
  

 

ZPRAVODAJ 

OBEC VIDLATÁ SEČ   .   ROČNÍK XVIII   .   ČÍSLO 4   .    22. prosince 2016 

Rozsvícení vánočního stromu 

Jako každoročně jsme se i letos celá vesnice sešla 27. 11. 

2016 u rozsvícení našeho vánočního stromu. Nejprve si pro 

nás žáci a učitelé ZŠ Vidlatá Seč připravili pestrý kulturní 

program, kterým nás vtáhli do předvánoční atmosféry. Poté 

pan starosta Luboš Herold nám všem popřál krásné a 

pohodové Vánoce. K atmosféře přispěl i nový betlém, který 

by se postupem času měl rozrůstat. Každý si mohl 

nabídnout vánočku, horký  čaj či punč. Počasí se velmi 

vyvedlo, proto lidé nespěchali a  vzájemně si mohli 

popovídat. Děkujeme za milé setkání a vlastně všem, kteří 

přišli… 

Milí spoluobčané, 

přejeme Vám v nastávajícím roce pevné 

zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody. Ať 

se Vám splní všechna osobní i pracovní 

předsevzetí tak, abyste mohli konstatovat, že 

rok 2017 byl pro Vás i Vaše nejbližší 

šťastný a úspěšný.                    

     Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč a redakční rada Zpravodaje 

Moc děkujeme neznámému dárci za milý 

přírůstek do betléma! Věříme, že přibudou 

další, Josef s Marií a Ježíškem se už těší... 
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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 13. 9. 2016 

 

ZO schvaluje: 

   Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2016 číslo 10/2016 - Financování akce „Úpravy veřejných prostranství v regionu 

Desinka“. Poskytovatelem dotace je Sdružení 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 33 900 Kč. Výše poskytované dotace je 23 077 Kč. 

   Navýšení rozpočtu Základní škole Vidlatá Seč o 100 000 Kč. 

 

ZO bere na vědomí: 

   Informaci o průběhu členské schůze Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko. 

   Zápis č. 2 finančního výboru ze dne 27. 6. 2016. 

   Zápis č. 2 kontrolního výboru ze dne 29. 6. 2016. 

 

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 17. 10. 2016 

 

ZO schvaluje: 

   Smlouvu o poskytnutí dotace ev. č. OŽPZ/16/24415. Předmětem smlouvy je účelové poskytnutí investiční dotace 

z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „ČOV Vidlatá Seč, Rekonstrukce a intenzifikace ČOV“. Výše 

poskytované dotace je 1 285 000 Kč.  

   Smlouvu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku Mikroregionu Litomyšlsko č. 37/2016. Účelem mimořádného 

členského příspěvku jsou náklady na dokrytí dotace z POV 2016 na realizaci dílčí akce „Vidlatá Seč - obnova veřejného 

prostranství“ ve výši 6 300 Kč. 

   Smlouvu č. 38/2016/POV mezi Mikroregionem Litomyšlsko, se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, IČ 

70906696, a Obcí Vidlatá Seč. Obec se zavazuje, že bude pro Mikroregion, jeho jménem a v jeho zastoupení vykonávat 

veškerou činnost a provádět veškeré úkony, nutné pro realizaci dílčí akce projektu Obnova veřejných prostranství 

v Mikroregionu Litomyšlsko. Celkový náklad akce je 20 800 Kč, dotace je ve výši 14 500 Kč, obec uhradí 6 300 Kč. 

   Rozpočtové opatření č. 1 - vlastní rozpočtové opatření. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole 

Vidlatá Seč o 100 000 Kč.  

   Rozpočtové opatření č. 2 - avízo Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 16-42 ze dne 30. září 2016. 

Neinvestiční dotace ve výši 19 900 Kč je účelově určena na úhradu výdajů vzniklých obcím s pověřeným obecním úřadem 

a ostatním obcím v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu České Republiky ve dnech 

7. a 8. října 2016. 

 

ZO bere na vědomí: 

   Výroční zprávu Základní školy Vidlatá Seč za školní rok 2015 - 2016. 

   Informaci o průběhu členské schůze Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko. 

   Informaci o průběhu valného shromáždění Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka. 

