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ZPRAVODAJ 

Stavění máje ve Vidlaté Seči 

 

2020 -  A přece stojí !!! 

Ani letos nechybí u rybníka  sečská májka. 
Nebyla sice postavena s obvyklou slávou, 
ale zato je ještě vyšší než v předchozích  
letech. 

 

 

 

KÁCENÍ MÁJE 
Zveme všechny obyvatele Vidlaté Seče na slavnostní Kácení máje. Pokud to 
situace dovolí, uskuteční se 5. září 2020. Další informace týkající se akce bu-
dou včas zveřejněny. Snad se konečně sejdeme... 

2014 - první ročník 

2013 „nultý“ ročník stavění 
máje (na zkoušku) 

Stavění máje ve 40. letech 
20. století 

2016 - v nových sečských  
krojích ... 
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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 16. 4. 2020 - přítomno 7 členů ZO 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
  

 Rozpočet ZŠ Vidlatá Seč na rok 2020. 
 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na roky 2020 - 2022. 
 Rozpočet Obce Vidlatá Seč na rok 2020. 
 Střednědobý výhled rozpočtu Obce Vidlatá Seč na roky 2020 - 2022. 
 Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Českému svazu včelařů, z.s., základní organizaci Litomyšl, se 

sídlem Z. Kopala 1155, 570 01 Litomyšl, IČ 62675290, ve výši 1 000 Kč na zajištění činnosti organizace v roce 
2020. 

 Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mysliveckému spolku Dolní Újezd, se sídlem Dolní Újezd 471, 
569 61 Dolní Újezd, IČ 62673793, ve výši 4 000 Kč na zajištění činnosti mysliveckého spolku, na provozní vý-
daje spojené s chovem a péčí o zvěř a na stavby a opravy mysliveckých zařízení. 

 Obecně závaznou vyhlášku obce Vidlatá Seč č. 1/2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu ma-
teřské školy. 

 Obecně závaznou vyhlášku obce Vidlatá Seč č. 2/2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu zá-
kladní školy. 

 Cenovou nabídku č. 1 na provedení projektové dokumentace akce Kanalizační přípojka pro tři nové stavební 
parcely od čp. 18 včetně pasportu stavby na již existující kanalizaci od čp. 23 po čp. 18 a včetně zajištění vydání 
stavebního povolení, kterou předložil Ing. František Pravec, PC PROJEKT, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, 
IČ 44403445, cena 82 000 Kč bez DPH. 

 Cenovou nabídku č. 21a/2020 (výroba a montáž EUROOKEN a vnitřních parapetů pro budovu ZŠ, cena 248 
655 Kč s DPH, termín provedení od 1. 7. do 3. 7. 2020). Cenovou nabídku předložila dne 2. 4. 2020 společnost 
MAPEMI, v.o.s., Polnička 283, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČ 26892715. 

 Podání žádosti o dotaci v rámci výzvy JSDH_V2_2021 Pořízení nového dopravního automobilu (účelová inves-
tiční dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2021). 

 Provedení rekonstrukce osvětlení v tělocvičně základní školy. Rekonstrukce bude provedena v souladu 
s návrhem zpracovaným Jakubem Mesarošem, projektovým manažerem společnosti XENIUM Europe s.r.o., 
Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava - Vítkovice. 

 Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska, se sídlem Bří Šťastných 
1000, 570 01 Litomyšl, IČ 04267036, na přístroj (izolátor nukleových kyselin NX485 zajišťující zpracování ode-
braných vzorků pacientů, cena 508 200 Kč) do Litomyšlské nemocnice, který významně zvýší kapacity testování 
(nyní na COVID-19, ale je využitelný i v budoucnu), a to ve výši 10 000 Kč. 

 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 
 Proplacení nákladů na provoz Mateřské školy a Školní jídelny Morašice za rok 2019 ve výši 36 724 Kč. 
 Vyhlášení záměru prodat pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 121/11 - zahrada o výměře 1 319 m2 

v k. ú. Vidlatá Seč. Celková cena za prodej pozemku byla stanovena na 26 380 Kč (200 Kč/m2). 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
 Informaci o zrušení akcí plánovaných na měsíce březen, duben, květen a červen 2020. 
 Informaci o přerušení předávání dárkových balíčků a květin jubilantům v době nouzového stavu vyhlášeného z 

důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru COVID-19 na území České republiky. 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 27. 5. 2020 - přítomno 6 členů ZO 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
 Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, 570 01 Li-

tomyšl, IČ 60102411, ve výši 5 000 Kč na částečnou úhradu provozních nákladů poskytovaných sociálních slu-
žeb. 

 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2020590/VB/2, 
Vidlatá Seč, č.p. 2 - knn, nn. Smluvními stranami jsou „Budoucí povinná“ Obec Vidlatá Seč, IČ 00277550 a 
„Budoucí oprávněná“ ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035,  
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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 

       zastoupená Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28791274. 
 Pořízení herního prvku v rámci žádosti o dotaci, kterou podá Mikroregion Litomyšlsko - Desinka na MAS Lito-

myšlsko. Herním prvkem bude lanovka áčková LD-020 včetně nástupiště k lanové dráze NP-001 (provedení ce-
lokovové, pozinkované) od firmy Bonita Group Service s.r.o., Drásov 583, 664 24 Drásov, IČ 27738795. Nabíd-
ková cena včetně montáže 167 710,84 Kč. Herní prvek bude umístěn na hřiště u základní školy, pozemek parc. č. 
168/1. Podmínkou dotace je sepsání smlouvy o pronájmu mezi Obcí Vidlatá Seč a Mikroregionem Litomyšlsko - 
Desinka na pozemek, na kterém bude umístěn herní prvek. 

 
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 průběhu členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko, která se konala dne 23. 4. 2020 v obci Se-

branice. 
 Informaci o průběhu valného shromáždění Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka, které se konalo dne 

21. 5. 2020 v obci Horní Újezd. Na valném shromáždění byla odsouhlasena Smlouva o poskytování služeb při 
realizaci projektu „Prevence vzniku odpadů v mikroregionu Litomyšlsko - Desinka“. Poskytovatelem bude firma 
Regiozona s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČ 03624625. V rámci žádosti o dotaci nárokuje Obec Vidlatá 
Seč padesát kompostérů na biologicky rozložitelný odpad a jeden kontejner na textil. Mikroregion Litomyšlsko - 
Desinka uvažuje o podání žádosti o dotaci na pořízení bezdrátových digitálních rozhlasů od firmy EMPEMONT. 
Výzva bude vyhlášena 2. 10. 2020 a ukončena 17. 12. 2020. Dokončení realizace projektu do konce roku 2023. 
Do dotace lze zahrnout solární panely (v omezeném množství), elektrocentrálu, sirénu. 

 Zápis č. 1/2020 kontrolního a finančního výboru o provedené kontrole v Základní škole Vidlatá Seč - hospodaře-
ní Základní školy Vidlatá Seč za rok 2019. 

 Informaci společnosti EKO-KOM, a.s. o množství odpadů z obalů, které obec Vidlatá Seč vytřídila v období  
       1. 1. až 31. 3. 2020 a předala k využití. Celková odměna byla 9 633,99 Kč. 

Mateřská škola v Jarošově 

V úterý 23. 6. 2020 se v Mateřské 
škole v Jarošově konala ZA-
HRADNÍ SLAVNOST, jejíž sou-
částí bylo PASOVÁNÍ PŘED-
ŠKOLÁKŮ. Letos se v MŠ loučily 
tyto děti: Vašík Andrle, Vendulka 

Kadidlová, Viktorka Švarcová a 
Romča Vymazal. Všem našim před-
školákům přejeme, aby se jim ve ško-
le líbilo a dařilo. Na všechny ostatní 
děti se budeme těšit v úterý 1. září. 

