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

Obecní úřad informuje 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 7. 5. 2019 - přítomno 6 členů ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 Rozpočtové opatření č. 1/2019 - vlastní rozpočtové opatření. Rozpočtové opatření se týká tvorby povinné 
rezervy k zajištění přípravy na krizová opatření a na řešení krizových situací v souladu s § 25 zákona č. 240/2000 
Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě upozornění Krajského 
úřadu Pardubického kraje (oddělení účetnictví, odbor finanční) bude rezerva ve výši 20 000 Kč přesunuta 
z paragrafu 5212 (ochrana obyvatelstva) položky 5901 (nespecifikované rezervy) na paragraf 5213 (krizová opatře-
ní) položku 5903 (rezerva na krizová opatření). 
 Rozpočtové opatření č. 2/2019 - avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 8, 
kterým byla Obci Vidlatá Seč na základě rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje (schváleno dne 15. 4. 2019 
usnesením Z/344/19) přidělena individuální dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje z Programu obno-
vy venkova - dotační titul 1-5 (neinvestiční dotace na opravu budovy ZŠ - výměnu oken a dveří) ve výši 160 000 Kč. 
 Rozpočtové opatření č. 3/2019 - avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 11, 
kterým byla Obci Vidlatá Seč na základě rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje (schváleno dne 15. 4. 2019 
usnesením Z/344/19) přidělena individuální dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje z Programu obno-
vy venkova - dotační titul 9 (neinvestiční dotace na podporu místní prodejny Smíšeného zboží) ve výši 31 000 Kč. 
 Prodej pozemků ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 35/2 - zahrada o výměře 1 032 m2 a parc. č. 124/3 - 
ostatní plocha o výměře 91 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 213-05/2019 
vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 6. 3. 2019, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. 
PGP-386/2019-609 dne 14. 3. 2019. Pozemek parc. č. 35/2 - zahrada o výměře 1 032 m2 se skládá z dílu 
„a“ (pozemek parc. č. 35/2 o výměře 920 m2) a z dílu „f“ (pozemek parc. č. 190/1 o výměře 112 m2). Prodávané po-
zemky o celkové výměře 1 123 m2 jsou v souladu se schváleným Územním plánem obce Vidlatá Seč určeny výhrad-
ně k výstavbě rodinného domu. Kupní cena 300 Kč/m2. Celková cena za stavební parcelu je 1 123 m2 x 300 Kč = 
336 900 Kč. Kupující pan Petr Famfulík, Vidlatá Seč 87, a slečna Barbora Nováková, Vidlatá Seč 31. Prodej pozem-
ků se uskuteční za podmínek schválených zastupitelstvem obce dne 29. 3. 2019 usnesením č. 7/1/2019. 
 Prodej pozemků ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 35/3 - zahrada o výměře 1 024 m2 a parc. č. 124/4 - 
ostatní plocha o výměře 98 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 213-05/2019 
vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 6. 3. 2019, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. 
PGP-386/2019-609 dne 14. 3. 2019. Pozemek parc. č. 35/3 - zahrada o výměře 1 024 m2 se skládá z dílu 
„b“ (pozemek parc. č. 35/2 o výměře 941 m2) a z dílu „g“ (pozemek parc. č. 190/1 o výměře 83 m2). Prodávané po-
zemky o celkové výměře 1 122 m2 jsou v souladu se schváleným Územním plánem obce Vidlatá Seč určeny výhrad-
ně k výstavbě rodinného domu. Kupní cena 300 Kč/m2. Celková cena za stavební parcelu je 1 122 m2 x 300 Kč = 
336 600 Kč. Kupující manželé Vladislav a Jana Famfulíkovi, Vidlatá Seč 82. Prodej pozemků se uskuteční za pod-
mínek schválených zastupitelstvem obce dne 29. 3. 2019 usnesením č. 7/1/2019.  
 Prodej pozemků ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 35/4 - zahrada o výměře 1 003 m2 a parc. č. 124/5 - 
ostatní plocha o výměře 120 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 213-
05/2019 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 6. 3. 2019, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svita-
vy pod č. PGP-386/2019-609 dne 14. 3. 2019. Pozemek parc. č. 35/4 - zahrada o výměře 1 003 m2 se skládá z dílu 
„c“ (pozemek parc. č. 35/2 o výměře 973 m2) a z dílu „h“ (pozemek parc. č. 190/1 o výměře 30 m2). Prodávané po-
zemky o celkové výměře 1 123 m2 jsou v souladu se schváleným Územním plánem obce Vidlatá Seč určeny výhrad-
ně k výstavbě rodinného domu. Kupní cena 300 Kč/m2. Celková cena za stavební parcelu je 1 123 m2 x 300 Kč = 
336 900 Kč. Kupující manželé Jaromír a Aneta Doležalovi, Vidlatá Seč 94. Prodej pozemků se uskuteční za podmí-
nek schválených zastupitelstvem obce dne 29. 3. 2019 usnesením č. 7/1/2019. 
 Cenovou nabídku č. 42/2019 (výroba a montáž EUROOKEN, cena 333 983 Kč s DPH) a cenovou nabídku 
č. 43/2019 (výroba a montáž vnitřních parapetů a žaluzie, cena 11 881 Kč s DPH). Cenové nabídky předložila dne 
23. 4. 2019 Společnost MAPEMI, v.o.s., Polnička 283, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČ 26892715. Zastupitelstvo obce 
Vidlatá Seč pověřuje starostu obce k odeslání objednávky na výše uvedené práce s termínem provedení v týdnu od 8. 
do 12. 7. 2019. 
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 2018, a to ve výši 13 255,- Kč.  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
  Informaci společnosti EKO-KOM o množství odpadů z obalů, které obec Vidlatá Seč vytřídila v období 1. 1. 
až 31. 3. 2019 a předala k využití. Výše odměny, kterou obec získala od společnosti EKO-KOM, je 9 430,50 Kč. 
 Informaci o průběhu valné hromady Komunálních služeb Hlinecko, svazku obcí, která se konala dne 17. 4. 
2019 v Hlinsku.  
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Obecní úřad informuje 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 4. 6. 2019 - přítomno 7 členů ZO 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 Účetní závěrku Obce Vidlatá Seč za rok 2018. 
 Účetní závěrku Základní školy Vidlatá Seč za rok 2018. 
 Hospodářský výsledek Obce Vidlatá Seč za rok 2018 ve výši 1 815 270,19 Kč. 
 Hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč za rok 2018 ve výši 248 948,61 Kč a jeho převedení do 
rezervního fondu základní školy. 
 Závěrečný účet Obce Vidlatá Seč za rok 2018, a to bez výhrad. 
 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 Obce Vidlatá Seč IČ: 00277550, které se uskuteč-
nilo dne 14. března 2019. 
 Výsledek inventarizace majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 2018. 
 Rozpočtové opatření č. 4/2019 - avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 19-
43, kterým byla Obci Vidlatá Seč na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. j. MF-7779/2019/1201-10 přidě-
lena neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu ve 
výši 29 000 Kč. 
 Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ev. č. OŽPZ/19/22852. Předmětem smlouvy je 
účelové poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Oprava budovy ZŠ - 
výměna oken a dveří“. Dotace se poskytuje ve výši 60 % ze skutečných nákladů vynaložených na akci v roce 2019, 
maximálně však 160 000 Kč. 
 Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ev. č. OŽPZ/19/23068. Předmětem smlouvy je 
účelové poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Podpora místní pro-
dejny Smíšeného zboží“. Dotace se poskytuje ve výši 31 000 Kč na provozní náklady za rok 2018. 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 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. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 Informaci o vývoji situace k plánované výstavbě areálu na likvidaci odpadových pneumatik termickou depo-
lymerizací v obci Pohodlí u Litomyšle v areálu společnosti České Radiokomunikace a.s. 
 Informaci o průběhu valného shromáždění Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka, které se konalo dne 17. 5. 
2019 v Horním Újezdě.  
 Informaci o dalším dopisu zaslaném Obci Vidlatá Seč ve věci vzniku škody na nemovitosti způsobené užívá-
ním přilehlé komunikace u domu č.p. 20. 
 Informaci o konání VIII. setkání rodáků a přátel obce Široký Důl. 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 19. 7. 2019 - přítomno 7 členů ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 Žádost o poskytnutí finančních prostředků formou individuální dotace a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace. Dotace je poskytována k účelu „Výměna vodovodu od hasičárny čp. 82 po základní školu čp. 56 v obci Vi-
dlatá Seč“ ve výši 662 215,25 Kč. Příjemcem dotace je Svazek obcí Vodovody Poličsko, Palackého náměstí 160, 572 
01 Polička, IČ: 60125748, poskytovatelem dotace je Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ: 
00277550. 
 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S-0573/2009. Předmětem dodatku je rozšíření svozové smlouvy o nový 
provoz - čističku odpadních vod. Druhem odpadu jsou shrabky z česlí, způsob svozu jednou za měsíc, cena 924 Kč 
včetně DPH za rok. Zhotovitelem jsou Technické služby Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, 539 01 Hlinsko v Čechách, IČ: 
25951611, objednatelem je Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ: 00277550. 
 Smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku. Předmětem smlouvy je závazek Poskytovatele (MAS Litomyšl-
sko o.p.s., Borská 125, 539 44 Proseč, IČ: 27506096) poskytnout Příjemci (Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 
Litomyšl, IČ: 00277550) účelový příspěvek ve výši 35 000 Kč na financování projektu Obnova pomníku padlým v 1. 
světové válce. 
 Vyhlášení záměru prodat pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 116/13 - ostatní plocha - jiná plo-
cha o výměře 66 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemek byl vytvořen dle geometrického plánu č. č. 219-64/2019, který dne 
6. 6. 2019 vyhotovila Geodetická kancelář - Helena Havranová, Osická 1201, 570 01 Litomyšl, a dne 6. 6. 2019 
schválil KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-877/2019-609. Cena za prodej pozemku byla stanovena na 
20 Kč/m2. Celková cena za pozemek je 66 m2 x 20 Kč = 1 320 Kč. 
 Zaslání částky 2000 Kč na transparentní účet č. 115-9528350237/0100. Transparentní účet byl zřízen na pod-
poru pozůstalým po místostarostovi obce Dražůvky panu Rudolfu Štosovi, který byl zastřelen při výkonu své veřejné 
funkce. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 Informaci o dopisu zaslaném Obci Vidlatá Seč ve věci vzniku škody na nemovitosti způsobené užíváním 
přilehlé komunikace u domu č.p. 20 ze dne 15. 5. 2019 a o odpovědi na tento dopis ze dne 19. 6. 2019. 
 Informaci o průběhu valné hromady svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko, která se konala dne 18. 6. 2019 
v Litomyšli. 
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Obecní úřad informuje 