   Zápis č. 3 finančního výboru ze dne 10. 10. 2016. 

   Zápis č. 3 kontrolního výboru ze dne 12. 10. 2016. 

 

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 6. 12. 2016 

 

ZO schvaluje: 

   Inventurní komisi k provedení inventury majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 2016 ve složení: předseda inventurní 

komise - Oldřich Kuta, členové inventurní komise - Marek Kuta, Marta Částková. 

Hospodaření obce od 1. 1. 2017 do doby schválení rozpočtu na rok 2017 podle rozpočtového provizoria, tzn. v objemu 

95% schváleného rozpočtu na rok 2016 pro dané období. 

   Rozpočtové opatření č. 3 - avízo Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 46 ze dne 19. října 2016. Investiční 

dotace ve výši 1 285 000 Kč je účelově určena na úhradu výdajů vzniklých při akci „ČOV Vidlatá Seč, Rekonstrukce a 

intenzifikace ČOV“.  

   Rozpočtové opatření č. 4 - avízo Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 16 - 49 ze dne 15. listopadu 2016. 

Neinvestiční dotace ve výši 11 272 Kč je účelově určena na úhradu výdajů jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce 

Vidlatá Seč. 

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

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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   Kupní smlouvu na nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody. Kupující, Obec Vidlatá Seč, uzavírá tuto 

Smlouvu s prodávajícím, THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ 46508147, jako logický krok 

následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody“ zadávané 

formou otevřeného řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Celková 

kupní cena za dodávku CAS je 8 080 380 Kč včetně DPH. 

   Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mysliveckému spolku Dolní Újezd, Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní 

Újezd, IČO 62673793, ve výši 5 000 Kč za účelem zajištění provozu Mysliveckého spolku Dolní Újezd (nákup krmiva pro 

přikrmování zvěře). 

   Darovací smlouvu č. 1/2016, kterou Obec Vidlatá Seč daruje Městu Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, 

IČO 00276944, peněžní částku ve výši 31 000 Kč, a to do 31. 3. 2017.  

   Smlouvu o dílo č. 1/2016 mezi Mikroregionem Litomyšlsko, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, IČO 70906696 a 

firmou Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 26271303. Předmětem smlouvy je obnova veřejných 

prostranství v Mikroregionu Litomyšlsko - v obci Vidlatá Seč na parcele č. 126/10, k. ú. Vidlatá Seč. 

   Navýšení rozpočtu Základní škole Vidlatá Seč o 100 000 Kč. 

   Rozpočtové opatření č. 5 - vlastní rozpočtové opatření. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole 

Vidlatá Seč o 100 000 Kč.  

   Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce TJ Vidlatá Seč, z.s., Vidlatá Seč 82, 570 01 Litomyšl, IČ 62032283, ve 

výši 10 000 Kč na zajištění činnosti oddílu ledního hokeje a oddílu stolního tenisu. 

 

ZO neschvaluje: 

   Smlouvu o poskytnutí služeb mezi Obcí Vidlatá Seč a panem Liborem Černohlávkem, Jakub 38, 285 33 Církvice, IČO 

16539184. Předmětem smlouvy je bezplatná obsluha sběrných nádob o objemu 240 l pro sběr použitého jedlého oleje od 

obyvatel obce. 

   Poskytnutí peněžního daru ve výši 2 000 Kč za účelem podpoření zřízení nového babyboxu v Pardubicích společnosti 

Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s., Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 - Hájek, IČO 27006891. 

   Poskytnutí peněžního daru ve výši 1 000 Kč za účelem podpoření modernizace a technologické podpory společnosti 

Linka bezpečí, z.s. 

 

ZO bere na vědomí: 

   Zápis č. 4 kontrolního výboru ze dne 23. 11. 2016. 

   Zápis č. 4 finančního výboru ze dne 25. 11. 2016. 

   Informaci o průběhu valné hromady Mikroregionu Litomyšlsko. 

   Informaci o jednání s operátory o nedostatečném pokrytí mobilním signálem. 

   Doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budov, která jsou uvedena v průkazech energetické náročnosti 

budov v majetku obce. 

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

 

Žádáme všechny spoluobčany o udržování pořádku u kontejnerů. 