Pasování předškoláků 

Ještě jedna „technická“. Zřizovateli 
MŠ Obci Jarošov se podařilo získat 
dotaci od Ministerstva financí ČR 
v objemu 6,529 mil. Kč na zvýšení 
kapacity MŠ. Realizace by měla 
začít za několik dní.  Při realizaci 
nebude docházet k zásadním zása-
hům do stávajících prostor. Proto 
v průběhu realizace neočekáváme 
žádná omezení provozu MŠ. Před-
pokládaný termín dokončení 
12/2020.   

Těšíme se, že budeme moci Vašim 
dětem od r. 2021 nabídnout nové 
prostory, které vzniknou převážně 
úpravou půdních prostor.  

Mějte všichni pohodové a klidné 
léto. 

 

za MŠ Jarošov Irena Vodehnalová 

za Obec Jarošov Martin Olbrich 
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Obecní úřad informuje 

Mnoho z vás jistě ví, že naše obec 
je součástí Svazku obcí Vodovody 
Poličsko.  
 
Svazek, původně Sdružení majitelů 
skupinového vodovodu Poličsko, 
vznikl v dubnu 1993 jako zájmové 
sdružení obcí k zajištění efektivní 
správy, údržby, oprav, ekonomického 
provozu, obnovy, výstavby a rozvoje 
vodovodu Svazku k zásobování člen-
ských obcí pitnou vodou. Členy 
Svazku jsou Město Polička a obce 

Budislav, Desná, Dolní Újezd, 
Horní Újezd, Kamenec u Poličky, 
Korouhev, Květná, Lubná, Oldřiš, 
Pomezí, Poříčí u Litomyšle, Sádek, 
Sebranice, Široký Důl a Vidlatá 
Seč (od roku 2003). Výkonným 
orgánem Svazku je správní rada. 
Nejvyšším orgánem svazku je 
členská schůze, která se koná pra-
videlně čtyřikrát v roce, vždy 
v některé z členských obcí. Posled-
ní členská schůze se konala v době 
koronavirové pandemie dne  

23. dubna 2020 v obci Sebranice za 
zpřísněných hygienických podmí-
nek. Jedním z projednávaných bodů 
byla i zpráva o provozu a stavu vo-
dovodu Poličsko za rok 2019, kterou 
předložil provozovatel vodovodu, 
společnost VHOS a.s. Moravská 
Třebová. Ze zprávy vyplývá, že se 
v naší obci podařilo snížit ztráty, 
které například v roce 2016 dosaho-
valy 58,84 %, na zanedbatelných 
8,14 % v roce minulém. Kromě 
Města Poličky a Obce Budislav tedy 
máme nejmenší ztráty ze všech čle-
nů Svazku v roce 2019. Tomu jistě 
pomohla výměna vodovodního řadu 
k redukční šachtě (v cestě nad Fam-
fulíkovými), která proběhla v roce 
2017, a rekonstrukce vodovodního 
řadu od hasičské zbrojnice čp. 82 po 
základní školu čp. 56, která proběhla 
v roce 2019.  
 
 

V následující tabulce je uvedena 
výroba vody, fakturace, ztráty a po-
čet odstraněných poruch v letech 
2014 až 2019 ve Vidlaté Seči. 

Svazek obcí Vodovody Poličsko 

Rok 
Výroba vo-

dy v m3 

Fakturace - 
domácnosti 

v m3 

Fakturace - 
ostatní v m3 

Fakturace - 
celkem v m3 Ztráty v m3 Ztráty v l/s Ztráty v % 

Počet od-
straněných 

poruch 

2014 22 128 9 652 2 073 11 725 10 403 0,33 47,01 3 

2015 21 791 9 549 1 739 11 288 10 503 0,33 48,20 2 

2016 26 269 9 180 1 633 10 813 15 456 0,49 58,84 3 

2017 21 227 10 496 1 426 11 922 9 305 0,29 43,84 1 

2018 17 543 9 707 2 740 12 447 5 096 0,16 29,05 1 

2019 12 784 9 079 2 664 11 743 1 041 0,03 8,14 0 

Za evropské premianty v třídění 
odpadu jsou Češi označováni prá-
vem. Meziročně dosáhli dalšího 
zlepšení v množství vytříděného 
odpadu, a to již poněkolikáté 
v řadě. V roce 2019 vytřídil každý z 
nás v průměru 51,3 kilogramu pa-
píru, plastů, skla a nápojových 
kartonů, což je meziroční nárůst o 
více než 2 kilogramy odpadů vytří-
děných do barevných kontejnerů. 
   

S tříděním odpadů má zkušenost 
většina obyvatel ČR, pravidelně 
pak své odpady třídí téměř ¾ náro-
da, přesně 73 % obyvatel. Loni 
jsme vytřídili nejvíc papíru, téměř 
22 kilogramů, dále pak 15,1 kilo-
gramu plastů, bezmála 14 kilogra-
mů skla a necelé půl kilo nápojo-
vých kartonů. A stále více třídíme i 
kovy, těch vytřídil každý obyvatel 
v průměru 13,9 kilogramu. Pro-
střednictvím sběrných systémů 

obcí se tak shromáždilo přes 693 
tisíc tun vytříděných odpadů, což je 
o 4 % více než v roce 2018. 
 
„Členské státy Evropské unie, včet-
ně České republiky, musí již za něko-
lik let splnit nové ambiciózní cíle 
vyplývající z požadavků balíčku cir-
kulární ekonomiky. V praxi to bude 
znamenat třídit veškerý odpad, který 
lze recyklovat nebo jinak využít a na 
skládku ukládat jen minimum  

Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU 
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Obecní úřad informuje 

směsného odpadu, nejvýše však 10 
%. A obce i jejich občané se na to již 
začínají intenzivně připravovat,“ 
shrnul vývoj třídění odpadu Zbyněk 
Kozel, generální ředitel společnosti 
EKO-KOM, a.s.  
 
Právě Autorizovaná obalová společ-
nost EKO-KOM zajišťuje v ČR již 
více než 20 let provoz systému třídě-
ní a recyklace obalových odpadů, 
které jsou významnou složkou třídě-
ného komunálního odpadu. Do systé-
mu bylo na konci roku 2019 zapoje-
no 21 197 firem a 6 146 obcí ČR. 
Díky spolupráci s nimi je třídění od-
padů v České republice dostupné pro 
99 % obyvatel. Aby bylo pro lidi co 
nejdostupnější a snadné, systém neu-
stále spolupracuje s obcemi na dal-
ším zahušťování sběrné sítě na třídě-
ní. Češi tak mohou třídit své odpady 
prostřednictvím 473 359 barevných 
kontejnerů a menších nádob na uli-
cích i přímo u rodinných domů. Jed-
no sběrné hnízdo tak slouží 
v průměru pro 118 obyvatel, což je 
v evropské konkurenci velmi dobrý 
výsledek.  
 
„Docházková vzdálenost k barevným 
kontejnerům je pro mnoho lidí 
v otázce třídění odpadů rozhodující. 
Nyní to k nim máme ze svých domovů 
v průměru jen 91 metrů, což je zhru-
ba 133 kroků,“ říká ředitel oddělení 
komunikace EKO-KOM, Lukáš 
Grolmus. Zároveň ale dodává, že 
dle nejnovějších statistik stále ještě 
24 % obyvatel udává, že má kontej-
nery dál než 130 metrů a jsou tedy 

lokality, kde je co zlepšovat.  
 
