJ Vidlatá Seč „A“
7
5 0 2 0 63:32
17
Sezónu jsme zahájili 27. 10. dvěma
4
TJ Sokol Korouhev „A“
7
4 1 2 0 61:48
16
výhrami a potom následovala dvě
5
TJ
Spartak
Polička
„B“
7
3
2
2
0
57:44
15
další utkání, kdy jsme brali plný po6
TJ
Jiskra
Litomyšl
„C“
7
2
1
4
0
52:52
12
čet bodů.
Dne 25. 11. jsme sehráli utkání proti
7
TJ Morašice „A“
7
2 1 4 0 39:58
12
největšímu favoritovi soutěže TJ
8
TJ Slovan Moravská Třebová „B“
7
1 2 4 0 32:61
11
Svitavy „A“, kterému jsme podlehli
9
TJ Slovan Moravská Třebová „C“
8
1 1 6 0 38:73
11
10:5 a tím si zmenšili šanci na celko10
SK Rychnov na Moravě – Mladějov „A“
7
0 0 7 0 13:70
7
vé vítězství v soutěži.
Nejhorší, co nás mohlo potkat, se
10:8 kvůli nedostatečné účasti hráčů
ještě více než polovina utkání, ve
stalo 8.12. Utkání proti Litomyšli
v našem týmu. Kvůli této prohře
kterých už nesmíme zaváhat, a budejsme sice vyhráli 10:4, ale s družjsme se v tabulce propadli až na třetí
me doufat, že se nám podaří splnit
stvem z Korouhve jsme prohráli
místo. Do konce sezóny nám zbývá
náš cíl o účasti v Krajském přeboru.

Lední hokej - Litomyšlská bezkontaktní liga
pořadí

tým

z

v

vn

pn

p

skóre

body

1

TJ Vidlatá Seč

10

8

2

0

0

60:28

28

2

HC Peak sport

9

5

1

1

2

39:31

18

3

HC Vysoké Mýto

7

5

0

2

0

46:20

17

4

Fitcentrum Fila

8

3

2

0

3

31:24

13

5

Sloupnice

7

4

0

1

2

30:24

13

6

HC Opatov

7

4

0

1

2

28:27

13

7

HC Proseč

8

2

1

0

5

32:46

8

8

Makov

7

1

0

1

5

20:36

4

9

Příluka

6

1

0

0

5

18:28

3

10

Čistá

6

1

0

0

5

18:37

3

11

Rybník

7

1

0

0

6

17:37

3

Hokejový tým vlétl do nové sezóny
s chutí a je to znát i na jejich výsledcích.
Sezónu 2018/2019 jsme zahájili první týden v měsíci říjnu. V probíhající
sezóně jsme odehráli již 10 utkání s
aktuálním skóre 60:28. Prozatím se
vezeme na vítězné vlně, neprohráli
jsme ani jeden zápas. Máme již osm
čistých výher a dvě výhry na nájezdy.

Podařilo se nám vstřelit v každém
zápase vždy minimálně 4 góly.
Nejlepší hráč v bodování v našem
týmu je prozatím Josef Štancl ml. s
23 body za 16 gólů a 7 přihrávek.
Další podrobnější informace k zápasům, rozpisy, tabulky, statistiky
aj. najdete na naších webových
stránkách
www.hokejvidlatasec.svetstranek.cz

Srdečně Vás zveme na
následující zápasy:
sobota 22.12. od 11:15 hod. s
Opatovem
sobota 29.12. od 16 hod. s Rybníkem
Uvítáme jakoukoli Vaši diváckou
podporu z hlediště v dobře rozehrané sezóně a děkujeme všem,
co nás již podporují. Děkujeme
také Obci Vidlatá Seč.

TJ VIDLATÁ SEČ PŘEJE
VŠEM OBČANŮM A PŘÍZNIVCŮM SPORTU HEZKÉ
PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ÚSPĚŠNÝ CELÝ PŘÍŠTÍ
ROK.
TJ 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. 2019.
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