 Informaci o průběhu členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko, která se konala dne 27. 6. 2019 
v Poříčí u Litomyšle. 
 Zápis č. 2/2019 kontrolního výboru ze dne 20. 6. 2019. 
 Zápis č. 2/2019 finančního výboru ze dne 26. 6. 2019. 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 13. 9. 2019 - přítomno 7 členů ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany 
jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019 - II. Kolo, evidenční číslo smlouvy OKŘ/19/24699. 
Účelová dotace na pořízení zásahových oděvů se poskytuje do výše 70 % ze skutečných celkových nákladů, maxi-
málně však 54 000 Kč. Příjemcem dotace je Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ: 00277550. 
 Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku - Obnova pomníku padlým v 1. sv. válce. Předmě-
tem dodatku smlouvy je navýšení účelového příspěvku poskytovatele (MAS Litomyšlsko o.p.s., Borská 125, 539 44 
Proseč, IČ: 27506096) příjemci (Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ: 00277550) o 11 705 Kč na 
46 705 Kč. 
             Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2019 číslo 10/2019 - 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 51 000 Kč. Výše poskytované dotace je 34 616 Kč.  Obec Vi-
dlatá Seč uhradí 16 384 Kč. 
 Prodej pozemku ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 116/13 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 66 
m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemek vznikl rozdělením pozemku parc. č. 116/2, vlastník Obec Vidlatá Seč, vyznačeno v 
geometrickém plánu č. 219-64/2019, který dne 6. 6. 2019 vyhotovila Geodetická kancelář - Helena Havranová, Osic-
ká 1201, 570 01 Litomyšl, a dne 6. 6. 2019 schválil KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-877/2019-609.  
Kupní cena 20 Kč/m2. Celková cena za pozemek je 66 m2 x 20 Kč = 1 320 Kč. Kupující pan Dušan Kuta, trvalé byd-
liště Vidlatá Seč 98, a paní Veronika Kutová, trvalé bydliště Vidlatá Seč 30 (SJM). 
 Vyhlášení záměru prodat pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 121/13 - ostatní plocha - ostatní 
komunikace o výměře 142 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Cena za prodej pozemku byla stanovena na 20 Kč/m2. Celková 
cena za pozemek je 142 m2 x 20 Kč = 2 840 Kč. 
 Vyhlášení záměru prodat pozemky ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 679/3 v katastrálním území Vi-
dlatá Seč, o výměře 31 m2, druh ostatní plocha - jiná plocha, a parc. č. 706/4 v katastrálním území Vidlatá Seč, o vý-
měře 32 m2, druh ostatní plocha - jiná plocha. Pozemek parc. č. 679/3 vznikl rozdělením pozemku parc. č. 679/1, 
vlastník Obec Vidlatá Seč, pozemek parc. č. 706/4 vznikl rozdělením pozemku parc. č. 706/1, vlastník Obec Vidlatá 
Seč, vše vyznačeno v geometrickém plánu č. 189-66/2014, který dne 22. 10. 2014 vyhotovil Ing. Zdeněk Dočkal, 
GEODETA Litomyšl, J. Formánka 340, 570 01 Litomyšl, a dne 29. 10. 2014 schválil KÚ pro Pardubický kraj, KP 
Svitavy pod č. PGP-1183/2014-609. Cena za prodej pozemků byla stanovena na 20 Kč/m2. Celková cena za pozem-
ky je 63 m2 x 20 Kč = 1 260 Kč. 
 Vyhlášení záměru prodat pozemky ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 125/6, díl „a“, o výměře 80 m2 
(ostatní plocha - ostatní komunikace) v katastrálním území Vidlatá Seč, parc. č. 55/5, díl „f“, o výměře 2 m2 