Díky třídění odpadů 
v domácnostech a obcích vzniká 
surovina, která se na třídících lin-
kách dotřídí na jednotlivé druhotné 
suroviny připravené k recyklaci a 
využití - pro výrobu nových pro-
duktů nebo jako zdroj energie či 
náhrada hnědého uhlí v teplárnách. 
Tříděním systém snižuje zátěž ži-
votního prostředí - každoročně tří-
děním a recyklací obalových odpa-
dů zachráníme ekvivalent zhruba 
29 km2 přírody, šetříme stromy, 
přírodní zdroje surovin a zamezuje-
me rozšiřování skládek. A díky 
třídění a recyklaci obalových odpa-
dů jsme tak loni uspořili téměř 6 
milionů MWh energie.  

 
 
Výsledky systému EKO-KOM za 

rok 2019 
 
V roce 2019 bylo na tuzemský 
trh dodáno 1 219 696 tun jedno-
cestných obalů, 73 % jich bylo 
následně vytříděno, dotříděno na 
třídicích linkách a druhotná su-
rovina byla předána k recyklaci 
a dalšímu využití. Tradičně nejlé-
pe se daří recyklovat papír, v jeho 
případě se vloni podařilo dosáh-
nout míry recyklace 88 %. Zjedno-
dušeně řečeno – bezmála 9 z 10 
vyrobených tun papírových obalů 
byly loni recyklovány na nový pa-
pír nebo dále využity.  U skla bylo 
dosaženo 79% míry recyklace, u 
plastových obalů 69%, u kovů 57% 

a u nápojových kartonů to bylo 25 
%. Míra sběru nápojových PET lahví 
v roce 2019 vzrostla a pohybuje se v 
rozmezí 79 - 82 %. 
 
 

RECYKLACE ODPADŮ 
Z OBALŮ V SYSTÉMU EKO-

KOM V ROCE 2019 
 
Pro většinu obyvatel ČR je třídění 
odpadů již naprostou samozřejmostí. 
Pravidelně pak odnáší tříděný odpad 
do barevných kontejnerů 73 % lidí. 
Z průzkumů veřejného mínění vyplý-
vá, že většina třídičů považuje třídění 
odpadů za důležité a za minimum 
toho, co mohou udělat pro životní 
prostředí.  
 
K třídění odpadů pak Čechy zejména 
motivují dobrá docházková vzdále-
nost a dostatek barevných kontejne-
rů. Česká republika disponuje jednou 
z nejkvalitnějších sběrných sítí 
v Evropě. Na jejím vytvoření a pro-
vozu se podílí průmysl a obce sdru-
žené v systému EKO-KOM. Díky 
tomu mohou lidé aktuálně třídit své 
odpady do více než 473 tisíc barev-
ných kontejnerů a menších nádob na 
tříděný odpad. A nemají to k nim 
s odpadem daleko, průměrná docház-
ková vzdálenost se postupně zkracu-
je – na dnešních 91 metrů. Nádobový 
sběr je v České republice doplněn 
ještě dalšími způsoby sběru tříděné-
ho odpadu – někde tak mohou obča-
né třídit odpady do pytlů, případně 
prostřednictvím sběrných dvorů nebo 
výkupen druhotných surovin.  

RECYKLACE ODPADŮ Z OBALŮ V SYSTÉMU EKO-KOM V ROCE 2019 
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OBEC VIDLATÁ SEČ     www.vidlatasec.cz                    vidlata.sec@worldonline.cz 

 
Dětské dny ve Vidlaté Seči 

Psal se rok 2003, kdy partu nadšen-
ců napadlo zorganizovat v naší obci 
dětský den.  Jako první bylo zvoleno 
téma ,,Z pohádky do pohádky.“ Jak 
sám název napovídá, sešly se posta-
vičky z pohádek, které měly připra-
vené pro děti úkoly.  Za jejich spl-
nění je čekala sladká odměna. Děti 
potkaly  krále a královnu,  Širokého 
a Bystrozrakého, Rumcajse a Cipís-
ka, Ferdu mravence a Berušku. 
 
 Dětský den se vydařil, účast byla 
hojná  a tak to všechno začalo. Od 
tohoto roku se v naší obci konají 
pravidelně dětské dny, které jsou 
vyhlášené v širokém okolí.  
O tom svědčí  bohatá účast dětí i  
jejich rodičů. Rekordní počet účast-
níků byl 130 dětí. 
 

Konané dětské dny: 
 
2003- Z pohádky do pohádky 
 
2004 – Dětský den ve stylu  řec-
kých olympijských her  
 Organizátoři se tentokrát 
oblékli do řeckých šatů, při zahájení 

byli vypuštěni holubi, děti sporto-
vali jako olympionici. 
 
2005 – Dětský den – Jaro, léto, 
podzim, zima  
 Každé stanoviště byl jeden 
kalendářní měsíc, který se pro děti 
připravil úkol. Prošli jsme si celý 
rok od jara do zimy. 
 
2006 – Dětský pohádkový den – 
Výprava za Sněhurkou   
 Děti se potkali se zlou krá-
lovnou a myslivcem, se Sněhurkou 
a sedmi trpaslíky, ale také 
s princem, který Sněhurku , jak to 
tak bývá v pohádkách, zachránil. 
 
2007 – Dětský pohádkový den – 
Výprava za Zlatovláskou  
 Každý zná pohádku O Zla-
tovlásce, kdy Jiřík hledá Zlatovlás-
ku, aby ji přivedl svému králi. Tak 
putovaly i děti a plnily podobné 
úkoly jako Jiřík. Cestou potkaly 
mravence, rybáře, ptáčky, ale i dal-
ší postavy z pohádky.  
 
 

2008 – Dětský den s Večerníčkem 
 Postavičky ze starých Ve-
černíčků ožily a putovaly po Vidlaté 
Seči. Mohli jste se potkat s Broučky, 
Beruškou a motýlem  Emanuelem,  
s Bobem a Bobkem, s Mankou a 
Rumcajsem, s Machem a Šebesto-
vou  a s dalšími postavičkami. 
 
2009 – Dětský den do indiánské 
vesnice  
 Na hřišti za školou byla vy-
stavěna indiánská vesnička, kde  
indiáni rozdělávali  oheň, pekli plac-
ky.  
 
2010 – Vodnický dětský den  
 Nejprve tančily kolem ryb-
níka  víly a potom ze stavidla vylé-
zali vodníci. 
   
2011 – Dětský den s řemesly  
 Děti poznaly méně známá 
řemesla jako  dráteníky,  kominíky, 
perníkáře, ale plnily úkoly i u šva-
dleny,  zedníka, zahradníka,  řezní-
ka, hospodského a pekaře. 
 
 

2013 -  Bylo nebylo…  

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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Dětské dny ve Vidlaté Seči 

2015 – Cirkus bude …. a možná  
přijde i kouzelník  
 Cirkus byl a kouzelník také 
přišel. Na hřišti vyrostlo cirkusové 
šapitó, kde vystupovali klaun 
s medvědem, tygr i  lev s krotiteli,  
dvojice kouzelníků, klauni 
s hudebním vystoupením, silní 
muži, klauni,  provazochodci a muž 
házící nože se svojí asistentkou.  
 
2016 – Mimoni konečně v Seči  
  Kdo by neznal Mimoně a 
jejich příběhy. Jsou to kamarádi, 
kteří neumí moc mluvit, ale jsou 
známí svými  dobrodružstvími. 
Tento rok zavítali do naší obce a 
připravili pro děti různé zábavné 
úkoly. 
 
2017 – Pirátský dětský den  
 Na místním rybníku se ob-
jevila pirátská loď, ze které vyská-
kalo  20 pirátů. Zatančili Vám pi-
rátský tanec a pustili se do honičky 
s vojáky.  Nakonec všichni zvítězili 
a poklad, který měly děti hledat, 
byl nalezen. 