Poznamenejte si do svého kalendáře 

  Ve čtvrtek 20. 4. 2017 a ve středu 20. 9. 2017 se 

uskuteční svoz nebezpečného a objemného odpadu. 

Podrobně budete informováni v dalším čísle 

Zpravodaje. 

  V neděli 26. 3. 2017 proběhne v obci Lubná 

v restauraci Skalka již tradiční setkání seniorů 

z třinácti obcí Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka. 

Podrobně budete informováni na úřední desce 

obecního úřadu, internetových stránkách obce 

(www.vidlatasec.cz) a plakátovacích plochách.  

 

Svoz směsného komunálního odpadu 

   Svoz směsného komunálního odpadu (popelnic) 

bude i v roce 2017 pokračovat ve stanoveném režimu 

jednou za dva týdny. První svoz se uskuteční v pátek      

13. ledna a dále každý druhý pátek - 27. ledna, 10. 

února, 24. února, atd.  

   Svoz separovatelných složek komunálního odpadu, 

které odkládáte do barevných kontejnerů, je prováděn 

po celý rok s touto četností: 

   plastové obaly včetně tetrapaků (žlutý kontejner) - 

jednou za 14 dní 

   papírové obaly (modrý kontejner) - jednou za měsíc 

   skleněné obaly (bílý a zelený kontejner) - jednou za 

měsíc 

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

První školní den jsme na naší škole uvítali 6 nových žáků. 

Do první třídy nastoupili: Monika Čepicová, Jakub Dušek, 

Filip Kavan, Tereza Motyčková a Ladislav Šeda. Do druhé 

třídy přistoupil Tadeáš Vondrák. Všichni žáci byli slavnost-

ně přivítáni a za splnění drobných úkolů od nás dostali 

klaunský papírový kornout  plný školních pomůcek. 

ZÁŘÍ 

Zubní hygiena 

Dne 6. 9. 2016 naši školu navštívily budoucí zubní lékařky, 

které dětem připravily program o zubní hygieně.  Vysvětlily 

žáčkům, co zubům prospívá, co jim škodí a s žáky nacvičo-

valy, jak správně si čistit zuby. Velmi nás potěšilo, že jedna 

budoucí lékařka, Verča Dušková, je naše bývalá žákyně. 

Plavecký výcvik v Poličce 

Během podzimních měsíců žáci naší školy navštěvovali 

společně s MŠ a ZŠ Makov, MŠ Příluka a MŠ Jaro-

šov  Plaveckou školu v Poličce, kde absolvovali plaveckou 

výuku. Během deseti lekcí si osvojili hravou formou 

s využití různých pomůcek základní dovednosti v plavání . 

ŘÍJEN  

Drakiáda 

V pátek 21. října jsme po obědě uspořádali ve školní druži-

ně drakiádu. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo i foukalo a 

děti si mohly užít pouštění draků. Nejdéle vydržel létat drak 

nejen Jakubovi Duškovi, ale také krásně létal drak Terezce 

Motyčkové, Annabelce a Viktorce Brokešovým nebo Ros-

ťovi Duškovi. Jen škoda, že se několika drakům nechtělo 

létat. Tak snad příště. 

Spaní ve škole 

Jako každý rok, tak i letos, jsme podnikli společné nocování 

ve škole. Sešli jsme se  v 18,00 hod. ve škole, kde jsme měli 

připravené obrovské dýně,. Z těch jsme vydlabali úžasná 

strašidla. Všechny děti přiložily ruce k dílu. Potom jsme 

povečeřeli úžasné dobroty, které nám maminky připravili a 

společně jsme se podívali na dětský film. Po večerní hygie-

ně jsme ulehli do spacáků. Celou noc nás hlídali plyšoví 

kamarádi, které si děti donesly do školy. 

Projektový den – HUDBA KOLEM NÁS 

Tento den děti zpívaly, hrály na hudební nástroje, poznávaly 

je, ale i vyráběly. Začneme však od začátku. Nejprve se děti 

společně nasnídaly. Paní kuchařka nám upekla výborný per-

ník. Potom si vyráběly z odpadového materiálu hudební 

nástroje. Jednalo se o klapačku z lepenky a víček, z plastové 

láhve hrkačku a z plastových stébel panovu flétnu. 