(zahrada) v katastrálním území Vidlatá Seč, parc. č. 125/9, díl „g“, o výměře 3 m2 (ostatní plocha - ostatní komunika-
ce) v katastrálním území Vidlatá Seč a parc. č. 125/6, o výměře 32 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v kata-
strálním území Vidlatá Seč. Parcely byly vytvořeny geometrickým plánem č. 193-122/2014. který dne 24. 3. 2015 
vyhotovila Geodetická kancelář - Helena Havranová, Osická 1201, 570 01 Litomyšl, a dne 26. 3. 2015 schválil KÚ 
pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-281/2015-609. Vlastníkem pozemků je Obec Vidlatá Seč. Cena za pro-
dej pozemků byla stanovena na 20 Kč/m2. Celková cena za pozemky je 117 m2 x 20 Kč = 2 340 Kč. 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 Zapojení se do projektu Poznávací omalovánka regionu Svitavsko s formátem A4 se slevou za 12 990 Kč + 
21 % DPH. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 Výroční zprávu Základní školy Vidlatá Seč za školní rok 2018/2019. 
 Informaci o žádosti Základní školy Vidlatá Seč o uzavření provozu školní družiny v době školních prázdnin. 
 Informaci o petici občanů ČR proti záměru Ministerstva financí ČR zrušit 34 vybraných pracovišť finanč-
ních úřadů. 
 Informaci o Programu obnovy venkova Pardubického kraje na roky 2019 a 2020. 
 Informaci o svozu nebezpečných a velkoobjemových odpadů. 
 Informaci o akci Ukliďme svět - Ukliďme Česko - Ukliďme naši obec. 
 Informaci o vyhlášení 5. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji. 
 Informaci Státní veterinární správy o povinném „čipování“ psů. 
 Informaci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM o množství odpadů z obalů, které obec Vidlatá Seč 
vytřídila v období od 1. 4. do 30. 6. 2019 a předala k využití. Celková odměna za 2 708 kg vytříděných odpadů 
z obalů byla 9 329,50 Kč. 
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  ZUBNÍ LÉKAŘ ADRESA ZDRAV. ZAŘ. TELEFON 

12.-13.10.2019 MUDr. Ševčík Stanislav Polička, 1. máje 607 461 724 423 

19.-20.10.2019 MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663 

26.-27.10.2019 MDDr. Vlčková Barbora Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

28.10.2019 MUDr. Adamcová Markéta Polička, Hegerova 373 461 725 987 

2.-3.11.2019 MUDr. Adamec Stanislav Polička, Hegerova 373 461 725 987 

9.-10.11.2019 MDDr. Bidmonová Ivana Dolní Újezd 383 461 631 126 

16.-17.11.2019 MUDr. Burešová Ivana Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569 

23.-24.11.2019 MUDr. Cacek Tomáš Trstěnice 184 461 634 157 

30.11.-1.12.209 MDDr. Elčknerová Irena Polička, 1. Máje 606 733 152 435 

7.-8.12.2019 MUDr. Kašparová Leona Polička, Růžová 195 775 724 524 

14.-15.12.2019 MUDr. Feltlová Eva, MBA Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 

21.-22.12.2019 MUDr. Kopecká Pavla Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

23.12.2019 MUDr. Kossler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369 

24.12.2019 MDDr. Kotlárová Michaela Sarah Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

25.12.2019 MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 

26.12.2019 MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670 

27.12.2019 MDDr. Kučerová Karolína Polička, Smetanova 55 731 262 633 

28.-29.12.2019 MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635 

30.12.2019 MDDr. Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

31.12.2019 MDDr. Novák Peter Dolní Sloupnice 188 465 549 236 

01.01.2020 MUDr. Nováková Lenka Dolní Sloupnice 188 465 549 236 

4.-5.1.2020 MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

11. - 12. 1. 2020 MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501 

Pohotovostní služby zubních lékařů 

 

POZVÁNKA NA LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
 

Obec Vidlatá Seč ve spolupráci s místní základní školou Vás zvou na podzimní lampionový 
průvod. 

 
KDY: 4. 11. 2019 (pondělí) v 18:00 hod. 

 
KDE: vychází se od základní školy. 

 
Co je důležité? Aby každý z Vás měl svůj lampion či lucerničku, kterou by si svítil na cestu.  

 
 

Srdečně zveme děti, rodiče i prarodiče! 

 

POZVÁNKA NA ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
 

Obec Vidlatá Seč ve spolupráci s SDH Vidlatá Seč a místní základní školou Vás zvou  
na tradiční slavnostní rozsvícení stromu. 

 
KDY: 30. 11. 2019 (sobota) v 18:30 hod. 

 
KDE: u kulturního domu 

 
Srdečně Vás všechny zveme!  
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Podle údajů autorizované obalové 
společnosti EKO-KOM, a.s. vytřídili 
občané naší obce v období od 1. led-
na 2019 do 30. června. 2019 násle-
dující množství odpadů z obalů: pa-
pír - 837 kg, plast - 2 140 kg, sklo - 
1 696 kg, kovy - 450 kg, celkem - 
5 123 kg. Výše odměny, kterou 
Obec Vidlatá Seč od společnosti 
EKO-KOM, a.s. získala je 18 760 
Kč.  
 
Ve stejném období bylo předáno ke 
zkompostování 14 kontejnerů biolo-
gicky rozložitelného odpadu. 
 
Děkujeme všem občanům, kteří 
správně třídí odpad. 

Správné třídění odpadu se 
vyplatí 

Desatero správného třídění 
odpadů 

 
1. Šetři přírodu a třiď odpady správ-
ně! 
 
2. Než vhodíš odpad do kontejneru 
nebo popelnice, zmáčkni ho nebo 
sešlápni! 
 
3. Plast a papír vhazuj do kontejneru 
pouze čistý! 
 
4. Znečištěné obaly patří do směsné-
ho odpadu, tedy do popelnice! 
 
5. Pokud nevíš, z čeho je obal vyro-
ben, najdi na něm recyklační sym-
bol, ten ti pomůže! 
 
6. Co nelze dát do kontejnerů na tří-
děný odpad, předej při svozu velko-
objemového a nebezpečného odpa-
du! 
 
7. Tříděním odpadů šetříš místo na 
skládkách! 
 
8. Pamatuj! Jen vytříděný odpad je 
možné recyklovat! 
 
9. Třiď odpad, má to smysl! 
 
10. Tříděný odpad patří do kontejne-
rů! Ne před kontejnery, za kontejne-
ry ani mezi kontejnery! Pokud se ti 
odpad do kontejneru nevejde, zna-
mená to, že kontejner je plný nebo 
že odpad do kontejneru nepatří! 

Společnost ČEZ Distribuce, a.s., 
upozorňuje vlastníky a uživatele 
pozemků, přes něž vede nadzemní 
elektrické vedení distribuční sou-
stavy provozované společností 
ČEZ Distribuce, a.s., nebo na něž 
zasahuje ochranné pásmo, na po-
vinnost odstranění a okleštění stro-
moví a jiných porostů ohrožujících 
bezpečné a spolehlivé provozování 
zařízení distribuční soustavy. Zá-
sah je nutné provádět průběžně 
v období vegetačního klidu. Nebu-
de-li zásah proveden do 15. listo-
padu 2019 a bude-li ohrožena bez-
pečnost a spolehlivost provozování 
zařízení distribuční soustavy, je 
pracovník pověřený společností 
ČEZ Distribuce, a.s., oprávněn ke 
vstupu na dotčené pozemky za úče-
lem provedení zásahu. Vzniklý 
klest a zbytky po těžbě budou zlik-
vidovány a vytěžená užitková 
dřevní hmota bude uložena 
v celých délkách do jednotlivých 
hromad na okraji ochranného 
pásma nebo ve vzdálenosti 10 m 
od osy vedení na dotčeném pozem-
ku. Pokud již byl vlastník pozemku 
písemně osloven, tak je nutné po-
stupovat dle obdržených pokynů. 
 