2012 – Šmoulí dětský den  
 Devět šmoulích domečků 
vyrostlo na místním hřišti,  kde byd-
leli šmoulí kamarádi. Ti si vzali na 
pomoc taťku Šmoulu. Děti musely 
obejít všechny jejich domečky a spl-
nit zadané úkoly. 
 
 
2003 – 2013 aneb Bylo nebylo…  
  Tento rok jsme si připomně-
li všechny již konané Dětské dny.  
Jak to tak letí, bylo jich už 10.  Na 
každý rok jsme mohli zavzpomínat 
nad vystavenými fotografiemi 
z každého ročníku. 
 
 
2014 – Putování s Asterixem a 
Obelixem  
 Za hlasitého zvuku pochodo-
vého rytmu  18 římských vojáků na-
pochodovalo na místní hřiště a před-
vedli secvičená různá vojenská se-
skupení, např. želvu. Děti v závěru 
odpoledního programu zachraňovaly 
Asterixe a Obelixe. 

2018 – Cesta kolem světa  
 Kdo by se nechtěl zúčastnit 
cesty kolem světa. V naší obci to 
bylo tento rok možné. Navštívili 
jsme Rusko, Japonsko, Skotsko, Ra-
kousko, Afriku , Austrálii a další 
země. Letěli jsme balónem a přistáli 
jsme u rybníka.  
 
2019 -  Cesta do pravěku  
 Všichni jistě znáte známý 
film od Karla Zemana. Čtveřice 
chlapců Petr, Jirka, Toník a Jenda se 
vydají proti proudu Řeky času na 
fantastickou výpravu. Během své 
cesty do pravěké vesničky stopují 
obrovského mamuta, kterého 
v závěru svého putování skolí na 
zem a zvítězí. 
 
2020 – měl být Dětský den,  ale 

nebyl.   

Situace nám to nedovolila a tak se 

budeme těšit na rok 2021, jaké pře-

kvapení si pro Vás organizátoři při-

praví. 

2019 -  Cesta do pravěku  

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

Den před 
vydáním 
minulého 
čísla naše-

ho Zpravodaje, tedy 30. března 
2020, oslavila státní vlajka České 
republiky 100. narozeniny. Nad na-
šimi hlavami se už tedy celé století 
třepetá při každé větší události. 
V květnu 1945 jsme s ní nadšeně 
vítali osvobození, v srpnu 1968 ji 
plni bolesti používali k zahalení 
obětí okupace, v listopadu 1989 její 
pomocí zaháněli totalitu. Postupem 
doby se na ni přísahalo, navykli 
jsme si spojovat ji s momenty nej-
větší hrdosti. S radostí i se slzami. 
S domovem. 

 
Ke všem jejím charakteristi-

kám dodávám ještě jednu. Subjek-
tivní. Česká vlajka je taky krásná. 
Přitom nechybělo mnoho a mohla 
mít docela odlišnou podobu. Ještě 
rok a půl po vyhlášení samostatného 
Československa se používala bílo-
červená bikolora, spojovaná 
s Českým královstvím od 13. století. 
Aby na ní byl zastoupen též sloven-
ský motiv, zkoušel se nanečisto úz-
ký modrý proužek podél žerdi, poz-
ději vodorovně uprostřed. Další ná-
pad už měl sice klín, ovšem černý 
s rudým husitským kalichem. Vy-
skytly se i verze se lvem, s kotvou, 
hodně netradiční štefánikovský mo-
del užívaný legionáři v Rusku. I 
později vítězný návrh státního archi-
váře Jaroslava Kursy by vám zpo-
čátku přišel nezvyklý – modrý klín 
sahal pouze do třetiny listu, nikoli 
do jeho poloviny. A třeba T. G. Ma-
saryk měl ještě jiného favorita. Po-
kud by záleželo čistě na něm, naše 
vlajka by se mnohem víc podobala 
té americké. S klasicky bílo-
červenými pruhy, v levém horním 
kantonu (rohovém obdélníku) se 
skvělo dalších pět vodorovných 
proužků: červený, bílý, výraznější 
modrý, bílý, červený. T. G. Masaryk 
doporučoval, aby se na ni přidalo 
pět hvězdiček - za Čechy, Moravu, 
Slezsko, Moravu a Podkarpatskou 
Rus.  

Na jaře 1919 vznikla komi-
se odborníků na zavedení státních 

symbolů nové republiky a ta se 
v červnu 1919 rozhodla, že na vlaj-
ce kvůli podobnosti s Poláky a Ra-
kušany musí přibýt třetí barva. Lo-
gicky se nabízela modrá. Jednak 
náležela ke slovanské trikoloře, 
mimo to mohla vyjadřovat jak Slo-
váky, tak odstín štítu moravského 
znaku. Počet zvažovaných návrhů 
se postupně zúžil a 30. března 1920 
ústavní výbor odsouhlasil zavedení 
nové vlajky s modrým klínem. 

Neměla to ta vlajka potom 
vždycky snadné. Čeští fašisté se za 
první republiky vztekali, že se na ni 
v podobě klínu dostal zednářský 
symbol. Němečtí okupanti ji 
v časech protektorátu zakázali, ve 
stejné době utužovala morálku vál-
čících krajanů na bojištích od Afri-
ky přes Sokolovo po Dunkerque. 
Za komunistické totality se musela 
na sjezdech a při všemožných vý-
znamných dnech poslušně krčit 
vedle své panovačné sovětské sest-
ry. Nebylo to vždycky jen nepří-
jemné. Cestovatelé Jiří Hanzelka a 
Miroslav Zikmund objeli s vlajkou 
celý svět. V říjnu 1984 se dostala 
na Mount Everest. Vladimír Remek 
ji měl roku 1978 na skafandru při 
letu do vesmíru, s americkým kos-
monautem Eugenem Cernanem, 
jehož předci pocházeli z Táborska, 
se už šest let předtím podívala na 
Měsíc. Svět ji obdivně tleskal při 
slavných triumfech Emila Zátopka, 
Věry Čáslav-
ské, hokejistů 
na naganské 
olympiádě, 
Ester Ledec-
ké a mnoha 
dalších čes-
kých sportov-
ců.  

Nao-
pak její tvůr-
ce se žádného 
aplausu nedo-
čkal, na 
uťáplého 
úředníčka 
Kursu se brzy 
zapomnělo. 
Otec vlajky 
zemřel roku 

1950 zcela neznámý.  
Nadšeně si pochvalujeme, 

jak je česká zástava stále moderní. 
Že zcela vyhovuje požadavku, jaký 
Kursa údajně vyznával: vlajka má 
být tak jednoduchá, aby ji bylo 
schopné namalovat i dítě. Je milé, že 
nám ji neznechutila ani desetiletí 
povinných vlajkosláv a manifestač-
ních pochodů. Sice ji před svými 
domy každé ráno rituálně nevyvěšu-
jeme jako Američané, přesto jsme si 
k ní vybudovali pevný vztah. Na-
vzdory tomu, jak rádi po ní čmárá-
me, abychom při sportovních utká-
ních dali světu najevo, jestli jsme 
přijeli zafandit z Jevíčka, nebo 
z Postoloprt. 

A pár pravidel na závěr: po-
kud vlajku vyvěšujeme vodorovně, 
bílý pruh musí být nahoře, pokud ji 
vyvěšujeme svisle, bílý pruh musí 
být vlevo, při vztyčování a snímání 
se nesmí dotknout země, po praní ji 
nelze sušit na šňůře od prádla, je 
zakázáno vyvěšovat ji poškozenou 
nebo znečištěnou, nesmí se vyhazo-
vat do popelnice – leda po obřadném 
rozstříhání na tři různobarevné části, 
v případě zašlosti je povoleno ji se 
vší důstojností v pouzdře zakopat.  