Následoval výchovný program, se kterým k nám přijel pan 

Mgr. Josef Macků. Ten téměř celý život vyučoval matema-

tiku a fyziku, ale potom zvítězil jeho koníček – hudba a sta-

ré hudební nástroje, kterým se nyní věnuje. Sám je nejen 

vyrábí, ale naučil se na ně i hrát. Doma má takových nástro-

jů 170, k nám přivezl jen některé. Děti viděly středověké, 

ale i renesanční nástroje jako jsou např. zvířecí rohy, chrotu, 

křivý roh, loutnu, fidolu, harfu, ale i panovu flétnu, kterou si 

tento den děti vyrobily. Pán hrál různé písničky, děti si 

s ním zazpívaly a nakonec si mohly některé z nástrojů i vy-

zkoušet. Program byl poučný, ale i zábavný. 

Celý den proběhl v klidné a hudební atmosféře. 

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

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkv--F-d3QAhVBPhQKHWbrBjQQjRwIBw&url=http://www.zs-stross.cz/?id%3D183265%26action%3Ddetail&bvm=bv.139782543,d.bGg&psig=AFQjCNHFt6SvjSDEEjWE8Ga3ULTcZihaLw&ust=148105796
http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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LISTOPAD 

Návštěva ZD Vidlatá Seč 

Ve středu 23. listopadu jsme navštívili místní ZD, kde nás 

pan Kabrhel ochotně provedl celým areálem. Měli jsme 

možnost vidět malá telátka v jejich venkovních příbytcích a 

prohlédli jsme si jeden z nejmodernějších kravínů v Evropě. 

Také jsme si prošli bioplynovou stanici. Vše bylo doplněno 

zajímavým, pro děti snadno pochopitelným, výkladem.  Pan 

Kabrhel také ochotně odpovídal na všetečné otázky dětí. 

Celá exkurze byla velice poučná, zajímavá a dětem i učite-

lům se moc líbila.  Děkujeme. 

Rozsvícení vánočního stromečku 

V předvečer první adventní neděle se konalo rozsvěcení 

stromečku ve Vidlaté Seči. Žáci naší školy se zapojili do 

této akce krátkým kulturním programem. Ten se skládal z 

pásma básniček s tematikou zimy a Vánoc, které bylo prolo-

ženo vánočními koledami. Při závěrečné písni Tichá noc byl 

stromeček slavnostně rozsvícen.  Nadcházející čas Vánoc 

nám připomínal i krásný osvícený betlém. Na všechny pří-

tomné, kteří se přišli na tuto událost podívat, čekala na zá-

věr výborná vánočka a na zahřátí čaj a pro dospělé punč. 

Vánoce v knihovně 

Opět po roce jsme poslední listopadový den vyrazili se škol-

ní družinou do knihovny v Litomyšli, kde probíhala tradiční 

akce „Vánoce v knihovně“. Děti si nakoupily drobné dáreč-

ky, nazdobily perníčky, někdo je i snědl nebo vytvořily vá-

noční přáníčko. Nakonec jsme ještě stihli sladkou odměnu v 

cukrárně. 

Sběr víček 

Naše škola pořádá sběr víček pro dvouletou holčičku Klár-

ku, která žije s rodiči a dvěma staršími sourozenci v Dolním 

Újezdu u Litomyšle. Klárka trpí od narození mnoha kombi-

novanými vadami. Na svoji léčbu potřebuje speciální výži-

vu, hipoterapii a speciální tříkolku. Sběrem víček této hol-

čičce chceme pomoci i my. Ve sbírce budeme pokračovat a 

za každé víčko, kterým přispějete, děkujeme. 

PROSINEC  

Mikuláš  

Už v pátek 2. 12. se na nás do školy přišel podívat sv. Mi-

kuláš. Aby se děti tolik nebály, raději nechal čerta zavřené-

ho na půdě. A pak přišlo velké zpytování hříchů. Někteří 

žáci měli dlouhý seznam, ale na štěstí bylo více těch, kteří 

se vůbec nemuseli bát ani čerta! Mikuláš byl moc hodný a 

všechny děti obdaroval kornoutem se sušeným ovocem a 

ořechy. Na rozloučenou děti zazpívaly písničku a vyfotily 

se s Mikulášem. 