Při práci dodržujte bezpečné vzdá-
lenosti od vodičů uvedené v ČSN 
EN 50110-1. K vodičům se nesmí 
přiblížit pod bezpečnou vzdálenost 
ani nástroje, ani větve dřevin při 
ořezu. Zásah nesmíte provádět 
v případě, že se větve stromů a ji-
ných porostů před zásahem dotýka-
jí vedení nebo hrozí při pádu oře-
zaných větví stromů a jiných po-
rostů dotek s vedením.  
 

V případě, že zásahem může být 
ohrožena bezpečnost osob nebo 
zařízení distribuční soustavy, 
kontaktujte linku 800 850 860. 
 
Zásah je nutné provést tak, aby 
byla zachována níže uvedená ne-
jmenší vzdálenost větví stromů a 
jiných porostů od nadzemního 
vedení: 
 
U vedení nízkého napětí nn do 1 
kV (400/230 V):  
 

Upozornění k odstranění a okleštění  
stromoví a jiných porostů 

 - 2 m od holých vodičů a 
1,5 m od izolovaného nebo kabelo-
vého vedení u stromů a jiných po-
rostů, u kterých se předpokládá vý-
stup osob 
 - 1,5 m od holých vodičů a 
od izolovaného nebo kabelového 
vedení u stromů a jiných porostů, u 
kterých se nepředpokládá výstup 
osob 
 - doporučená bezpečná 
vzdálenost pro přiblížení se 
k vodičům nn při provádění zásahu 
je min. 0,3 m 
 
U vedení vysokého napětí vn nad 1 
kV do 35 kV v rozsahu ochranného 
pásma: 
 
 - vedení bez izolace 7 m 
 - izolované vedení 2 m 
 - doporučená bezpečná 
vzdálenost pro přiblížení se 
k vodičům vn při provádění zásahu 
je min. 1,5 m 
 
U vedení velmi vysokého napětí 
vvn nad 35 kV do 110 kV 
v rozsahu ochranného pásma: 
 
 - vedení bez izolace 12 m 
 - doporučená bezpečná 
vzdálenost pro přiblížení se 
k vodičům vvn při provádění zásahu 
je min. 2 m 
 
V ochranném pásmu nadzemního 
vedení je zakázáno nechávat růst 
porosty nad výšku 3 m. 
 
Více informací najdete na interneto-
vých stránkách 
www.cezdistribuce.cz v části Distri-
buční soustava/Ořezy stromoví. 

http://www.cezdistribuce.cz
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Obec Vidlatá Seč se opět po půl roce 
připojila k celorepublikové akci 
UKLIĎME SVĚT - UKLIĎME 
ČESKO. V sobotu 21. září 2019 se 
12 dobrovolníků sešlo u garáží 
v horní části obce a věnovalo se úkli-
du zalesněné stráně nad garážemi. A 
všichni odvedli skvělou práci. Stráň 
byla vyčištěna od plastů, skla, kovů a 
dalších odpadků (cca 6 plných pyt-
lů), které do přírody nepatří. Byly 
odklizeny spadané větve, vyřezáno a 
odklizeno roští. Akce byla ukončena 
společným opékáním špekáčků. Vel-
ký dík patří všem zúčastněným, kteří 
ze svého volna obětovali sobotní 
dopoledne pro společnou věc. Škoda 
jen, že po jarním nadšení se této pod-
zimní akce nezúčastnilo více praco-
vitých rukou.  
Tak snad příště! 

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji 

Na hřbitově se objevily  
nové kontejnery 

Opět jsme uklízeli naši 
obec 

Jistě si mnozí z vás všimli, že se na 
místním hřbitově objevily dva nové 
zelené plastové kompostéry. Slouží 
k ukládání biologicky rozložitelných 
odpadů rostlinného původu, tedy trávy 
a květin. Nevhazujte do nich plasty, 
sklo, kovy ani jiný komunální odpad. 
K tomu slouží ocelový šedý kontejner, 
který se vyváží dle potřeby. Pokud 
budou všichni návštěvníci hřbitova 
důslední a veškeré květiny (mohou být 
i s hlínou) a ostatní výzdobu rostlinné-
ho původu budou ukládat do plasto-
vých kompostérů, určitě se to projeví 
snížením nákladů na odvoz komunální-
ho odpadu. Tak tedy ještě jednou - do 
plastových kompostérů patří pouze 
tráva, květiny a ostatní výzdoba 
rostlinného původu. Nic jiného. Dě-
kujeme, že správně třídíte odpad. 

Vážení občané, zamyslete se nad 
tím, zda doma netopíte starým kot-
lem, který by bylo dobré vyměnit. 
Svět přeje připraveným. Pardubic-
ký kraj vyhlásil 5. výzvu na kotlí-
kové dotace. 
 
Kotlíkové dotace jsou určeny pro 
fyzické osoby - vlastníky rodin-
ných domů na území Pardubického 
kraje. Cílem dotace, kterou posky-
tuje Evropská unie prostřednictvím 
operačního programu Životní pro-
středí, je výměna starého kotle na 
pevná paliva s ručním přikládáním 
za nový, ekologický zdroj vytápě-
ní.   
 
Krajskou administrací ve všech 
čtyřech výzvách prošlo již více než 
tři tisíce žadatelů s celkovou schvá-
lenou částkou přes 360 milionů 
korun. Mohlo by se zdát, že zájem 
o tyto dotace polevuje, neboť pro-
středky nedávno ukončené 4. vý-
zvy nebyly rozebrány během něko-
lika dnů, jako tomu bylo ve vý-
zvách předchozích, ale až po 4 mě-
sících. Velká část občanů, kteří 
měli nejstarší kotle, už dotace vyu-
žila. I nadále je však mnoho domů 
vytápěno starými kotli, jejichž pro-
vozování bude od 1. září 2022 za-
kázáno.  

V 5. výzvě je podpora poskytována 
na pořízení nových automatických 
kotlů na biomasu, kotlů na kusové 
dřevo s ručním přikládáním, kon-
denzačních plynových kotlů a tepel-
ných čerpadel. Podpořena může být 
pouze výměna starého kotle na pev-
ná paliva s ručním přikládáním 
emisní třídy 1., 2. a bez určení třídy.  
 
Pardubický kraj vyhlásil 5. výzvu 
pro fyzické osoby 4. září 2019, pří-
jem žádostí bude zahájen 8. října 
2019 a potrvá, pokud nebude částka 
určená na dotaci rozdělena dříve, do 
30 října 2020. Tato 5. výzva je po-
slední v rámci programového období 
2014 - 2020. Celková částka 
k rozdělení pro náš kraj bude převy-
šovat 170 milionů Kč.  
 
Bližší informace ke kotlíkovým do-
tacím (úplné znění výzvy včetně 
příloh a pokynů k vyplnění žádosti) 
jsou dostupné na webu https://
www.pardubickykraj.cz/kotlikove-
dotace, včetně kontaktů na pracovní-
ky z odboru rozvoje Pardubického 
kraje, pro zodpovězení jakýkoliv 
dotazů ohledně čerpání kotlíkových 
dotací.  

https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace
https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace
https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace
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Hudební pořad 

Pasování na čtenáře 

Poslední školní 
den jsme se  

rozloučili s žáky 
5. třídy.  

 

Popřáli jsme jim 
krásné  

prázdniny a  
úspěšné  

vykročení 
v příštím  

školním roce.  