 
Třeba něco z toho přijde 

cynickým Čechům až směšné. Ale 
bavíme se o stoleté dámě. Tak 
uctivost, milostivá! A hodně štěstí 
do další stovky!  

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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V nouzi poznáš přítele 

Ukliďme svět - Ukliďme Česko - Ukliďme naši obec 
 

Obecní úřad oznamuje, že v sobotu 19. září 2020 proběhne v naší obci dobrovolná úklidová akce UKLIĎME SVĚT 
- UKLIĎME ČESKO - UKLIĎME NAŠI OBEC. Sraz v 8.00 hodin u kaštanu před č. p. 9 (Farma Boštík). Předpo-
kládaný konec v 13.00 hodin. Občerstvení zajištěno. Budeme pokračovat v úklidu stráně -  vezměte si ruční pilky, 
zahradnické nůžky, rukavice.  
 
Pokud máte zájem zúčastnit se, zaregistrujte se jako dobrovolník na https://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/
dobrovolnik/ (nejpozději do středy 16. 9. 2020) a připojte se k našemu úklidu.  
 
Účast můžete rovněž nahlásit na e-mail: vidlata.sec@worldonline.cz, nebo telefonicky na mobil 730 146 062.  
Děkujeme. 

Farní charita Dolní Újezd v uply-
nulých týdnech své přátele oprav-
du poznala. Chtěli bychom VŠEM 
ze srdce vyjádřit velké poděkování 
za veškerou podporu a pomoc, které 
se nám – našim klientům i zaměst-
nancům – v obtížném období dosta-
lo. A to ať ve formě materiální 
(zajištění dovážky nákupů a obědů, 
dezinfikování, šití roušek), finanční 
nebo i formou rady, povzbuzení, 
vzpomínek či modlitby…  
Nákaza koronavirem a karanténa pro 
nás byla noční můrou, u které jsme 
všichni doufali, že nikdy nenastane. 
Život nám ale dává různé překážky a 
jak se říká, zkušenostmi se člověk 
učí. Nám vzniklá situace připomně-
la, jak je každý z našeho týmu důle-
žitý, a už víme, že existuje hodně 

dobrých lidí, kteří v těžké situaci 
dokáží okamžitě pomoci.  
Proto, i když je to málo, posíláme 
veliké DĚKUJI především starostům 
obcí (podpora a pomoc, někde nákup 
zajišťovali i přímo sami starostové), 
kněžím, dobrovolníkům z řad hasičů, 
skautů, sokolů, zaměstnancům obce, 
rodinám zaměstnanců a klientů, 
okolním charitám a všem, kteří nás 
jakkoli podpořili. Moc si Vaší pomo-
ci vážíme! 
Děkujeme též všem obyvatelům 
DPS za spolupráci. Víme, že tyto 
týdny pro ně byly velkou psychickou 
zátěží, když nemohli ze svého bytu 
ani do parku, do obchodu, na pro-
cházku. Ani se nemohli navzájem 
navštívit a odlehčit tak svým staros-
tem.  

Nechceme také zapomenout na cha-
ritní zaměstnankyně a jejich rodiny. 
Všem sestřičkám a pečovatelkám 
děkuji, že riskují své zdraví i zdraví 
svých rodin při zajišťování péče. 
Nikdo za vzniklou situaci nemůže a 
je zbytečné hledat někde vinu. 
V období domácí karantény ale naš-
těstí převažovala podpora našich 
pracovnic, která pro ně byla určitě 
tím nejdůležitějším. Dobré duše ne-
jednou donesly k jejich domovům 
něco dobrého na zub i na zlepšení 
psychické pohody… Děkuji i za to.  
Nyní se snažíme o navrácení situace 
do zajetých kolejí. Přejeme vám i 
sobě hlavně pevné zdraví, životní 
optimismus a Boží požehnání. 
 

S úctou a poděkováním Jana Kalibánová 
a Iveta Sobotová FCH Dolní Újezd 

Svoz nebezpečného a objemného  
odpadu 

 
Obecní úřad oznamuje, že další svoz nebezpečného a objemného 
odpadu se uskuteční ve středu 23. září 2020. Upozorňujeme, že 
občané si odpad musí předat osobně pracovníkům svozové firmy 
v den svozu! O dalších podmínkách svozu budete s dostatečným 
předstihem informováni na webových stránkách obce, úřední desce a 
plakátovacích plochách. 

Předpokládané 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 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Přehled jubilantů: 

 

Duben: Anna Mrázová  90 let                        
 

Červen:  Marta Částková  55 let 

 Luboš Lipavský   55 let 

 Danuška Kalánková 80 let 
  

Našim spoluobčanům srdečně blahopřejeme.  

Narodila se  Anežka Doležalová.  

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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Fotografická soutěž 2020 - Podělte se o potěšení z vaší zahrady či zahrádky 

Zpravodaj ve spolupráci s obcí 
Vidlatá Seč vyhlašuje fotografic-
kou soutěž na téma 
 Podělte se o potěšení z vaší zahra-
dy či zahrádky. 
Bez ohledu na rozlohu vyžaduje za-
hrada či zahrádka každodenní péči a 
někdy i pořádnou dřinu. Odměnou 
za ni jsou chutné plody či chvilky 
odpočinku v krásném prostředí. 
Možná i vás někdy napadlo se o tu 
radost podělit. Nejjednodušší je to 
prostřednictvím fotografie. A my 
vám nabízíme příležitost, ukázat vý-
sledky vaší práce širší veřejnosti a 
třeba i vyhrát nějakou cenu. 
Ve fotosoutěži nepůjde o největší 
brambory, nejvoňavější růže a vůbec 
extrémy. Rádi bychom poznali zá-
koutí vaší zahrady či zahrádky, 
v němž se cítíte nejlépe, chtěli by-
chom s vámi sdílet pokušení, za-
kousnout se do oroseného jablka či 
obdivovat zajímavou květinovou 
kompozici záhonu či skalky. Už vů-
bec pak nepočítáme se soutěží o nej-
vzácnější druhy či nejexotičtější od-
růdy. Vždyť radost přináší třeba i 
pěkný trávník… 
Nepůjde ani o prokázání nějakého 
fotografického umění či klání o nej-

chytřejší fotoaparát. Těšíme se na 
snímky pořízené klidně mobilním 
telefonem, pokud možno ovšem 
neupravované a v co největším roz-
lišení. 
 

Pravidla soutěže jsou  
jednoduchá: 

1. Soutěž probíhá od 1. 7. do 15. 9. 
2020. 
2. Zúčastnit se mohou občané Vi-
dlaté Seče a majitelé rekreačních 
objektů na jejím území. 
3. Každý soutěžící může do soutěže 
poslat nejvýše dvě fotografie každý 
kalendářní měsíc. 
4. Účastí v soutěži souhlasí soutěží-
cí s případným bezúplatným zveřej-
něním fotografie ve Zpravodaji. 

Pokud jsou na snímku zachyceny 
osoby, zaručuje soutěžící, že tyto 
souhlasí se zveřejněním. 
5. Soutěžní snímky se zasílají jako 
přílohy emailové zprávy na adresu 
vidlata.sec@worldonline.cz, případ-
ně prostřednictvím některého 
z veřejných úložišť (například us-
chovna.cz). Ve zprávě je nutné uvést 
jméno a příjmení autora fotografie, 
adresu bydliště (občané Vidlaté Se-
če) nebo adresu rekreačního objektu 
(majitelé rekreačních objektů). Uví-
táme i stručný popis či komentář. 
6. Pořadatel si vyhrazuje právo ne-
přijmout snímky nedostatečné tech-
nické kvality (například neostré či 
v nízkém rozlišení). 
7. Na zveřejnění zaslaných fotografií 
či ohlášené ceny není žádný právní 
nárok. Soutěžní snímky bude kon-
cem měsíce září posuzovat porota 
složená ze zástupců pořadatelů, pří-
padně jimi přizvaných osob. 
 
