
  

 

ZPRAVODAJ 

OBEC VIDLATÁ SEČ   .   ROČNÍK XVIX   .   ČÍSLO 1   .   10. dubna 2017 

 

Vytáhnout trávu z hlíny                          
a nazeleno natřít. 
Načernit pěkně stíny 
a všechno živé sbratřit. 
 
Všem hadům svléci kůži, 
načesat řádně louky, 
spočítat lístky růží 
a pruty leštit, brouky. 
 
Nachystat noty ptáčkům, 
obléci nahé stromy, 
vysmát se poškoláčkům, 
pozlatit střechy, domy. 
 

       František Halas 

Co všechno musí dělat jaro 

Bohatou pomlázku a jarní dny 
plné pohody, radosti a štěstí  
Vám přeje  redakce Zpravodaje 
a zastupitelstvo obce. 

Zde na tomto místě věnujeme velké poděkování našemu zesnulému kamarádovi Vláďovi 
Famfulíkovi za spolupráci na tomto časopise. Byl to on, kdo „skládal“ náš zpravodaj 
dohromady, dával mu jeho podobu. A to vše se svým humorem a neocenitelnými nápady.  

Stál u zrodu mnohých akcí ve vsi a aktivně se podílel na zdejším kulturním a sportovním dění. 
Chcete-li s námi zavzpomínat na jeho činorodost a elán, připomeňte si ho na poslední straně ve 
fotografiích… 

Rozmíchat v lese barvy 
a kdeco zrána zrosit, 
probudit v zemi larvy 
a teplo do děr nosit. 
 
Včeličkám květy sladit 
a děcka nutit vstávat 
a kožich kočkám hladit 
a peckám jádra dávat. 
 
(Dětem)  
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Tyto informace jsou z důvodu přehlednosti a ochrany osobních údajů uváděny ve zkrácené formě. Každý občan má právo 
nahlédnout na obecním úřadě do zápisů ze zasedání zastupitelstva obce a zjistit tak veškeré podrobnosti o průběhu zasedání 
a schválených usneseních. 
 
Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 22. 12. 2016 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
Navýšení rozpočtu Základní škole Vidlatá Seč o 60 000 Kč z důvodu vyšších provozních nákladů a zvýšení výdajů na 
vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem. 
Rozpočtové opatření č. 6 – vlastní rozpočtové opatření. 
Nájemné na rok 2017 pro provozovatele Prodejny smíšeného zboží pana Václava Lipavského ve výši 120 Kč za rok. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
Informaci o průběhu valného shromáždění Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka. 
Informaci o průběhu členské schůze Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko. 
Informaci o konání Tříkrálové sbírky. 
Informaci o možném navýšení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce a zachovává 
stávající výši odměn. 
 
Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 17. 2. 2017 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
Podání žádosti o financování akce priority B „Výměna vodovodního řadu k redukční šachtě, LT 100/1968, délka cca 170 
m, od čp. 87 po čp. 77“ z plánu obnovy a rozvoje SMSV Poličsko na rok 2017.  
Podání žádosti o financování akce priority D „Výměna vodovodního řadu od čp. 77 po čp. 82, OC 80/1968, LT 80/1968, 
délka cca 410 m“ z plánu obnovy a rozvoje SMSV Poličsko na roky 2018 - 2020 a zajištění vypracování projektové doku-
mentace na tuto akci a její bezúplatné předání svazku formou smlouvy o bezúplatném převodu. 
Smlouvu o poskytnutí služeb mezi Obcí Vidlatá Seč a panem Liborem Černohlávkem, Jakub 38, 285 33 Církvice, IČO 
16539184. Předmětem smlouvy je bezplatná obsluha sběrné nádoby o objemu 240 l pro sběr použitého jedlého oleje od 
obyvatel obce. 
Navýšení počtu výtisků Zpravodaje obce pro čísla popisná, kde jsou trvale hlášeny dvě a více rodiny. 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2017 na budově úřa-
du. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
Informaci o průběhu valného shromáždění Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka, které se konalo dne 2. 2. 2017 v obci Po-
říčí u Litomyšle. 
Informaci o průběhu Tříkrálové sbírky 2017 v obci Vidlatá Seč, která se konala dne 7. 1. 2017 a celkový výnos ze dvou 
pokladniček činil 20 318 Kč.  
Nabídku ČSOB na financování nákupu velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody a pověřuje starostu obce 
k oslovení dalších peněžních ústavů k předložení nabídek. 
Informaci o obdržení děkovného dopisu za uspořádání Setkání rodáků 2016. 
Informaci o souhlasném vyjádření většiny starostů Mikroregionu Litomyšlsko uzavřít veřejnoprávní smlouvy na výkon 
činnosti silničního správního úřadu pro obce ze strany Městského úřadu Litomyšl.  
Informaci o změnách v jízdních řádech autobusů na lince č. 680819 Litomyšl - Morašice - Nové Hrady, které vstoupí 
v platnost od 5. 3. 2017. 
Informaci o výsledcích kontrol technického stavu a provozu spalovacích zdrojů na pevná paliva umístěných v obecních 
bytech a v prodejně smíšeného zboží. 
Informaci k uzavírání dohod na veřejně prospěšné práce. Bude zpracována žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příle-
žitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání minimálně pro tři uchazeče. 
Informaci o čerpání finančních prostředků z rozpočtu Základní školy Vidlatá Seč za rok 2016. 
 
Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 30. 3. 2017 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
Rozpočet obce Vidlatá Seč na rok 2017. Rozpočet obce je sestaven jako vyrovnaný, příjmy celkem 4 300 000 Kč, výdaje 
celkem 4 300 000 Kč. 
Střednědobý rozpočtový výhled obce Vidlatá Seč na roky 2018 - 2020. 
Výsledek inventarizace majetku obce Vidlatá Seč k 31. 12. 2016. 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE                                                       
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE                                                       

 
Účetní závěrku obce Vidlatá Seč za rok 2016. 
Účetní závěrku Základní školy Vidlatá Seč za rok 2016. 
Hospodářský výsledek obce Vidlatá Seč za rok 2016 ve výši 107 201,62 Kč. 
Hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč za rok 2016 ve výši 0 Kč. 
Veřejnoprávní smlouvu s městem Litomyšl, na základě které budou orgány města Litomyšl vykonávat za obec 
Vidlatá Seč svěřený výkon státní správy podle zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích (silniční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů. 
Rozpočtové opatření č. 1 - Rozpočtové opatřením Krajského úřadu Pardubického kraje č. 17-6, kterým byla obci 
Vidlatá Seč přidělena účelová neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na 
projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů ve výši 138 168 Kč. 
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Farní charitě Dolní Újezd, Dolní Újezd 613, 569 61 Dolní Újezd, 
IČ 49324357, ve výši 4 000 Kč na zajištění provozních nákladů spojených s poskytováním ošetřovatelské a 
pečovatelské služby v obci. 
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Českému svazu včelařů, z. s., Základní organizace Litomyšl, Z. 
Kopala 1155, 570 01 Litomyšl, IČ 62675290, ve výši 1 000 Kč za účelem podpory činnosti základní organizace a 
finanční a materiální podpory včelařských důvěrníků v jednotlivých obcích. 
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, 570 01 
Litomyšl, IČ 60102411, ve výši 4 000 Kč na zajištění pečovatelské služby a osobní asistence občanům obce. 
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mysliveckého spolku Dolní Újezd, Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní 
Újezd, IČ 62673793, ve výši 4 000 Kč na zajištění činnosti mysliveckého spolku (na provozní výdaje spojené 
s chovem a péčí o zvěř). 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Spolku archaických nadšenců, Sebranice 8, 569 62 Sebranice, IČ 
22834672, ve výši 5 000 Kč za účelem podpory III. fáze obnovy roubené polygonální stodoly z Čisté u Litomyšle.  
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce spolku Přátelé dobré hudby, z. s., Dolní Újezd 169, 569 61 Dolní 
Újezd, IČ 26582643, ve výši 2 000 Kč za účelem podpory folkového a country festivalu Újezdské babí léto 2017. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
Schválený rozpočet svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko na rok 2017. 
Schválený rozpočet svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko – Desinka na rok 2017. 
Schválený rozpočet svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko na rok 2017. 
Zápis č. 1 kontrolního a finančního výboru ze dne 29. 3. 2017. 
Informaci o průběhu členské schůze Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko konané dne 28. 3. 2017 
v Budislavi. 
Informaci o průběhu valné hromady Mikroregionu Litomyšlsko konané dne 2. 3. 2017 v Litomyšli. 
Informaci o průběhu setkání seniorů, které uspořádal svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko – Desinka dne 20. 3. 
2016 v Lubné na Skalce. 
Žádost pana Václava Flídra o vykácení okrasných dřevin u památníku z 1. světové války a o zahájení jednání 
ohledně opěrné zdi postavené u místní komunikace pod bytovkou (naproti stodole pana Václava Flídra). 
 