 

Dne 30. 5. proběhla v Městské kni-
hovně v Litomyšli tradiční akce pa-
sování žáků 1. třídy na čtenáře. V 
knihovně je přivítaly postavičky z 
knihy Ondřeje Sekory Ferdův slabi-
kář, které měly pro žáky připravené 
různé úkoly. Žáci hledali písmenka, 

skládali slova, skládali obrázky, ale 
také se naučili říkanku, při které 
tančili. Vše splnili na výbornou, 
proto mohli být pasováni na čtená-
ře. Žáci dostali Pamětní list, pěk-
nou knížku a také průkazku do kni-
hovny. 

 Dne 18.6. navštívila naše prvňáčky 
paní Eliška Polanecká. Přišla odmě-
nit žáky za jejich  píli při učení. 
Věnovala jim svoji knihu Pohádky a 
básničky od babičky Elišky. Z této 
knihy jsme si s dětmi  hned druhý 
den společně četli. 
Paní Polanecké jsme poděkovali za 
pěkný dárek. 

Odměna od paní  
Polanecké 

 Pondělní dopoledne nám přijeli 
vyplnit hudbou učitelé ze Základní 
umělecké školy ze Zruče nad Sá-
zavou.  
Naši školu navštívili již po několiká-
té a vždy mají v rukávu nový úžasný 
pořad. Ten letošní se jmenoval  
Z pohádky do pohádky a byl tedy 
plný písní ze známých filmových 

pohádek. Filip v roli prince musel 
spolu s dětmi hádat, jak se jmeno-
vala princezna, která mu tančila na 
melodie hrané na rozličné hudební 
nástroje. Některé hádanky byly ve-
lice lehké a všichni hned volali 
jména princezen, které představo-
valy dívky vybrané z našich tříd. 
Jindy zase žáci znali název pohád-

ky, ale na princeznino jméno si ne a 
ne vzpomenout. Hudebníci nám 
předvedli nejen klasické nástroje, ale 
i ty doma vyrobené, a to například z 
odpadních trubek. Všichni se aktiv-
ně podíleli zpěvem, tancem i hrou na 
hudební nástroje.  Již teď jsme na-
pnutí, čím nás překvapí příští rok. 
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1. den 

Škola v přírodě 

Loňskou školu v přírodě jsme naplánovali do Velkých Losin - autocamp Losinka Rapotín. 

4. den 

2. den 

3. den 

Po  deštivé cestě  nás  ubytovali, 
naobědvali jsme se a vlakem jsme 
odjeli  do  ZOO parku a Veterán 
muzeu ,,U Havlíčků“ v Rapotíně. 
Ve Veterán muzeu jsme si prohlédli 
např. dětské kočárky, kola, stará 
auta, motokola, koňské vozy, trak-
tory… V areálu  Zoo Parku  jsme 
zhlédli např. lamy, osly, ovce, husy, 
holuby, africké kozy…Vrcholem 
expozice byl vojenský tank, do kte-
rého se mohly děti podívat. 
Opět vlakem jsme se vrátili na uby-
tování. Po večeři si děti chvíli za-
hrály na místním hřišti a v devět 
hodin usínaly ve svých pokojíčcích.  

Ráno hned po snídani, kdy se na nás 
začalo smát sluníčko, jsme si  dali 
do batůžku balíček s jídlem a pitím 
na celý den, nasedli do připraveného 
autobusu a vydali se do malé vísky 
Jiříkov u Rýmařova. Nachází se tam 
řezbářská Pradědova galerie U Ha-
louzků, což je unikátní pro-
jekt profesionálního řezbáře Jiřího 
Halouzka, který na ploše 8 ha vysta-
vuje více než 450 vyřezávaných 
plastik zvířat a betlém v životní veli-
kosti, který sčítá 250 ručně vyřezá-
vaných soch v životní velikosti a jež 
byl oceněn titulem Největší betlém 
na světě. Osm soch je dokonce za-
psáno v České knize rekordů.  Je zde 
socha ,,vládce Jeseníků“ děda Pradě-
da, která váží 15 tun a je vysoká 
10,4 m a je zapsána stejně jako zdej-
ší betlém v Guinnessově knize re-

kordů. Je zde také vyobrazena po-
mocí plastik křížová cesta a základní 
historické události, jako například 
vystoupení praotce Čecha na horu 
Říp. V každém sektoru je umístěna 
mluvící socha, která umí podat pou-
tavý výklad v různých jazycích.  V 
zahradách galerie jsou kromě soch 
také atrakce pro děti (houpačky, pro-
lézačky, kolotoče) a farmový chov 
daňků, které mohou návštěvníci sle-
dovat z pozorovatelny. Dětem se zde 
moc líbilo. 
Odtud jsme přejeli k velmi krásnému 
hradu Sovinec, kde nás čekala zají-
mavá prohlídka. Nachází se na skal-
natém výběžku v horském údolí Níz-
kého Jeseníku.   Hrad má bohatou 
historii.  Byl založen,, pány ze So-
vince“ před rokem 1332. V současné 
době je hrad rekonstruován.  Zde 
jsme měli možnost nakoupit si něja-
ké suvenýry, pohledy a turistické 
známky.  Do chaty jsme se vrátili na 
večeři, po které jsme museli ještě 
využít pěkné počasí a šli si na zdejší 
hřiště zasportovat. Pak nás čekala 
hygiena a zasloužený spánek. 

Bubnování tisíců bubínku. I tak by 
se dal popsat začátek třetího dne, 
protože přesně takový zvuk nás ráno 
vzbudil. Déšť. Po snídani jsme se 
přesto vydali do nedaleké velkolo-
sinské ruční papírny, jež byla zalo-

žena pány ze Žerotína na sklonku 
16. století.  Patří k nejstarším dopo-
sud pracujícím podnikům svého dru-
hu v Evropě. Velkou zajímavostí je, 
že se zde papír vyrábí tradiční ruční 
výrobou po celou dobu své existen-
ce. V současné době se papír nevy-
rábí ze dřeva, ale z bavlny a lnu. 
Ruční výrobou papíru jsou Velké 
Losiny známé po celém světě. Po 
velmi poutavém výkladu a po pro-
hlídce přístupných částí papíren si 
děti zkusily ve workshopu, jak se 
dělá papír, práci na lisu, psát brkem, 
razily si pečeť, apod. Pak jsme se 
vrátili zpět na chatu, kde nás čekal 
výborný oběd a zasloužený krátký 
odpočinek.  Potom jsme se vydali na 
Státní zámek Velké Losiny (už bez 
deště), který je znám svým arkádo-
vým nádvořím. Skládá se ze dvou 
částí. První vznikla za pánů Žerotínů 
a druhou vytvořili Lichtenštejnové. 
My jsme byli na prohlídce v první 
části zámku. Obsahovala překrásnou 
kapli, modrý salonek, lovecký po-
koj, apod. Poté jsme si prošli přileh-
lý anglický krajinářský park a vrátili 
se na chatu.  