Výsledky soutěže budou zveřejněny 
v zářijovém vydání Zpravodaje. Au-
toři tří vítězných fotografií obdrží 
ceny věnované obcí Vidlatá Seč - 
poukázky na zahrádkářské potřeby 
v hodnotě 1500, 1000 a 500 Kč. 
Těšíme se na vaše fotografie! 

V roce 2019 proběhla v obci dotaz-
níková akce, týkající se pořízení 
kompostérů pro domácí komposto-
vání.  
Na jednání členské schůze Mikro-
regionu Litomyšlsko - Desinka, 
která se uskutečnila dne 21. 5. 
2020 v obci Horní Újezd, byla od-
souhlasena smlouva o poskytování 

 
SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ 

 

Obecní úřad upozorňuje domácnosti a majitele rekreačních objektů, že splatnost poplatku za komunální odpad a po-
platku ze psů je do 30. června 2020. Poplatek za komunální odpad - 600 Kč za osobu nebo rekreační objekt. Popla-
tek za psa - 300 Kč (450 Kč za druhého a každého dalšího), pokud je držitelem psa osoba starší 65 let - 200 Kč (300 
Kč za druhého a každého dalšího). Poplatkové vyhlášky z roku 2019 jsou k dispozici na obecním úřadu nebo na we-
bových stránkách obce www.vidlatasec.cz v záložce Obecní úřad/Vyhlášky. Upřednostňujte prosím platbu na účet 
č. 187860667/0300, variabilní symbol - číslo popisné. 
Poplatníci, kteří ještě nevyplnili a na obecní úřad neodevzdali formulář „Ohlášení poplatkové povinnosti za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ nebo formulář 
„Ohlášení držení psa“, ať tak učiní co nejdříve. Formuláře jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu nebo ke staže-
ní na webu obce www.vidlatasec.cz v sekci „Ke stažení“. 

Kompostéry pro domácí kompostování 

služeb při realizaci projektu 
„Prevence vzniku odpadů 
v Mikroregionu Litomyšlsko - De-
sinka“, jejímž předmětem plnění je 
právě pořízení kompostérů pro 
domácí kompostování dle podmí-
nek Operačního programu Životní 
prostředí v prioritní ose 3 - Odpa-
dy a materiálové toky, ekologické 

zátěže a rizika. Žádost pro dotaci 
bude podána do 30. 7. 2020.  
Naše obec nárokuje pořízení 50 ks 
kompostérů. V dotazníkové akci 
projevili občané zájem o cca 30 ks 
kompostérů, takže v případě schvále-
ní žádosti o dotaci bude k dispozici o 
cca 20 ks kompostérů navíc. O vý-
sledku dotačního řízení vás budeme 
informovat.  

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
mailto:vidlata.sec@worldonline.cz
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Bioodpad 

Bioodpad je pro některé z nás běž-
nou surovinou, pro jiné problém spo-
jený s jeho likvidací a pro část popu-
lace pak něco, co ani neregistrují. 
Jako bioodpad je v našem světě 
označována velká skupina surovin, 
které mají jedno společné - je to od-
pad rozložitelný běžnými přírodními 
procesy. V určitém případě ho lze 
technicky zužitkovat, ale co nejčas-
těji by měl být navrácen do koloběhu 
přírodních zdrojů. Recyklace velké 
části těchto odpadů je bez problémů 
možná v domácích podmínkách. Je 
k tomu třeba jediná základ-
ní věc - lidská vůle… Naše 
osobní vůle chtít to dělat.  
Tím, že budeme likvidovat 
běžný bioodpad přirozenou 
cestou na svých pozemcích, 
tedy tam, kde většinou při-
rozeně vzniká, můžeme 
podstatně snížit celkové 
náklady na likvidaci odpa-
dů. Dost velká část biood-
padu, který vyprodukujeme 
v domácnosti, zatím větši-
nou končí v popelnicích a 
tím pádem ve směsném od-
padu na skládkách.  
Je spousta ekologických 
nadšenců, jejichž schopnos-
ti třídit jsou obdivuhodné. 
Přístup k třídění a recyklaci 
veškerého námi vyproduko-
vaného bioodpadu (zbytky 
jídla, květin, zahradní hmo-
ty) se ale u většiny součas-
né populace bude teprve 
vyvíjet. Bude to přirozený 
proces v návaznosti na bu-
doucí cenu likvidace odpa-
du. Ale i pro zatím méně 
nadšené existuje poměrně 
velmi jednoduchá a mnoh-
dy i cenově přínosná cesta 
k likvidaci základních dru-
hů bioodpadu formou kompostování. 
Kompostování je řízená přeměna 
organického materiálu v kvalitní hu-
musový materiál obsahující živiny a 
látky, které z půdy jinými procesy 
odebíráme. Struktura výsledného 
materiálu a jeho kvalita se odvíjí od 
vstupního materiálu. 
Co lze například (kromě jiného) 
kompostovat: zbytky ovoce a zele-
niny včetně citrusů, kávové a čajo-
vé zbytky, zbytky pečiva, skořápky 

z vajíček a ořechů, papírové ka-
pesníky, papírové ubrousky, po-
destýlka domácích býložravých 
zvířat, posekaná tráva, plevele, 
zbytky zeminy, piliny, hobliny, 
kůra, popel ze dřeva. 
Je ovšem třeba dodržet vyvážený 
poměr mezi složkami zelenými 
(dusíkatými - N) a hnědými 
(uhlíkatými - C). Tento poměr by 
měl být ideálně 1 : 3. Jinak řečeno: 
pouze z posekané trávy kompost 
nikdy nevznikne. Nikdy se totiž 
nenastartuje humifikační ani ná-

sledné hygienizační pochody. Mís-
to toho se z trávy vytvoří zapáchají-
cí hmota vylučující agresivní kapa-
linu.  
Nejjednodušší kompost vzniká jako 
hromada, na které promícháváte 
různé vstupní suroviny. Lepší je 
„hromadu“ uzavřít třeba do jedno-
duché ohrádky ze dřeva nebo jiné-
ho materiálu. Případně si můžete 
pořídit některý z připravených 

kompostérů, kterých je na trhu mno-
ho druhů a velikostí. 
Časem se působením mnoha pocho-
dů mění struktura „hromady“. 
K tomu dopomáhá velké množství 
mikroorganismů, kterým slouží jed-
notlivé suroviny jako potrava. Kom-
postování je proces aerobní – 
„hromada potřebuje větrat. Tomu 
pomáhá právě ta ohrádka třeba 
z palet, kterou může do kompostu 
proudit vzduch a zároveň odtékat 
přebytečná voda. Správně nastavený 

poměr zelených a hnědých 
složek zajistí, že ve velmi 
krátké době dojde 
k množení mikroorganismů, 
díky čemuž se hmota kom-
postu začne zahřívat - ně-
kdy až k 60° C. Tento pro-
ces se nazývá hygienizace. 
Dochází při něm 
k zamezení klíčivosti a li-
kvidaci většiny chorobo-
plodných zárodků.  
Kompost je nutné několikrát 
za rok přeházet, aby se ma-
teriál z okraje dostal do stře-
du. Za zhruba 6 až 8 měsíců 
se „hromada“ promění 
v kvalitní substrát pro pou-
žití na zahradě. A to vše 
z vlastních zdrojů. Čas strá-
vený odvozem nebo jinou 
likvidací bioodpadu je zhru-
ba srovnatelný s časem, kte-
rý věnujete péči o 
„hromadu“. Je spousta rele-
vantních důvodů, proč kom-
postování nebude dělat kaž-
dý, Je to věc názoru. Jen je 
třeba se připravit na to, že 
do budoucna bude odpad 
surovinou, za jejíž likvidaci 
se bude platit víc a víc. Je 
tedy na čase se začít zaobí-
rat myšlenkou, jak opad 

využívat, nikoli likvidovat. 
Zahradu bychom měli mít rádi se 
vším, co s ní souvisí. Dokonce i 
s tím, co se nám mnohdy nechce… 
Třeba posekaná tráva může být pro 
nás vstupní surovinou k získání lepší 
zeminy, kterou máme kdykoli 
k dispozici.  
Pokud budete potřebovat podrobněj-
ší informace o kompostování, je jich 
na internetu nepřeberné množství. 
Stále platí, že kdo hledá, ten najde. 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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Teplé počasí láká cyklisty 
Teplé počasí láká cyklisty - jízda 
na kole láká i děti 
 