Andělské koledování 

Ve čtvrtek 15.12. jsme pozvali rodiče a naše spoluobčany 

na tradiční vánoční andělské koledování. Každého jsme při-

vítali krásným přáníčkem a výbornou domácí vánočkou. 

Naši malí andělé společně s učitelkami pro vás připravili  

krásnou vánoční výstavu z vlastnoručně vyrobených dáreč-

ků. Po prohlédnutí výstavy začal program, který byl plný 

básniček  a písniček se zimní a vánoční tematikou. Na závěr 

děti zahrály vánoční příběh Narození Ježíška. 

Žáci a zaměstnanci  školy Vám přejí krásné Vánoce 

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

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizzrrhg97QAhUQsBQKHY4pDYEQjRwIBw&url=http://www.123rf.com/photo_15417952_autumn-maple-leaves-background.html&psig=AFQjCNFYqFP50Nh4SHqkgSyAAvtDUt5ejQ&ust=148106057109929
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJrvLfhd7QAhUBNxQKHTgnDzgQjRwIBw&url=http://www.mscaslav.cz/husova/vse/strana11.xhtml&psig=AFQjCNHeRnE5n2twZUaPnPz93OgfTMnZ5Q&ust=1481061313812256
http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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Sdružení rodičů, přátel a dětí  školy 

Vás srdečně zve na 

SPOLEČENSKÝ PLES 

Kdy: 21.1.2017 od 20:00 hodin 

Kde: kulturní dům Vidlatá Seč 

Hraje: Qwalt 

a  DĚTSKÝ KARNEVAL 

s tématem "Duchové aneb vysvobození ztraceného přítele" 

Těšíme se na Vás od 13:30 

Mikulášská nadílka 

   Čerti s Mikulášem a andělem v pondělí 5. prosince v 

podvečer zavítali také do naší obce. Navštívili 32 sečských 

dětí. Některé děti se maličko bály, jiné ochotně Mikulášovi 

zarecitovaly básničku. Každé dítko dostalo od anděla 

balíček sladkostí a umírnění čerti si libovali, jak jsou v Seči 

hodné a šikovné děti. 

Pozvánka na společné silvestrovské setkání 

   Pojďme se již potřetí společně sejít a přivítat 

přicházející nový rok. Zveme všechny 1. 1. 2017 v 

00:17 hod. k autobusové zastávce naproti hasičské 

zbrojnici. Pobavíme se, popovídáme a možná i 

zazpíváme... 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

Červenec 

75 let  Václav Boštík 

Srpen 

50 let   Věra Kutová 

55 let  Václav Jelínek 

75 let  Marie Boštíková  

Září 

55 let   Zdeněk Osecký  

55 let   Jiří Zrucký  

60 let  Ivana Vosmeková 

70 let  Marie Dušková 

Listopad 

75 let  Marie Nádvorníková 

Našim spoluobčanům srdečně blahopřejeme.  

Narodila se: Eliška Hegrová 

Zemřeli: Jaroslav Vostrčil,  Růžena Stříteská 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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Upozornění pro majitele psů a ostatních domácích zvířat 

Vážení spoluobčané, učinili jste veškerá možná opatření proti úniku svého psa případně dalších domácích zvířat, 

venčíte svého psa bez vodítka?  

Opět se množí obavy obyvatel, zvláště těch s malými dětmi, že je volně pobíhající pes napadne. Tvrzení, že zrovna váš pes 

neublíží, není na místě. Pudové jednání zvířete nedokáže nikdo předvídat. Známé jsou případy, kdy dítě napadl i pes, který 

byl léta bezproblémový. Povinnosti majitelů psů upravují zákony, podle kterých je každý za své zvíře zodpovědný. Pokud 

pes někoho pokouše, napadne nebo způsobí dopravní nehodu, hrozí majiteli trestní řízení. S tím je spojená pokuta a 

uhrazení nákladů poškozeného, a to od léčení až třeba po ušlou mzdu. Mohou to být desítky tisíc korun. 
 

MOŽNÉ POSTIHY FYZICKÝCH OSOB V  SOUVISLOSTI S  VOLNÝM POBÍHÁNÍM PSŮ  

Dle § 13 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na 

ochranu zvířat proti týrání“), je každý povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování 

jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození 

zdraví zvířete, a učinit opatření proti úniku zvířat. Zvíře nesmí být chováno jako zvíře v zájmovém chovu, jestliže 

nejsou zabezpečeny přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb 

nebo jestliže se zvíře nemůže adaptovat, přestože tyto podmínky zabezpečeny jsou. Fyzická osoba se jako chovatel dopustí 

přestupku tím, že neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání {viz § 27 odst. 

2 písm. f) zákona na ochranu zvířat proti týrání}. Za toto jednání může být uložena v přestupkovém řízení pokuta až do 

výše 50 000,- Kč. Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku je obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

Dle § 60 odst. 11 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen 

„zákon o silničním provozu“) je vlastník nebo držitel domácích zvířat povinen zabránit pobíhání těchto zvířat 

po pozemní komunikaci. Porušení uvedené povinnosti je přestupkem ve smyslu § 125c odst. 1 písm. k) zákona o 

silničním provozu, za který může být v přestupkovém řízení uložena pokuta od 1 500,- Kč až do 2 500,- Kč, v blokovém 

řízení pak pokuta do výše 2 000,- Kč. Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku je obecní úřad obce s 

rozšířenou působností.  

Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, 

nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího {viz § 10 odst. 1 zákona 449/2001 Sb., 

o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“)}. Za nesplnění uvedené povinnosti může být dle 

§ 63 odst. 1 písm. b) zákona o myslivosti uložena pokuta do výše 30 000,- Kč, byl-li přestupek spáchán opakovaně, lze 

uložit pokutu až do výše, která je dvojnásobkem uvedené částky. Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku je 

obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

Dle § 14 odst. 1 písm. e) zákona o myslivosti je myslivecká stráž oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo 

vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud 

je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje 

na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební; usmrcovat kočky potulující 

se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení; pokud je tato nemovitost umístěna 

na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. 

Inzerce 

   Hledáme nové pánečky, kteří nás budou chtít a milovat. 

Jsme rasa čistokrevných bernských salašnických psíků, i 

když bez papírů. Jsme kluci a jedna holka, narodili jsme se 

26.11.2016, budeme řádně naočkováni a odčerveni. 

Rezervace možná a nezávazná 

návštěva je vítána. Cena dohodou. 

Kontakt : 603 250 887 

Preiszová Bohdana  

Vidlatá Seč 80 

Připravujeme:  

 Besedu s učitelem autoškoly 

 Divadelní představení ochotníků z Makova  

 Večerní posezení s hudbou 

 Stavění máje a pálení čarodějnic 

 Den matek 

 Dětský den 

 Vltavské raftování 

Další nápady vítány…. 

Rádi uvítáme příspěvky Vás, občanů, do našeho Zpravodaje. Můžete je zasílat na e-mailovou adresu                 

vidlata.sec@worldonline.cz nebo předat na obecním úřadě. 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 

„Všude okolo nás dýchá vánoční čas, a my jsme tu s Tříkrálovou sbírkou zas.“ 

 

Přípravy na Vánoce jsou již v plném proudu, všichni myslíme na to, čím obdarujeme své 

blízké. Každý dárek přináší velikou radost nejen tomu, kdo dostává, ale i tomu, kdo 

dává. Chtějme myslet nejen na své nejbližší, ale i na další potřebné.  

Přispěním do pokladničky tříkrálovým koledníkům pomáháte nemocným a starým 

lidem, kterým díky Vám můžeme půjčit polohovací postel či jinou zdravotní pomůcku, 

můžeme je zavést k lékaři, přinést jim nákup, pomoci jim s úklidem či hygienou.  

Tím, že nám otevřete své domovy, přinášíte radost také dětem, které Vás navštíví, 

zazpívají a přinesou požehnání, když symbolicky označí Váš domov písmeny K+M+B. 

„Zdař vám Pán Bůh milí páni, štěstí, zdraví, požehnání, všecko dobré ještě k tomu, ať 

přebývá v tomto domu.“ (zdroj internet) 

 

Využití Tříkrálové sbírky 2016 

V rámci Tříkrálové sbírky 2016 se nám díky Vaší štědrosti a pomoci podařilo celkově vybrat částku 226.709,- 

Kč, je to nejvyšší vykoledovaná částka, v rámci této šestnáctileté tradice. 

Naší Farní charitě se vrátila částka 146.515,- Kč, což je 65% z celkové částky, která je k dispozici organizátorovi 

sbírky. Zbývajících 35% jde na humanitární pomoc, celodiecézní a celorepublikové projekty a na režii sbírky. Více 

informací o tomto rozdělení najdete na našich webových stránkách www.dolniujezd.charita.cz.  

V letošním roce jsme z těchto peněz zakoupili nové zdravotní pomůcky -čtyřkolová chodítka, vaničku na mytí 

vlasů, pedálovou pomůcku pro rehabilitaci, glukometr. Zdravotním sestřičkám byly pořízeny nové zdravotní brašny do 

terénu. 

Z vybrané částky půjde 40.000,- Kč, jak jste již byli informováni v rámci záměru, na odkup sociálního 

automobilu v příštím roce. Sociální automobil slouží již 5 let k zajišťování pečovatelské služby v našich obcích a dosud 

jsme ho měli v pronájmu za 1,- Kč. Příští rok nás čeká jeho odkup, který bude financován z části ze sbírky z roku 2016 a 

2017. Zbývající prostředky budou využity na hrazení provozních nákladů pečovatelské a ošetřovatelské služby (nájemné, 

pojištění automobilů…). 

Tříkrálová sbírka 2017 se uskuteční v sobotu 7. ledna 2017. 

  Záměr na využití Tříkrálové sbírky na 

rok 2017 je odkup sociálního automobilu, 

nákup kompenzačních pomůcek a úhrada 

některých nákladů pečovatelské a 

ošetřovatelské služby. 

  Prosíme děti, které s námi chtějí jít 

koledovat, aby vyplnily Přihlášku pro 

koledníky na http://dolniujezd.charita.cz/

trikralova-sbirka/prihlaska-pro-

koledniky/ nebo přihlášku v tištěné 

podobě, která bude k dispozici 

v kanceláři Farní charity Dolní Újezd a 

v kostele sv. Martina.    

  Moc Vám děkujeme, že každoročně 

přijímáte a obdarováváte tři krále, kteří 

Vás ve Vašich domovech navštěvují. 

Dále děkujeme dětem a vedoucím 

skupinek, že nám pomáháte tuto 

prospěšnou sbírku uskutečnit. 

Farní charita Dolní Újezd 

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

http://www.dolniujezd.charita.cz
http://dolniujezd.charita.cz/trikralova-sbirka/prihlaska-pro-koledniky/
http://dolniujezd.charita.cz/trikralova-sbirka/prihlaska-pro-koledniky/
http://dolniujezd.charita.cz/trikralova-sbirka/prihlaska-pro-koledniky/
http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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Technika:  

Naše výjezdová jednotka používá zastaralou a již dosluhující 

Škodu 706 RTHP CAS 25 r. v. 1974., proto byla podána žádost o dotaci z Evropské Unie, v rámci integrovaného regionál-

ního operačního programu, na nákup nové velkokapacitní požární cisterny. Získali jsme podporu, která činí 90% EU / 10% 

obec. Ve výběrovém řízení na dodání nové CAS byla vybrána firma THT Polička, s.r.o. V těchto dnech dojde k podepsání 

smlouvy a během druhé poloviny příštího roku nám bude předána nová plně vybavená CAS 30/8500/510-S 2 VH na pod-

vozku Tatra T815 6x6. 

Ostatní:  

SDH se podílelo na přípravě pálení čarodějnic a pořádání setkání rodáků obce. Při obou akcích zajistilo občerstvení pod 

nově vybudovaným přístřeškem v areálu OÚ. Všem členům SDH, kteří s přípravou a konáním akcí pomáhali, děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjemné prožití svátků vánočních a mnoho pracovních i osob-

ních úspěchů v roce 2017 Vám přejí hasiči. 
http://hasicividlatasec.svet-stranek.cz/                          https://www.facebook.com/SDH Vidlatá Seč 

Cvičení : 

17. 5. 2016: Plnění hasicího závěsného vaku pod vrtulníkem 

Letecké služby Policie ČR Bell 412. Cílem bylo seznámení se 

s technologií plnění vaku, bezpečnostními zásadami a praktic-

ký nácvik. 

10. 9. 2016: U příležitosti setkání rodáků provedla JSDHO 

ukázku zásahu v hořícím domě s vyproštěním uvězněných 

osob. 

Sbor dobrovolných hasičů  

Jak bývá zvykem, připojujeme informace o dění a činnosti místních hasičů z tohoto končícího roku. 

Zásahy: 

27. 12. 2015  21:03 Dolní Újezd – Jiříkov: požár přístavku domu, vzplanutí od plastové popelnice 

5. 3. 2016  Jarošov: dohašení po spalování klestí 

1. 10. 2016  16:33 Dolní Újezd: vznícení pražců ohraničujících kompost 

SDH Vidlatá Seč srdečně zve všechny své členy na                 

VÝROČNÍ SCHŮZI, 

která se koná v pátek 6. 1. 2017 od 19:00hod 

v zasedací místnosti obecního úřadu. 

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

http://hasicividlatasec.svet-stranek.cz/
https://www.facebook.com/SDH%20Vidlatá%20Seč
http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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1. TJ  M. Třebová A 11 10 0 1  108:49 30 

2. TJ  Žamberk A 11 10 0 1  105:66 30 

3. TTC Ústí nad O. C 11 6 2 3  91:77 20 

4. TJ Litomyšl B 11 6 0 5  89:78 18 

5. Orel Orlice A 11 6 0 5  95:73 18 

6. TJ  Borová B 11 6 0 5  85:73 18 

7. TJ  Sudslava A 11 6 0 5  88:79 18 

8. TJ Vidlatá Seč 11 4 1 6  75:92 13 

9. Vysoké Mýto A 11 4 1 6  85:87 13 

10. TJ Sokol Řetová 11 2 1 8  61:101 7 

11. Česká . Třebová B 11 2 0 9  47:100 6 

12. TJ  M. Třebová B 11 1 1 9  53:107 4 

         

1. Spartak Polička A 7 7 0 0  70:11 21 

2. Jiskra Litomyšl C 7 5 2 0  68:20 19 

3. TJ Vidlatá Seč B 7 5 1 1  64:30 18 

4. TJ Svitavy A 7 5 1 0  59:22 17 

5. TJ Svitavy B 9 3 1 5  53:69 16 

6. Spartak Polička B 7 3 1 3  42:52 14 

7. TJ Sokol Korouhev 7 3 0 4  39:54 13 

8. TJ Sokol Morašice 7 2 0 5  32:60 11 

9. TJ  M.Třebová C 9 1 0 8  30:81 11 

10. TJ Sokol Němčice 7 0 0 7  12:70 7 

Stolní tenis krajská soutěž  Stolní tenis regionální přebor SY 

Litomyšlská hokejová  liga 2016/2017 

Tabulka  

Poř. TÝM Z V VN PN P SKORE BODY 

1. HC Peak Sport 10 10 0 0 0 51:14 30 

2. HC Vysoké Mýto 10 8 0 0 2 73:23 24 

3. TJ Vidlatá Seč 10 7 1 0 2 49:28 23 

4. Hokej sport 10 6 0 1 3 42:27 19 

6. Makov 10 4 0 2 4 32:36 14 

5. HC Proseč 9 4 0 0 5 30:39 12 

7. HC Opatov 8 2 2 0 4 21:34 10 

8. Sloupnice 9 3 0 0 6 34:50 9 

9. Fitcentrum Fila 10 3 0 0 7 32:48 9 

10. Příluka 10 3 0 0 7 26:58 9 

11. Čistá 10 2 1 0 7 31:40 8 

12. Rybník 10 2 0 1 7 27:49 7 

Příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v 
novém roce Vám přeje  TJ Vidlatá Seč 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=23422&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=22506&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=22616&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=22613&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=23055&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=22871&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=22461&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=23216&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=22870&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=23150&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=22507&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=23056&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=26260&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=26353&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=26358&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=26351&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=26352&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=26261&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=26320&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=26298&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=26324&rocnik=2016
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=26292&rocnik=2016