Dnes nás čekal poslední celodenní 
výlet.  Po vydatné snídani jsme na-
sedli do autobusu a vyjeli vzhůru na 
nejvyšší vrchol Hrubého Jeseníku 
Praděd. Autobus nás vyvezl na par-
koviště pod Ovčárnou a odtud jsme 
pokračovali na mlhou zahalený Pra-
děd. Cestou jsme se zastavili na cha-
tě Barborka, kde jsme se občerstvili 
teplým čajem a svačinou. Statečně 
jsme dosáhli vrcholu, který byl ce-
lou cestu zahalen do husté mlhy. 
Díky této mlze děti neměly tušení, 
kam až máme dojít. Ale vše se po-
dařilo a my jsme při zpáteční cestě 
měli i to štěstí a nejenom hora Pra-
děd se nám na chviličku odhalila, 
ale také tajemstvím opředené Petro-
vy kameny. Po večeři si děti na pa-
mátku na tuto školu v přírodě vy-
zdobily plátěný pytlíček a ještě na-
posledy si zahrály vybíjenou a fot-
bal s partnerskou školou z Osíka, 
která s námi pravidelně jezdí již ně-

kolik let. 
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Základní škola informuje 

Zahájení školního roku 

Opět po prázdninách jsme se vrátili 
do školních lavic a přivítali nové 
žáčky. Letos k nám do 1. třídy na-
stoupili: Isabella Hrnčířová, Lukáš 
Hofman, Antonín Motyčka a Petr 
Mráz. Věříme, že si brzy zvyknou 
na nové kamarády i na školní povin-
nosti. 

Plavecký výcvik v Poličce 

Každým rokem je součástí výuky 
tělesné výchovy v naší škole pla-
vecký výcvik žáků. Děti absolvují 
celkem deset dvouhodinových lek-
cí, které vedou zkušení kvalifiko-
vaní instruktoři plavecké školy v 
krytém bazénu v Poličce. Plavecká 
výuka proběhla během měsíce září 
a října. 

Vystoupení komika pana Petráše 

Již po několikáté navštívil naší 
školu komik s červeným motýl-
kem, pan Petráš. Děti přijel poba-
vit svým popleteným kabaretem. 
Začal pohádkou o zelené Karkul-
ce, přírodní aktivistce.  Předvedl ji 
pomocí loutek a plyšáků. Následo-
vala vědomostní soutěž mezi dvě-
ma družstvy. Děti měly rozšifrovat 
popletené názvy pohádek a dařilo 
se jim to skvěle. Po soutěži si žáci 
vyzkoušeli role herců v pohádce o 
Sněhurce a třech trpaslících. Pro-
gram uzavřela společně zazpívaná 
píseň Malé kotě v podání našich 

dětských zpěváků. Všichni účinkují-
cí dostali odměny v podobě drob-
ných sladkostí a různých maličkostí. 
Po celou dobu návštěvy pana Petrá-
še se děti řehtaly na celé kolo, až se 
škola otřásala. 

 Hned v září se naše škola zúčastni-
la sportovního dne s názvem Švest-
kohraní. Probíhal na statku u Čejků, 
kde se vyrábí určité biopotraviny. 
Utkalo se zde celkem šest družstev. 
Jednotlivé skupiny si mohly pro-
hlédnout výrobnu, kde se suší ovoce 
a vaří např. povidla. Dále jsme zaví-
tali do kvasirny a i zde na děti čeka-
ly soutěžní úkoly. Poznávaly deset 
druhů sušených bylin, odpovídaly 
na otázky z oblasti fauny a flory, 
zkoušely si sestavit krabice různých 
velikostí, apod. Děti si nasbíraly 
jablka a udělaly svůj mošt. Obdrže-
ly i svačinu a sladkou odměnu. Na-
konec proběhlo vyhlášení a obdrže-
ní odměn. Naše družstva si vedla 
velice dobře a získala 1. a 3. místo.  
Pak se hodnotily obě skupiny do-
hromady a i tady naše škola skonči-
la na 1. místě. Gratulujeme! 
 

Dne 21. 6. se naše škola navštívi-
la Zemědělské družstvo Dolní 
Újezd a středisko Vidlatá Seč, 
kde byl Den otevřených dveří.  
 
Ráno nás autobus zavezl do Dol-
ního Újezda, kde jsme na středis-
ku obdrželi průvodce, pana Čejku, 
který nás provázel a ukazoval nám 
všechnu techniku, kterou využíva-
jí zemědělci při obdělávání polí. 
Dále zde měli svůj stánek drobní 
chovatelé, lesníci i SZTŠ Lito-
myšl a všichni nám představili 
svou činnost. Plni dojmů jsme 
obdrželi svačinu – párek v rohlíku 
a kofolu. 
 
Poté nás autobus převezl do stře-
diska ve Vidlaté Seči, kde nám 
pan Tměj opět ukázal vše, čím se 

Exkurze do zemědělského družstva 

zde družstvo zabývá. Navštívili jsme 
porodnu, dojírnu, kravín, sušičku, 
procházeli jsme kolem bioplynové 
stanice a nakonec jsme obdrželi vý-
bornou zmrzlinu z Opočna. Velmi 
náročnou práci včelařů nám předsta-
vil zkušený včelař Radek Vodstrčil, 
který nám také ochotně odpovídal na 
otázky týkající se chovu včel. 
 
Počasí nám přálo a exkurze se nám 
všem líbila. 

Ve středu 26. června se konal již 
5. ročník Poháru v malé kopané 
pro žáky1.-3. tříd ZŠ Bambini 
Cup. Letos se sjelo na hřiště TJ 
Sokol v Dolním Újezdu 7 muž-
stev. Po odehraných 6 vzájemných 
zápasech jsme se umístili na 6. 
místě. Nejlepším hráčem našeho 
mužstva se stal Jakub Dušek a 
nejlepším brankářem celého turna-
je byl vyhlášen Jakub Boštík. 
Děti se velmi snažily i v tak hor-
kém letním počasí. Jako odměnu 
za urputný výkon dostaly kromě 
sladkostí vychlazené dětské šam-
paňské. 

Bambini Cup 

Švestkohraní u Čejků 
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Stavění máje a pálení čarodějnic 

Dne 30. dubna 2019 se konalo u 
nás ve Vidlaté Seči tradiční stavě-
ní máje. 
 
V 18:00 se průvod lidiček v krojích, 
dětí a přítomných občanů vydal od 
garáží směrem k obecnímu úřadu. 
Cestou si mohl každý ochutnat kolá-
če, plnoletí dostali i kapičku dobré-
ho moku. Vysoká a krásně zdobená 
májka se vezla jako vždy na voze. U 
obecního úřadu se jí krojovaní muži 
ujali a za zraky diváků byla májka 

ve spolupráci s hasiči upevněna a 
řádně zajištěna. Poté jsme si všich-
ni společně zazpívali k této události 
složenou píseň (autor Jan Nádvor-
ník) „Stojí májka u nás v Seči“. 
Dobrovolníci v sečských krojích 
zatancovali svůj „profesionální“ 
tanec a mohlo začít tradiční pálení 
čarodějnic J. 
Nejprve se konala přehlídka všech 
čarodějnic a čarodějů, samozřejmě 
nechyběla i zdejší čarodějnice Vi-

dlana. Všichni byli hromadně odmě-
něni a poté mohli slavnostně zapálit 
oheň. Tím byly zahájeny čarodějni-
ce. Lidé si mohli dát něco ze zajiště-
ného občerstvení od hasičů a konala 
se volná zábava. Bylo hezké počasí, 
proto se lidé pozdrželi a popovídali 
se svými známými. Akce se určitě 
povedla, všem organizátorům děku-
jeme a příští rok určitě zase s dalšími 
nápady na shledanou… 