 Svoz nebezpečného odpadu - oznámení 
 
Obecní úřad Vidlatá Seč Vám oznamuje, že ve čtvrtek 20. dubna 2017 se uskuteční svoz nebezpečného a 
objemného odpadu.  
Upozorňujeme všechny občany, že odpad si musí předat osobně pracovníkům svozové firmy v den svozu! 
Dřívější umístění odpadu na svozová místa bude považováno za zřízení černé skládky! 
Do svozu patří tyto druhy odpadů: 
koberce, linolea, textil, obuv, velké plastové nádoby, akumulátory, plechovky od barev, plastové obaly se 
škodlivinami, zářivky, výbojky, zbytky chemikálií, monočlánky, televizory, rádia, chladničky, staré léky, barvy, 
ředidla, olejové filtry, znečištěný textil, kovy.  
Pneumatiky lze předat pouze do velikosti od osobního automobilu a bez kovového ráfku! 
(kovový ráfek lze předat pouze samostatně) 
Do svozu nepatří stavební odpad (např. suť, eternit, asfaltová lepenka)! Likvidaci tohoto odpadu lze objednat 
u svozové firmy zvlášť a není zahrnuta v poplatku. 
 
Jednotlivé zastávky v obci budou:  
v 16:00 - u budovy obecního úřadu                           v 16:15 - u prodejny Smíšeného zboží 
v 16:30 - u horní autobusové zastávky                      v 16:45 - u garáží                                 
 
                         Další svoz se za stejných podmínek uskuteční ve středu 20. září 2017. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE 

Beseda o včelách s J. Brokešem 

V pondělí 27. 2. naši školu navštívil pan Jiří Brokeš z Ma-
kova, který se stará o včely a vyrábí z včelích produktů růz-
né výroky. Začátkem února instaloval na naší škole Putovní 
včelařskou výstavu, kterou zakončil zajímavou besedou o 
včeličkách. Dozvěděli jsme se tedy, jak včely v úlech žijí, 
jak se o ně musíme starat a jak je pro lidské zdraví med dů-
ležitý. 

Se Základní organizací včelařů Litomyšl máme naplánova-
ný společný výlet do včelího světa v Hulicích. Od 1. čer-
vence 2012 je v budově bývalé školy v Hulicích otevřena 
unikátní expozice, která představuje hravým způsobem ži-
vot včelstva, a my ji budeme mít možnost zhlédnout.  

 

 

 

 

Kabaret Honzy Petráše 

Pro nás dobře známý herec p. Jan Petráš k nám přijel v 
pátek 20. 1. se svým představením. Nejprve jsme 
zhlédli pohádku o princezně, králi a Honzovi. Potom si 
děti zasoutěžily v krátkém kvízu a pak si zahrály po-
hádku O Sněhurce. Pan Petráš vystupoval jako nápo-
věda a děti hrály. Měli jsme tu Sněhurku, prince, zlou 
královnu a trpaslíky. Jako 
každá pohádka, tak i ta naše 
nakonec dobře dopadla. 
Sněhurka byla zachráněna a 
zlá královna potrestána. 

Krmení lesní zvěře 

Pravidelně každý rok chodíme do krmelce nadělovat zví-
řátkům. Také letos jednu lednovou mrazivou středu jsme 
vyrazili s přírodovědným kroužkem ke krmelci. Cestou 
jsme ptáčkům uvazovali na větve semínkové koule a pak 
jsme dorazili ke krmelci s nadílkou jablíček, mrkví, sena, 
kaštanů a tvrdého chleba. Celou vycházku jsme zakončili 
bobováním a sáňkováním. 

Zimní radovánky 

Letošní zima nám opravdu moc přála, a tak jsme si ji po-
řádně užívali. Při hodinách tělesné výchovy jsme chodili 
bruslit na hasičskou nádrž, kde se děti zdokonalovaly 
v bruslařských dovednostech. Ti starší a nejen chlapci,  
hráli hokej a ti mladší hlavně prvňáčci, kteří měli brusle 
téměř poprvé, se ve svém bruslařském umění stále zlepšo-
vali. Bruslení nás velice bavilo. 

Se sportovním kroužkem jsme kromě bruslení chodili 
hlavně bobovat a sáňkovat k jídelně. Děti si přinesly bo-
by, sáně a lopaty. Vzájemně si je mezi sebou půjčovaly a 
o zábavu nebyla nouze. 