Se začátkem jara se naplno rozjela 
sezona cyklistů. Právě cyklistika u 
nás patří k nejoblíbenějším sportům 
jak mezi dospělými, tak dětmi. Le-
tošní start ovlivnila aktuální krizová 
opatření nařízená vládou. Milovníci 
kol za řídítka mohli usednout bez 
roušky jen v případě, že nejeli v ko-
lektivu. Jiná nařízení zrušila výuku 
ve školách a na dopravních hřištích. 
Je na rodičích a dospělých, aby s 
dětmi mluvili o dopravní výchově, 
vysvětlili různé dopravní situace a 
pilovali jízdní dovednosti. Také je 
nutné jim před cestou zkontrolovat 
kolo a připomenout základní pravi-
dla bezpečné cyklistiky.  
 
Po silnici mohou samostatně jezdit 
už desetileté děti, ti mladší jen v do-
provodu staršího patnácti let, proto 
není na místě dopravní výchovu 
podcenit. Podle stejných předpisů se 
musí v silničním provozu řídit i ti, 
kteří vyrazí na koloběžce.  
 
Teplé počasí láká ven dospělé i 
dětské cyklisty. Jaká pravidla dě-
tem z kraje sezóny připomenout? 
  
Prvním dopravním prostředkem dětí 
bývá odrážedlo, koloběžka a jízdní 
kolo. Kromě obecně platných pravi-
del je třeba pamatovat na to, že na 
projížďku po silnici mohou vyrazit 
děti mladší 10 let pouze s doprovo-
dem osoby starší 15 let. Toto omeze-
ní se však nevztahuje pro jízdu na 
chodníku, cyklistické stezce a v 
obytné či pěší zóně. Ze zákona musí 
mít cyklista mladší 18 let za jízdy 
vždy ochrannou přilbu.  
 
Cyklistická přilba chrání hlavu 
před těžkými úrazy při pádu z kola 
a bez nadsázky prokazatelně zvyšuje 
šanci přežití. U dětí je její povinnost 
jasná, je dána zákonem, bez ní dítě 
nemůže nikdy vyjet. Na helmu by 
však neměli zapomenout ani dospělí 
cyklisté. Téměř k pětině vážných 
zranění či smrtelným úrazům by 
nemuselo dojít, kdyby byla přilba 
používána za každých okolností. 
 

Pravidla, která je nezbytné dě-
tem připomenout, chystají-li se 
stát se mladým cyklistou: 
 
1. Cyklistou se z hlediska zákonu 

o silničním provozu rozumí i 
jezdec na koloběžce. 

2. Cyklista se po vozovce pohy-
buje po pravém kraji vozovky. 

3. Cyklisté smějí jet pouze jednot-
livě za sebou. 

4. Pokud je k dispozici stezka pro 
cyklisty, jízdní pruh pro cyklis-
ty nebo vyhrazený jízdní pruh 
pro cyklisty, je povinen ji cyk-
lista použít. 

5. Cyklista by si měl před jízdou 
zkontrolovat jízdní kolo 
(případně koloběžku), zda má 
takzvanou povinnou výbavu 
(především odrazky, zaslepené 
volné konce řídítek, dvě funkč-
ní nezávislé brzdy, ochranné 
kryty šroubů a matic), za sníže-
né viditelnosti včetně bílého a 
červeného světla. 

6. Cyklista je povinen mít za jízdy 
nasazenou a připevněnou přilbu 
do 18 let. Doporučuje se i do-
spělým. 

7. Dítě smí samostatně v provozu 
na pozemních komunikacích 
jezdit od 10 let věku. Pokud je 
mladší 10 let, musí být v do-
provodu osoby starší 15 let. 

8. Dítě mladší 10 let smí samo-
statně jezdit na chodníku, stez-

kách pro chodce, v obytné a pěší 
zóně. 

9. Cyklista nesmí jet bez držení 
řídítek, držet se jiného vozidla, 
vést za jízdy druhé jízdní kolo, 
ruční vozík, psa nebo jiné.  

10. Při jízdě musí mít cyklista nohy 
na šlapadlech. 

11. Cyklista musí vždy ukazovat 
znamení o změně směru jízdy, a 
to upažením ruky. 

12. Cyklista je řidič nemotorového 
vozidla, musí se řídit pravidly 
jako jiní řidiči silničního provo-
zu, včetně například nulové tole-
rance alkoholu v krvi. 

13. Cyklista nesmí vjet do míst 
označených dopravní značkou 
(například Zákaz vjezdu všech 
vozidel, Zákaz vjezdu jízdních 
kol, Dálnice, Silnice pro moto-
rová vozidla, Stezka pro chodce, 
Pěší zóna). 

14. Při vjíždění z místa ležícího mi-
mo pozemní komunikaci na ni 
musí dát přednost v jízdě ostat-
ním účastníkům jedoucím/
jdoucím po ni (například i ze 
stezky pro cyklisty nebo z obyt-
né a pěší zóny). 

15. Při přejíždění přejezdu pro cyk-
listy, je cyklista povinen dát 
přednost. 

16. Osoba vedoucí jízdní kolo je 
chodcem, jízdní kolo tedy vede 
po chodníku, případně však po 
pravé straně vozovky. 

17. Cyklista je povinen řídit se při 
průjezdu křižovatkou pravidly 
přednosti. Ty mohou a nemusí 
být určeny dopravním značením 
nebo pokyny policisty. 
 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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Růžová linka 680017 - Moravská 

Třebová – Svitavy – Polička – 

Proseč – Nové Hrady – Litomyšl – 

Česká Třebová – Ústí nad Orlicí – 

Choceň – Vysoké Mýto 

 

Linka propojující historická města 
Českomoravského pomezí zajíždí 
také do Toulovcových maštalí, 
k Hřebečským důlním stezkám, 
zámku v Nových Hradech, několika 
rozhlednám i cyklostezkám na Or-
lickoústecku.  

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

Na výlet cyklobusem 
Už patnáctým rokem bude projíždět 

turistickou oblastí Českomoravské 

pomezí několik cyklobusů, které vás 

přiblíží k atraktivním místům tohoto 

regionu. Ať už dáváte přednost pěší 

turistice nebo raději vyrazíte na pro-

jížďku na kole, služeb turistických 

autobusů uzpůsobených pro převoz 

kol můžete využít od 30. května do 

28. září.  