Letošní Den matek kalendářně 
připadl na 12. května 2019, ale u 
nás v Seči jsme ho společně slavili 
v pátek 10. května.  
Celý program začínal od 18.00 ho-
din, kdy všechny maminky, babičky 

a tetičky slavnostně přivítal pan 
starosta Luboš Herold. Po jeho 
slavnostních slovech a krátkém 
zamyšlení následoval kulturní pro-
gram místní základní školy. Žáci 
od 1. do 5. třídy si pro nás připravi-

li krásné 
taneční, 
hudební 
představení 
a pohádku 
Lotrando a 
Zubejda (od 
Zdeňka 
Svěráka). 
Celé pásmo 
bylo origi-
nální, milé, 
vtipné a 
příjemné. 
Děkujeme 

ještě jednou žákům a jejich paním 
učitelkám!!! Možná si ani někteří 
nedokážeme představit, kolik jim to 
musí dát práce, snahy a úsilí… 
Po kulturním představení všechny 
přítomné maminky obdržely od žá-
ků místní školy krásná přáníčka 
s hřejivým veršem, od mužů růži a 
výborný větrník s kávou. A poté už 
nás všechny čekala volná zábava. 
Všem organizátorům děkujeme za 
organizaci a přípravu a společně se 
budeme těšit opět na květen 2020. 
 A pozor, nesmíme zapomenout i na 
tatínky, dědečky a strýčky! Den ot-
ců letos připadl na 16. června…
Dodatečně přejeme mužské polovič-
ce všechno nejlepší, hodně zdraví, 
spokojenosti, občas pevné nervy, 
mnoho optimismu, lásky  a 
úsměvů… 

Den matek 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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Dětský den mikroregionu - Putování krajem  

Ve Vidlaté Seči se v pátek 7. červ-
na 2019 konal již 19. ročník Dět-
ského dne Mikroregionu Litomyšl-
sko - Desinka. Hned po 
ránu se k místnímu obec-
nímu úřadu sjela druž-
stva mladších a starších 
žáků z dvanácti okolních 
obcí a nechybělo ani to 
naše. Dětský den pod ná-
zvem Putování naším 
krajem mohl začít.  
 
Po slavnostním zahájení se 
130 soutěžících vydalo na 
dopolední putování po tři-
nácti stanovištích rozese-
tých v různých koutech 
naší obce.  

Během své soutěžní cesty se setka-
li s různými postavami. U včelařů 
poznali, jaký je život včel. Hasiči 
děti vyzkoušeli nejen 
z teoretických znalostí, ale hasilo 
se i naživo. U myslivců se střílelo 
ze vzduchovky a poznávala lesní 
zvířata. Co roste v našem okolí, 
určovali u zahradníků. Dětem se 
představili také skauti. Základy 
první pomoci prověřily zdravotní 
sestřičky. Jak se správně třídí od-
pad, ukázali popeláři. Své znalosti 
o obcích mikroregionu a zejména o 
té naší prověřili turisté a naši rodá-
ci v sečských krojích. U partyzánů 
zaujal hod granátem. Nechyběli ani 
hokejisté se střelbou na branku. 
 
A jak nakonec klání dopadlo? 
V kategorii mladších žáků obsadil 

první místo Osík (50 bodů), druhá 
byla domácí Vidlatá Seč (53 bodů) a 
třetí Široký Důl (59 bodů). 
V kategorii starších žáků vítězství 
vybojovala Desná (40 bodů), druhé 
místo obsadili Sebranice (51 bodů) a 
třetí Osík (55 bodů). Naši starší žáci 
obsadili krásné páté místo (64 bodů).  
 

 
Děkujeme za vzornou 
reprezentaci obce a 
zejména mladším žá-
kům blahopřejeme ke 
krásnému druhému 
místu.  
 
Chceme zároveň podě-
kovat i všem obětavým 
dobrovolníkům z řad 
občanů, kteří pomohli 
s organizací této akce, 
patřila určitě k velmi 
vydařeným. Děkujeme. 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz


 

13 

OBEC VIDLATÁ SEČ     www.vidlatasec.cz                    vidlata.sec@worldonline.cz 

 
Třináctý ročník benefičního festivalu podpoří Míšu Teresku z Chrudimi 

Příznivci festivalu Hudba pomáhá 
se mají i letos na co těšit. V pořadí 
třináctý ročník této benefiční akce 
podpoří český písničkář jménem 
Pokáč a již tradičně návštěvníky 
čeká také série vánočních koncer-
tů skupiny Parkoviště pro velblou-
dy, tentokrát za doprovodu Cim-
bálové muziky Jana Dostála. Výtě-
žek projektu bude následně věno-
ván Míšovi Tereskovi z Chrudimi, 
který trpí dětskou mozkovou obr-
nou. 
Míša Tereska se narodil o dva měsí-
ce dříve, než byl plánovaný termín, 
ačkoliv celé těhotenství zdánlivě 
probíhalo bez jakýchkoliv komplika-
cí. „Když jsme se pět dní po porodu 
dozvěděli, že má Míša narušené ner-
vové dráhy a bílou hmotu mozko-
vou, museli jsme začít žít úplně jiný 
život. Vtáhlo nás to do kolečka cvi-
čení, rehabilitací a pro Míšu vesměs 
nepříjemných věcí, což trvá v pod-
statě až dodnes,“ uvedl tatínek han-
dicapovaného chlapce Michal Te-
reska. 
Dnes je díky intenzivnímu cvičení v 
lázních, různým operacím a pravi-
delnému posilování a protahování 
Míša na dobré cestě být v dospělosti 
soběstačný. Ačkoliv je upoutaný na 
invalidní vozík, zvládne se s drob-

nou dopomocí obléknout, umýt i 
najíst, přestože některé úkony, kte-
ré souvisí s jemnou motorikou, pro 
něj jsou stále překážkou. Míša je 
navíc i velký sportovec a každou 
věc, která mu nejde, bere jako vý-
zvu. „Nedávno jsem si dokázal za-
se něco dalšího, protože jsem se 
sám zvládnul vykoupat. To mě 
hodně povzbudilo, abych na sobě 
dál pracoval,“ řekl s úsměvem 
Míša. Výtěžek třináctého ročníku 
Hudba pomáhá bude věnován na 
zaplacení nového kvalitního vozíku 
a speciální vany s dvířky, díky kte-
ré se Míša bude moci sám umýt a 
více se tak osamostatnit. Festival 
odstartuje 24. listopadu dvěma kon-
certy skupiny Parkoviště pro vel-
bloudy, které se uskuteční v kostele 
sv. Petra a Pavla v Morašicích. Ná-
sledovat bude koncert Pokáče ve 
vysokomýtském M-klubu a série 
vánočních koncertů, kde se opět 
objeví skupina Parkoviště pro vel-
bloudy za doprovodu Cimbálové 

muziky Jana Dostála. Ty proběhnou 
7. prosince v Poličce, 15. prosince v 
Litomyšli a 25. prosince ve Vyso-
kém Mýtě. Vstupenky na jednotlivé 
akce je možné zakoupit na interneto-
vých stránkách festivalu, v infor-
mačních centrech v Litomyšli, Polič-
ce a Vysokém Mýtě nebo na Obec-
ním úřadu v Morašicích. 

Koncerty skupiny Parkoviště 
pro velbloudy pro  

Hudba pomáhá 
 

24. 11. 2019  - Kostel sv. Petra a 
Pavla v Morašicích  
7. 11. 2019 - Polička 

15. 12. 2019 - Litomyšl 
25. 12. 2019 - Vysoké Mýto 

V pátek 7. června pro-
běhlo v zasedací míst-
nosti místního obecního 
úřadu odpolední čtení 
pohádek pro malé děti, 
které připravila pro 
malé čtenáře pracovni-
ce místní knihovny.  