Valentýnský karneval v ŠD 

V úterý 14. února se ve školní družině uskutečnil Valen-
týnský karneval. Děti si přinesly masky a po úvodním 
představování jsme se pustili do tancování a soutěžení. 
Po tradičně známé židličkované jsme soutěžili také 
v tanci s udržením míčku nebo v soutěži ,,Bum“. Na zá-
věr jsme po hlasování vyhlásili vítězné masky: Rosťa 
Dušek jako potápěč, Simča Záleská jako Ferda Mravenec 
a Karolína Malochová jako kovbojka. Karneval nám 
rychle utekl a už se těší-
me na příští rok. 

 

3D promítání v ZŠ Osík 

V pátek 24.února jsme se vypravili do Osíka, kam nás míst-

ní základní škola pozvala na promítání filmu ve formátu 

3D. Žáci obdrželi brýle a zhlédli přírodopisný 

film ,,Podmořský svět.“ Byli 

jsme  seznámeni, jak obraz 3D 

vzniká a jaké je jeho využití. 

Program byl poučný a velice 

se nám líbil. 

 

Bubenická dílna 

V úterý 14. března nás navštívil se svým programem bu-
benických dílen „Rytmy sběrného dvora“ pan David An-
drš. Ukázal dětem, jak se dají využít věci kolem nás k 
produkci zvuku hrou na recyklované materiály (plastové 
sudy, staré hrnce, láhve, plechovky aj.) pomocí paliček 
zakončených tenisovým míčkem. Děti zjistily, jak je jed-
noduché se naučit pár rytmů pomocí rytmického slabiko-
vání a popěvků, které potom převáděly do hry na nástroj a 
své tělo (tleskání, pleskání a dupání). Děti si také vyzkou-
šely roli bubeníka a poznaly, jak fyzicky náročná je tato 
profese. Děkujeme a určitě se budeme opět těšit na další 
setkání. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE 

Bowling v Litomyšli 

Ve středu 15. března jsme 

vyrazili s přírodovědným a 

sportovním kroužkem do 

Litomyšle na bow-

ling.  Děti se rozdělily do 

dvou drah a pustily se do 

urputného boje. Těm mlad-

ším a méně zkušeným rády 

pomohly Viktorka a Annabelka Brokešovi, které s bow-

lingem mají nemalé zkušenosti. Čas nám rychle ubíhal, a 

protože hodina utekla jako voda, prodloužili jsme si hru 

ještě o půl hodiny. Těšíme se na další takovou akci. 

Hudební pořad varhaníka M. Kubáta 

Hodinu hudební výchovy nám přijel 
zpestřit ve čtvrtek 16. března profesio-
nální varhaník Martin Kubát se svým 
hudebním pořadem ,,Královská hudeb-
ní hostina,“ aby nám představil hudeb-
ního skladatele Johana Sebastiana Ba-
cha. Na úvod nám zazpíval a zahrál 
písničku, ke které nás naučil refrén, 

abychom si ji mohli zazpívat společně. Jeho vyprávění o 
skladateli bylo poutavé a doprovázené ukázkami z děl, 
které nám sám reprodukoval na varhany. Již nyní se těší-
me na další setkání s panem Kubátem a také s některým 
dalším světoznámým hudebním skladatelem. 

Návštěva dětí z MŠ Jarošov 

6.4. zavítaly do naší školy děti z Mateřské školy v Jarošo-
vě.  Děti jsme přivítali, provedli je po celé škole. Viděly 
třídy, školní družinu i tělocvičnu. Naši žáci jim zazpívali 
krásné písničky a také jim pomohli vyrobit si velikonoční 
vajíčko s kuřátkem.  S předškoláky, kteří k nám brzy při-
jdou k zápisu, jsme si povídali o tom, co je nejvíce zajímá 
a baví. Na památku od nás děti dostaly sovičku a perní-
ček, které vlastnoručně pro ně vyrobili naši žáci. 

Mobilní planetárium  

4. 4. navštívilo naši školu planetárium, do kterého nemusíme 
jezdit, ale které samo přijelo k nám. Jednalo se o vzdělávací 
pořad Astronomie pro děti. Hlavním hrdinou příběhu byl skří-
tek Neználek, kterého jeho učitel trpaslík Vševěd seznamoval 
se vzdálenostmi, teplotami a vlastnostmi planet Sluneční sou-
stavy. Cestovali  po planetách kouzelným raketoplánem a hle-
dali  na nich život. Po návratu na Zemi jsme se dozvěděli o 
meteoritech, souhvězdích a dalších jevech. Vše probíhalo v 
kopuli nafouknutým vzduchem, kde byla tma, a příběh nám 
promítali na stěny kopule. Bylo to úžasné.  

Po skončení následovala beseda a opakování znalostí, které 
žáci získali.  

Zápis do 1.třídy 

Dne 26.4.2017 se bude konat v Základní škole Vidlatá Seč 
zápis do 1.třídy. 

Celým zápisem budou budoucí školáky provázet trpaslíci 
spolu se Sněhurkou. Budou jim nápomocni při plnění jednot-
livých úkolů, které si pro ně paní učitelky připravily. Děti 
budou např. kreslit, stříhat, vytrhávat, poznávat zvířátka. Po 
splnění všech úkolů děti půjdou za Sněhurkou, která jim na-
píše jejich první velkou jedničku a obdaruje je drobnými dár-
ky.  

 

Sběr starého papíru 

19.5. proběhne sběr starého papíru pro Základní školu ve 
Vidlaté Seči. 

Jako každý rok, tak i letos můžete v tento den dát před dům 
starý papír, který si odvezeme do naší  školy. Vydělané pe-
níze využijeme ve škole v přírodě. Tentokrát jedeme  na 
chatu Mečová v Horní Bečvě. 
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POZVÁNKY NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE 

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

Stavění máje a pálení čarodějnic 

Obec Vidlatá Seč ve spolupráci s SDH Vidlatá Seč 
Vás zvou na Stavění máje a pálení čarodějnic. 

KDY: 30. dubna 2017 (neděle), od 18 hodin 

KDE: u obecního úřadu 

Průvod s májkou vyjde v 18 hodin od garáží, připoj-
te se a pojďte si zazpívat.. 

 

Oslava Dne matek 

Obec Vidlatá Seč ve spolupráci s místní základní školou 
Vás zvou na oslavu Dne matek. 

KDY: 12. května 2017 v 18 hodin 

KDE: kulturní dům ZD 

 Dětský den 

Obec Vidlatá Seč zve malé i velké již 
tradičně také na Dětský den. Letošní 
bude pirátský. Můžete se těšit. 

KDY: 4. června 2017 ve 14 hodin 

 

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝMI AKCEMI 

Školení řidičů 

Zopakovat si pravidla 
silničního provozu a 
získat přehled o no-
vinkách měli možnost 
řidiči 3. března 2017.  

Přivítání nového roku 

Těsně po půlnoci starého roku 2016 jsme se někteří (ti, 
co se mrazu nebáli) sešli, abychom společně vykročili 
do toho nového roku.  

Stejně jako v minulých letech to bylo velmi příjemné 
setkání. Po nádherném ohňostroji jsme si popovídali, 
pobavili se, a dokonce i zatancovali. 

Divadelní představení 

 V pátek 31. března naše obec přivítala po dvou letech 
ochotníky z Makova, tentokrát s představením 3x MUŽ 
A ŽENA.  

Nejenže jsme se zasmáli  vtipným situacím na jevišti, ale 
poté jsme si i  zatančili a pobavili se na zábavě, která 
hned po divadle následovala. 

 

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

     Myslivecký sbor Jarošov-Borovina uskutečnil 4. 2.2017 na chotěnovském ledě pro děti a dospělé dovednostní 
soutěže na bruslích a na přilehlém svahu i na lyžích. Letošní zima tomu přála! Děti nejprve obdržely pořadová čísla, 
projely slalom s hokejkou mezi kužely, přenesly vajíčko na lžíci. Ve druhé disciplíně projely slalom ještě jednou, 
trefily se do brány a podjely tyč. To vše se měřilo na čas. 
    Ve třetí disciplíně si děti nasadily historické lyže a projely okruh, při kterém musely splnit některé úkoly (trefit se 
kuší, střílet šišky, skládat kostky atd.). Opět všem dětem byl měřen čas. Nakonec následovalo vyhodnocení dětských 
účastníků, všichni obdrželi diplom a sladkou odměnu. 
Nesmíme zapomenout na krásné psí spřežení, které vozilo přítomné malé i velké!!! 
          Dospělí měli pro změnu disciplínu zaměřenou především na zručnost a přesnost. Museli si nejprve navléknout 
reflexní vestu, helmu a rukavice, poté nasednout do auta, nastartovat ho, projet mezi kužely, převést autem skleničku 
s vodou na druhý stůl, zacouvat mezi kužely, dát gól do brány, opět najet na vyznačené místo, nasadit si velké 
dřevěné pantofle a dotáhnout staré saně s pytlem obilí do cíle. Všichni jsme se moc nasmáli a užili si legraci. Bavili se 
děti i dospělí. Organizátorům děkujeme a těšíme se opět na příští rok!!! 

 
Dětský karneval a společenský ples 
 
Sdružení rodičů, přátel a dětí školy při ZŠ ve Vidlaté Seči uspořádalo v sobotu 21.1.2017 dětský karneval a společenský 
ples. 
Dětský karneval se letos uskutečnil pod názvem „Duchové aneb vysvobození ztraceného přítele“. Hlavními 
organizátorkami odpoledního programu pro děti byly Michaela Dušková a Eliška Kynclová. Jejich pravou rukou byla 
Adéla Svobodová. Holky si připravily velmi nápadité disciplíny, které děti plnily krok za krokem, aby vysvobodily 
ztraceného nepřítele. 
Určitě nesmíme zapomenout poděkovat paní Marii Částkové za ušité kostýmy na duchy. Celé odpoledne podbarvoval 
hudbou a efekty pan Lipavský. 
Letošní účast byla skutečně veliká, masky originální, tombola bohatá, zákusky od maminek školních dětí výborné, nálada 
příjemná, atmosféra senzační…Dětem ani rodičům se nechtělo domů, ale tlačil nás všechny čas, protože ve 20:00 hod 
vypukl společenský ples. Zahájen byl předtančením a poté nás celým večerem provázela skupina Qwalt. 
Moc děkujeme místní škole za krásnou tematickou výzdobu a všem organizátorům za vlastní realizaci. Příští rok opět na 
shledanou!                

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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  Tříkrálová sbírka 2017 
 

Již po sedmnácté proběhla v sobotu 7. ledna 2017 v Dolním Újezdu a okolních vesnicích Tříkrálová sbírka. Celkem 
bylo vybráno 242 830 Kč. V letošním roce se vybrala zatím nejvyšší částka za celou tradici koledování. V jednotlivých 
obcích byly vybrány tyto částky:  
Budislav               17 361 Kč 
Desná                23 077 Kč 
Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky)  88 637 Kč 
Horní Újezd             30  995 Kč 
Osík                 34 580 Kč 
Poříčí (Mladočov, Zrnětín)     27 862 Kč 
Vidlatá Seč             20 318 Kč 
 

                        Poděkování tedy patří i našim koledníkům… 

 
Informace o letošní Tříkrálové sbírce, výnosu, přehledu jednotlivých pokladniček, záměru a fotografie ze sbírky najdete 
na webu Farní charity Dolní Újezd na tomto odkaze:  

http://dolniujezd.charita.cz/trikralova-sbirka/trikralova-sbirka-2017/ 
Chceme touto cestou moc poděkovat všem vedoucím skupinek, rodičům i dětem, že nám v 
letošním  opravdu  mrazivém  počasí pomohli sbírku uskutečnit a v nemalé míře děkujeme těm, co naše koledníky 
přijali, zahřáli čajem a obdarovali. 
Dále chceme poděkovat Otci Adamovi, který nám také při této sbírce pomáhá, starostům obcí za jejich ochotu a 
vstřícnost ohledně organizace sbírky. Poděkování také patří firmě ABPLAST s.r.o., která nám pro všechny tříkrálové 
skupinky vyrobila komety z plastu a Jirkovi a Jakubovi Tomšíčkovým z Desné za výrobu dřevěných držadel ke 
kometám.  

Farní charita Dolní Újezd 

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

Veřejné bruslení ve Vidlaté Seči 

Letošní zima byla skutečně vydařená. Po dlouhé době jsme 
mohli několik týdnů chodit bruslit na náš přírodní led. 
Děkujeme i místním hasičům, kteří se postarali o to, aby byl 
led hladký a pravidelný. Nesmím opomenout večerní 
osvětlení naší veřejné plochy, které je také bezkonkurenční. 

Místní děti se všechny zdokonalily v bruslení, rodiče dětí se 
radovaly, že jejich ratolesti sportují, občas pomohli dětem 
s vyhrnováním, donášeli teplé nápoje a vlastně měli i chvíli 
čas se zastavit a popovídat si s ostatními rodiči. Kéž by nám 
příští zima taky tak přála! 

Veselo bylo i na Putnarově kopci… 

Zimní radovánky 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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Zemědělské družstvo Dolní Újezd na prahu roku 2017 
 
    Tradičně v prvních březnových dnech se v naší obci schází členové družstva na výroční členské schůzi. Hodnotí 
uplynulý rok, schvalují hospodářské výsledky, ale také jednou za 4 roky volí nové družstevní orgány tj. představenstvo 
a kontrolní komisi.  Členská schůze byla příležitostí k posouzení uplynulého volebního období, ale i připomenutí 25 let 
od transformace družstva, která vyřešila vlastnické vztahy členů k družstvu.  
    Uplynulé čtyřleté období bylo mimořádně úspěšné. Došlo k dalšímu zvýšení výnosů plodin např. u obilovin na 7 t/ha, 
řepky na 4 t/ha, máku přes 1 t/ha. Dojivost krav se u stáda 2 200 ks krav zvýšila na 10 512  lt, to už je úroveň předních 
evropských chovů. Zisk družstva je převážně investován do modernizace strojového parku, stavebních investic /
vybudování nového kravína ve Vidlaté Seči pro 600 ks krav, silážní žlaby, vodní vrty na rozhodujících střediscích/ i do 
nákupu půdy. Rostou odměny zaměstnanců, nájemné z půdy, členové se podílí na zisku družstva. 
     V období od transformace se podařilo vyrovnat veškeré závazky vůči oprávněným osobám v hodnotě 250 mil. Kč. 
Družstvo využilo všech možností k rozšíření výrobní základny s cílem získat další půdu případně majetek. Účast 
v privatizaci Státního statku ve Svitavách umožnila získat hospodářství  Čistá, část půdního fondu v Janově a provoz 
Kamenné Horky. Dále jsme rozšířili naše hospodaření o Zemědělské družstvo Příluka a ZDCHP Litomyšl. Dnes 
družstvo obhospodařuje více jak 8 500 ha půdy, je to o více jak 2 200 ha než v roce 1989. 
     V rámci obnovy strojových investic se pořizují výkonné traktory, které umožňují využívat širší záběry strojů, tím se 
snižuje počet přejezdů po poli. Přibývá strojů s automatickým naváděním zejména postřikovačů, rozmetadel, traktorů. 
Umožňuje to přesnější dávkování hnojiv, prostředků ochrany rostlin a tím jsme šetrnější k životnímu prostředí. 
      V posledních 10 letech se realizoval energetický program, který vedle rostlinné výroby a chovu skotu tvoří 3. pilíř 
družstva. Zahrnuje 3 bioplynové stanice, které vyrábí cca 20 mil. kWh ročně, ale především zhodnocují objemná 
krmiva /senáže, siláže/ zejména nevhodných pro živočišnou výrobu /skrývky silážních jam/.Vedlejší produkt 
bioplynových stanic tzv.digestát  částečně nahrazuje umělá dusíkatá hnojiva. Bioplynové stanice řeší i hnojnou 
koncovku stájí dojnic, využívají kejdu, která se příznivě projevuje v tvorbě bioplynu. Bioplynové stanice k rostlinné a 
živočišné výrobě  patří. 
      Dobré hospodaření je a vždy bude závislé na sepětí rostlinné a živočišné výroby. Chov skotu má rozhodující vliv na 
zvyšování úrodnosti půdy, a to má větší význam než např. efekt z výroby mléka. Umožňuje pěstování plodin, které jsou 
zlepšujícími plodinami v osevním postupu, vrací do půdy organická hnojiva tolik potřebná pro tvorbu humusu a tím i 
k zvyšování půdní úrodnosti.  
       V poslední době sílí tlak na nákup půdy. Radíme vlastníkům, ať si váží půdy a neprodávají. Pokud někdo potřebuje 
půdu prodat, nabídněte ji našemu družstvu, které zde hospodaří a nedávejte šanci spekulantům. Platíme ihned a na 
solidní ceně se určitě domluvíme. 
       Na stránkách Obecních novin dostáváme každý rok příležitost seznámit veřejnost s naší činností, abychom občany 
informovali o problematice zemědělského hospodaření a tím přispěli k lepšímu vzájemnému pochopení.  
Přejeme všem občanům hodně zdraví a příjemné prožití svátků jara. 
                                                                                                                                         Ing. Václav Klejch 

Sezónu 2016/2017 jsme zahájili dne 1. 10. 2017 proti týmu Hokej Sport (Dolní Újezd). Ač jsme tento zápas prohráli, 
následné výhry nám v polovině sezóny přinesly krásných 26 bodů. Druhá polovina měla podobný průběh. Z celkových 
22 zápasů jsme 16 zápasů vyhráli v základní hrací době a 2 zápasy na nájezdy. Letošní sezónu považujeme za úspěšnou a 
vylepšili jsme celkové umístění  oproti loňské sezóně o jednu pozici. Umístili jsme se na krásném 3. místě z dvanácti 
klubů při celkovém skóre 110:56. 
Příští sezónu zahájíme během října 2017, veškeré podrobnosti najdete na http://hokejvidlatasec.svet-stranek.cz/. Děkuje-
me Vám za Vaši přízeň. 
 
Soupiska 2016 – 2017    
 
Brankáři:  Vít Vomočil , Daniel Kubeš,  Dominik Kulhavý 
 
Obránci:  V ladislav Famfulík ml., Josef Kyncl ml., Robert Grulich, Pavel Vostrčil, Martin Jirsák, Tomáš Baumgartl,  
                 Jiří Faltys, Josef Pánek  
 
Útočníci:  Jaromír Doležal, Jiří Doležal, Michal Doležal , Jakub Herold , Josef Štancl ml., Josef Štancl st., Jaroslav  
       V omočil,  Marek Vomočil, Martin Henych, Tomáš Kment, Martin Brejcha, Vlastimil Novák 

TJ Vidlatá Seč - oddíl ledního hokeje 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
http://hokejvidlatasec.svet-stranek.cz/
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 Rádi uvítáme příspěvky Vás, občanů, do našeho Zpravodaje. Můžete je zasílat na e-mailovou adresu                 
vidlata.sec@worldonline.cz nebo předat na obecním úřadě. 

Zákaz vypalování porostů 
 
Základním právním předpisem na úseku požární ochrany je zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů. V souladu s § 78 odst. 1 písm. s) výše uvedeného zákona se přestupku na úseku požární ochrany dopustí ten, kdo 
vypaluje porosty. Za to mu hrozí pokuta až do výše 25 000 Kč. Obdobně je tomu u právnických osob a podnikajících 
fyzických osob, kterým při porušení tohoto zákazu hrozí pokuta až do výše 500 000 Kč.  
S blížícím se jarním počasím všem připomínáme celoroční zákaz vypalování porostů, tedy zejména uschlé trávy. 

Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem 
 
Vážení spoluobčané,  
už nějaký čas je v provozu sběr biologicky rozložitelného odpadu do kontejnerů umístěných před areálem místní čističky 
odpadních vod. Obecní pokladna šetří nemalé prostředky tím, že nemusíme tento odpad odvážet na skládku do Litomyšle, 
ale odvoz kontejnerů je zajišťován místní firmou Farma Boštík na nedaleké místo určené ke kompostování a 
ke štěpkování. Systém by byl plně funkční, kdyby se do něj nezapojovalo pár jedinců, kteří odmítají biologicky 
rozložitelný odpad třídit na odpad určený ke štěpkování a odpad určený ke kompostování. Prostě přivezou trávu a listí 
spolu s velkými větvemi a bezmyšlenkovitě je uloží do kontejneru, v kterém je právě více místa. Pro úspěšné fungování 
celého systému je tedy nutné dodržovat tato základní pravidla: 
 
Kontejnery jsou dva. Větší červený je určen k ukládání trávy, listí a drobných větviček (vhodné jsou například větvičky po 
stříhání živého plotu) - odpad vhodný ke kompostování. Menší oranžový je určen k ukládání křovin a větších větví - odpad 
vhodný ke štěpkování. Stanoviště kontejnerů jsou přehledně označena tabulkami umístěnými na plotě areálu čističky, nelze 
si je splést.  
 

VĚTŠÍ ČERVENÝ KONTEJNER - POUZE TRÁVA, LISTÍ A DROBNÉ VĚTVIČKY 
MENŠÍ ORANŽOVÝ KONTEJNER - POUZE KŘOVINY A VĚTŠÍ VĚTVE 

ODPAD URČENÝ KE KOMPOSTOVÁNÍ NELZE MÍCHAT S ODPADEM URČENÝM PRO ŠTĚPKOVÁNÍ A 
NAOPAK 

 
Prosíme Vás o důsledné dodržování výše popsaných pravidel. Jen tak bude systém nakládání s biologicky rozložitelným 
odpadem fungovat bez problémů a obci nebudou účtovány vícenáklady za jeho dodatečné třídění. Děkujeme. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Své životní jubileum oslavil: 

Únor 

55 let   Milan Jiráň  

Našemu spoluobčanovi srdečně blahopřejeme.  

 

Zemřeli: Vladislav Famfulík, Anna Rejsová, Stanislav Stř íteský 

 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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24hodinovky v malé 
kopané  

Vítání nového  roku 2017 

     Na horách 

Sečské rafty 

Dětské dny 

Sraz rodáků 2016 

Zpravodaj obce Vidlatá Seč, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Obecní úřad Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 
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