Vydejte se na výlet a nechte se cyk-

lobusem přiblížit k oblíbeným mís-

tům Českomoravského pomezí i 

zajímavým cílům v okolí. Celkem 

pět turistických autobusů vás zaveze 

nejen k atraktivitám historických 

měst Litomyšl, Moravská Třebová, 

Polička, Svitavy a Vysoké Mýto, ale 

i na řadu dalších míst. Patří k nim 

zámek v Nových Hradech, Toulov-

covy maštale, Muzeum dýmek 

v Proseči, rozhledna Terezka, Hře-

bečské důlní stezky či rozhledna na 

Kozlovském kop-

ci. Vydat se mů-

žete také mimo 

region Českomo-

ravského pomezí 

a nechat se cyklo-

busem zavézt 

třeba na Dolní 

Moravu, do Čen-

kovic, na Šerlich, 

do Žďárských 

vrchů nebo 

k Sečské přehra-

dě.  

Cyklobusy budou 

v provozu každou sobotu a neděli i 

o státních svátcích. Na linkách bu-

de platit jednotný tarif IREDO, kte-

rý nabízí výrazné slevy dětem, se-

niorům a osobám ZTP. Pro cestu 

cyklobusem je možné využít také 

zvýhodněné skupinové, síťové a 

časové jízdenky IREDO. Podrobné 

informace o provozu cyklobusů 

včetně aktuálních jízdních řádů na-

jdete na portálu 

www.ceskomoravskepomezi.cz.  

Letáky s informacemi o cyklobusech 

budou v průběhu června k dispozici 

v informačních centrech, na turistic-

kých atraktivitách a řadě dalších 

míst regionu. 

Provoz cyklobusů je realizován díky 

spolupráci měst Litomyšl, Moravská 

Třebová, Polička, Svitavy, Vysoké 

Mýto, destinační společnosti Česko-

moravské pomezí a Pardubického 

kraje. 

Tak tedy vzhůru na výlet! Přejeme 

vám šťastnou cestu plnou nezapo-

menutelných zážitků.  

 

Jiří Zámečník, destinační společnost 

Českomoravské pomezí 

 

Modrá linka 680018 - Polička – 

Svitavy – Moravská Třebová – 

Štíty – Králíky – Dolní Morava 

 

Tato linka zaveze do oblasti Orlic-

kých hor a Králického Sněžníku pěší 

turisty i cyklisty z Poličska, Svitav-

ska a Moravskotřebovska. Cestující 

přiblíží také k Hřebečským důlním 

stezkám nebo mladějovské úzkoko-

lejce. 

 

Zelená linka 650555 - Pardubice 

– Chrudim – Seč – Hlinsko – 

Proseč – Litomyšl – Polička – 

Svratka – Seč – Pardubice 

 

Linka umožní objevovat krásy Čes-

komoravského pomezí také turis-

tům z Pardubicka, Chrudimska či 

Hlinecka. Zajíždí do oblasti Tou-

lovcových maštalí, Litomyšle či 

Nových Hradů a po poledni také do 

Žďárských vrchů (např. Telecí, 

Lucký vrch, Svratka či Svratouch) 

a k Sečské přehradě. 

Oranžová linka 700949 - Litomyšl 

– Vysoké Mýto – Choceň – Žam-

berk – Deštné v Orlických ho-

rách, Šerlich 

 

Linka míří z Litomyšle přes Vysoké 

Mýto do Orlických hor s konečnou 

zastávkou u Masarykovy chaty na 

Šerlichu. 

Červená linka 680948 - Litomyšl 

– Ústí nad Orlicí – Česká Třebo-

vá – Lanškroun – Čenkovice – 

Králíky – Dolní Morava 

 

Tato linka vyjíždí z Litomyšle a 

míří až do oblasti Orlických hor a 

Králického Sněžníku. 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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Některé tipy pro nedělní rodinnou procházku 

V naší malé vesničce se nacházejí 
kouzelná místa, o kterých někteří 
místní lidé ani neví. A to je přece 
škoda! Zde můžete sami či s celou 
rodinou posedět, popřemýšlet, za-
vzpomínat, vyčistit si hlavu, odrea-
govat se od denních starostí, zkrátka 
se chvíli zastavit a vlastně si uvědo-
mit, jak tu máme krásně a blízko 
k přírodě! Za pěkného počasí jistě 
uvidíte i Praděd. 
 
Tato místa zvelebili většinou místní 
lidé, kteří se zde narodili, žijí tu ne-
bo mají k naší vesnici trvalé pouto. 
Patří jim veliký dík! Mají rádi příro-
du a záleží jim na svém okolí. 
 
Proto neváhejme a pojďme se na ta 
místa podívat. Jedním z nich je 
„vyhlídka U Lípy“, na kterou natre-
fíte, když od školního hřiště půjdete 
po cestě směrem k Makovu. Realiza-
ce vyhlídky započala v roce 2007, 
kdy byla vysazena lípa. Dokončena 
byla k 100. výročí vzniku Českoslo-
venska 28. 10. 2018, kdy byly dosa-
zeny duby a instalován kámen. Au-
torem tohoto místa je Stanislav Du-
šek ml. A jeho původní myšlenka? 
Vnést do krajiny nový prvek, který 
by ji obohatil. 
Pokud od tohoto místa zahnete do-
prava, půjdete po travnaté cestě a 
narazíte na úplně novou 
„Honzíkovu  vyhlídku“, která byla 
dokončena letos v květnu 2020. Na-
chází se zde i rozcestník, který vás 
navede dalším směrem. 
Když budete kolem sebe vnímat pří-
rodu všemi smysly, objevíte určitě 
ještě mnoho dalších zákoutí…Tak 
neváhejte a vyrazte!          

Vyhlídka U Lípy 

Vyhlídka U Lípy 

Honzíkova vyhlídka 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
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Stolní tenis v podání kluků Duškových 
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Ping-pong měl a stále má 
ve Vidlaté Seči dlouhodo-
bou tradici, proto doufej-
me, že Rostislav a Jakub 
Duškovi nedělají stolnímu 
tenisu ostudu… 
 
Oba sourozenci začínali hrát 
v Litomyšli, potom přešli 
pod TJ Sokol Tisová, kde 
začali hrát Regionální přebor 
žactva okresu Ústí nad Orli-
cí. V loňském roce po první 
polovině sezóny byla Tisová 
na 1. místě z 10 týmů. 
V pořadí úspěšnosti hráčů 
této soutěže získal Rosťa  
1. místo (100% úspěšnost) a 
Kuba 2. místo (96% úspěš-
nost). 
 
Na přelomu roku 2019/2020 
přestoupili chlapci do SK 
Dobré u Rychnova nad 
Kněžnou, kde se jim otevřely 
nové cesty. Zde jsou spoko-
jeni s tréninky i zázemím. 
Logisticky je to poměrně 
náročné, proto patří určitě 
poděkování jejich dědům. 
 

Kluci se účastní krajských bo-
dovacích turnajů sloučeného 
Pardubického a Královéhradec-
kého kraje jako jednotlivci. 
Aktuálně jsou: 
 
Jakub Dušek       (2. místo – 
nejmladší žáci) 
Rostislav Dušek (6. místo – 
mladší žáci) 
 
Samozřejmě jezdí na bodovací 
turnaje České republiky, kde 
jsou aktuálně v žebříčku: 
Jakub Dušek        (12. místo – 
nejmladší žáci, 115 účastníků) 
Rostislav Dušek  (44. místo – 
mladší žáci, 174 účastníků) 
Mezi největší úspěchy letošní 
sezóny 2019/2020 patří pro 
Jakuba Duška titul přeborníka 
Královéhradeckého kraje ve 
dvouhře i ve smíšené čtyřhře, 
pro Rostislava Duška 3. místo 
v Královéhradeckém kraji ve 
dvouhře. 
 
Co jim popřát? Aby byli 
v tomto sportu vytrvalí, praco-
vití, brali si z chyb a neúspěchů 
ponaučení pro další hru a hlav-
ně, aby je stolní tenis stále ba-
vil… 
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