Čtení pohádek pro budoucí vášnivé čtenáře  

Na závěr si děti vybarvily zvířátko 
na sádrový odlitek. Děkujeme kni-
hovnici Markétě Brtounové za hezké 
odpoledne a doufáme, že se mezi 
malými dětmi najde alespoň jeden 
budoucí vášnivý čtenář a pravidelný 
návštěvník obecní knihovny. 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz


 

14 

OBEC VIDLATÁ SEČ     www.vidlatasec.cz                    vidlata.sec@worldonline.cz 

 

 

Cesta do pravěku ve Vidlaté Seči - Dětský den 2. 6. 2019 

Čtyři hoši – Petr, Jenda, Toník a nejmladší Jirka se vydá-
vají  na dobrodružnou výpravu do pravěku. Ocitli se milio-
ny let zpátky, postupně procházeli obdobím prvohor a dru-
hohor. Zde na ně právě útočí obří pterodaktyl.  
Pak se rozhodli prozkoumat třetihory... 

Z dálky pozorují 
osadu pravěkých lidí 
pod kouřící sopkou. 
Ti tančí kolem ohně 
a prosí boha Černé 
hory o bohatý úlo-
vek. Mají totiž již 
dlouho hlad. 

Naši mladí cestovatelé jsou bohužel  
objeveni a přivázáni ke kůlům. 

Najednou se v dáli 
objeví obří mamut. 
Chlapci se nabíd-
nou  pravěkým li-
dem, že jim pomo-
hou s ulovením ma-
muta a oni je za to 
osvobodí.  

Děti jim také pomohou. 
Vydávají se vesnicí za 

mamutem. Po cestě 
plní rozmanité pravěké 
úkoly, např. šijí pravě-
ké oblečky, čeká je pra-
věká ochutnávka, tré-
nují střelbu oštěpem, 
hledají zkameněliny, 
přecházejí lávku nad 

Mamuta nakonec 
skolí oštěpy a  další-
mi dobře mířenými  
trefami. Všichni se 

radují. Dnešní lov se 
povedl!!! 

 
Letošní dětský den 

se opět povedl, poča-
sí nám přálo a  

všichni si to náležitě 
užili.  

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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Nové auto z tříkrálové sbírky 

Již před samotným uskutečněním 
Tříkrálové sbírky 2019 jsme Vás 
informovali, že hlavním záměrem 
bude nákup nového automobilu pro 
ošetřovatelskou službu – pro sestřič-
ky, které vykonávají ve spádových 
obcích domácí zdravotní péči na zá-
kladě ordinace praktického lékaře 
nebo lékaře při propuštění 
z nemocnice. 
Jsme rádi, když naše služební vozi-
dla slouží tak jak mají a můžeme být 
tak včas u našich uživatelů a pacien-
tů. Ale nastávají časté situace, kdy se 
musí řešit i opravy a podobně, proto 
jsme s vděčností uvítali do našeho 
vozového parku nový vůz Renault 
Clio.  
Velice Vám děkujeme za finanční 
podporu, sami bychom jeho koupi 
nebyli schopni ufinancovat vzhle-
dem v současné finanční situaci 
v domácí zdravotní péči.  
Mohli jste zaznamenat, že zdravotní 
sestry poskytující domácí zdravotní 
péči na sebe začátkem dubna upo-
zornily tím, že si připnuly červenou 
mašli jako symbol svých požadavků 
– svázanost se svými pacienty, ale i 
zároveň symbol svázaných rukou, 
které při tom mají. Sestřičky prová-
dějí lékařem předepsané výkony, ale 
až o rok později zjistí, kolik z nich 
dostanou nebo nedostanou proplace-
no od zdravotních pojišťoven.  

Proto jsme vděční za každý finanční 
příspěvek a ještě jednou chceme 
poděkovat všem, kteří mají podíl na 
tom, aby se vůbec mohla Tříkrálová 
sbírka uskutečnit – vedoucím skupi-
nek, rodičům i dětem, duchovním 
správcům našich farností, starostům 
obcí.  
Veškeré pomoci si velice vážíme, 
proto jsme cítili potřebu nějak více 
poděkovat dětem, které koledují za 
každého počasí. Díky finanční pod-
poře okolních obcí se nám podařilo 

s kinem Litomyšl domluvit v únoru 
promítání animovaného filmu Yeti: 
Ledové dobrodružství. Z reakcí dětí 
jsme poznali, že se jim tato odměna 
líbila a organizace této akce měla 
smysl.  
Přejeme všem krásné prožití letních 
dnů plných sluníčka a odpočinku a 
děkujeme za Vaši přízeň.  
    
     

Farní charita Dolní Újezd 

Bowlingový klub ABB (Antik-
Brokeš-Bowling) Vidlatá Seč hraje 
nejvyšší bowlingovou ligu ČR do-
spělých (EXTRALIGU), a to ve 

složení František Brokeš 
st., Milan Brokeš, Anna 
Brokešová, Miroslav 
Koumar a Josef Záhon. 
 
V sezóně 2018/2019 obsa-
dil klub krásné 6. místo 
z osmi účastníků EXTRA-
LIGY a udržel extraligo-
vou příslušnost i pro příští 
ročník. Blahopřejeme. 
 
Klub hraje i nejvyšší bow-
lingovou ligu ČR juniorů 
(Juniorská EXTRALIGA 
ČR - skupina B). 

Z důvodu nedostatku našich juniorů 
spojil v této soutěži, kde hrají hráči a 
hráčky do osmnácti let věku, síly 
s klubem Bowlingzone Pardubice. 

Společný tým, který reprezentují 
Viktorie Brokešová, Annabel Bro-
kešová, Robin Vondráček, Dominik 
Timko a Jan Vízdal, obsadil 
v sezóně 2018/2019 vynikající 4. 
místo. V soutěži jednotlivců se 
z Mistrovství Východních Čech po-
dařilo postoupit na Mistrovství ČR 
Viktorii i Annabel Brokešovým. 
Annabel získala na Mistrovství ČR 
juniorů 2019 bronzovou medaili a 
Viktorie skončila na 10. místě. Rov-
něž úspěšným juniorům blahopřeje-
me. 
 
Celému klubu ABB Vidlatá Seč 
děkujeme za vzornou reprezentaci 
obce a její propagaci nejen v ČR, ale 
i v zahraničí. 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Přehled jubilantů: 
 

Duben:         Marie Křivková       65 let 

Květen:    Dana Osecká             55 let 

   Ludmila Rouhová         70 let 

                Anna Brokešová           70 let 

   František Brokeš         70 let 

   Marie Hurychová         70 let 

Červenec:   Ludmila Vomočilová        55 let 

   František Rejsa        60 let 

  Augustin Kmošek        75 let 

Srpen:  Marie Záleská        65 let 

  Václav Flídr         75 let 

  Vlasta Kynclová       91 let 

Září:  Věra Rejsová         55 let 

  Petr Famfulík         55 let 

  Ladislav Kuta        55 let 

  Marie Dušková         60 let 

          Františka Kuchtová              85 let 

 

Narodili se:  Nikol Nováková, Adam Hegr, Daniel Jelínek a Eduard Macošek. 

Našim spoluobčanům srdečně blahopřejeme.  

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 jazy-

kovou úpravou. Uzávěrka příštího čísla 10. 12. 2019. 

Děkujeme. 
 

Zastupitelé obce 
opět děkují všem 

dobrovolným  
hasičům za skvěle 
připravené letní  

večery  
s občerstvením i 
kulturní náplní.  

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz

