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Pirátský dětský den ve Vidlaté Seči

A odplouváme vstříc letním dnům!!
———————————————
Přejeme Vám všem krásné léto a příjemnou
dovolenou.

Děkujeme soutěžícím za úspěšnou reprezentaci obce během Dětského dne
Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka.
O obou akcích se dočtete ve zpravodaji na stranách 2 a 7.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
.Nádoba pro sběr použitého jedlého rostlinného oleje
Vážení spoluobčané, mnozí z vás si jistě všimli, že řada kontejnerů na parkovišti u prodejny Smíšeného zboží se rozrostla.
V rámci projektu STOP LHOSTEJNOSTI byla do naší obce umístěna nádoba na sběr použitého jedlého rostlinného oleje.
Nádoba je plastová, černá a opatřená velkou zelenou etiketou. Použitý jedlý rostlinný olej v žádném případě do nádoby
nevlévejte, ale doma ho slévejte do PET lahví a ty pak řádně uzavřené do nádoby vhoďte. Tím, že nebudete použitý jedlý
rostlinný olej vylévat přímo do odpadu, vyhnete se možné mu ucpání odpadových trubek u vás doma, nebudete snižovat
účinnost čističky odpadních vod, která právě prochází celkovou rekonstrukcí, a v neposlední řadě přispějete i k ochraně
životního prostředí. Do nádoby v žádném případě nevhazujte použitý motorový olej.
Třídění odpadu je věc společná
Vážení spoluobčané, v roce 2016 jsme vytřídili a předali k využití celkem 8,704 tun odpadu. Za to obec obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s., finanční prostředky ve výši 29 170 Kč. Díky r ozvoji a pr ovozu systému tř íděného sběr u a
recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s.,
přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Ekvivalentní úspora emisí CO2 představuje 8,438 tun,
úspora energie 215 469 MJ.
Dětský den Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka
V pátek 2. června 2017 se v obci Desná uskutečnil již XVII. ročník soutěžního setkání žáků základních škol Mikroregionu
Litomyšlsko - Desinka. Naší obec reprezentovalo družstvo mladších žáků ve složení Viktorie Brokešová, Tereza Čepicová,
Lucie Kábrtová, Rostislav Dušek a Martin Kábrt. V kategorii starších žáků to byli Simona Skokanová, Šárka Svobodová,
Ondřej Hanus (výpomoc z Jarošova), Jan Nádvorník a Daniel Novák. Jak už tomu napovídal název letošního dětského dnu
„DVANÁCT MĚSÍCŮ V ROCE“, čekalo na soutěžící celkem dvanáct rozmanitých disciplín, a to vědomostních i praktických. Po urputném boji obsadilo družstvo starších žáků stejně jako v loňském roce místo jedenácté, mladší žáci poskočili
z loňského čtvrtého místa na stupínek nejvyšší. Pohár za vítězství v kategorii mladších žáků se tedy stěhoval do Vidlaté
Seče a už stojí na čestném místě v místní základní škole. Našim soutěžícím děkujeme za výbornou reprezentaci obce a těšíme se na shledanou v roce 2018 v Morašicích.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Svá životní jubilea oslavili:
Duben: 50 let
75 let

Hana Nováková

Červen: 50 let

Věra Holomková

50 let

Marie Částková
Petr Částek

Našim spoluobčanům srdečně blahopřejeme.
Narodili se:

Ondřej a Antonín Kábrtovi
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Škola v přírodě
22.6.—26.6.2017
1. DEN J iž 13. r okem jsme se vydali
na tradiční školu v přírodě, kde žáci
poznávají nová místa naší republiky.
Tentokrát to bylo v oblasti Beskyd do
Horní Bečvy, kde je chata Mečová. Je
v chráněné krajinné oblasti Beskyd
s pěkným výhledem do okolí. Po obědě, ubytování a odpoledním odpočinku
jsme se vydali na horský hotel Martiňák. Po hodinovém výšlapu jsme se
ocitli na vyhlídce před hotelem. Tam
jsme posvačili a vrátili jsme se zpět na
naši chatu. Celá túra měřila 6 km. Děti
byly zdravě unavené, ale po večeři
jsme to na nich vůbec nepoznali. Děti
běhaly, hrály fotbal i vybíjenou.
2. DEN V úterý nás čekal celodenní
výlet. První zastávka se uskutečnila
v Rožnově pod Radhoštěm v ruční
výrobně svíček Unipar. Byli jsme
průvodkyní seznámeni s postupem
výroby a barvením svíček. Toto barvení si děti měly možnost samy vyzkoušet a obarvenou svíčku odvézt domů. Potom jsme pokračovali na turisticky nejoblíbenější místo Beskyd - Pustevny. Vydali jsme se za sochou pohanského boha úrody Radegast a ke Kapli sv. Cyrila
a Metoděje s vítacím bronzovým sousoším Cyrila a Metoděje. I přesto, že se všude kolem nás mraky honily a bouřilo,
my jsme se v suchu vrátili zpět k autobusu.

3. DEN Tento den jsme se vydali do Rožnova pod Radhoštěm. V dopoledních hodinách jsme navštívili Dřevěné
městečko. Naše paní průvodkyně nás seznámila s úrovní bydlení, řemesly, podobou úředních i církevních institucí. Navštívili jsme například bývalou radnici, kostel sv. Anny i měšťanský dvůr. Celý den jsme sledovali oblohu, jestli nezačne pršet. Sice bylo zataženo, ale naštěstí pršet nezačalo a my jsme mohli jít do slibovaného Gibon parku. Na ten se děti
moc těšily. Jedná se o krásné místo v lesoparku, kde můžete aktivně trávit volný čas. Zde jsme si zaplatili balíček tří
atrakcí – dětský park, dětské lanové centrum a trampolíny. Tady se děti doslova vyřádily. Skákaly, běhaly, prolézaly a
klouzaly se. Zde jsme pobyli k velké spokojenosti dětí celé odpoledne.
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4. DEN Tento den jsme nejdř íve navštívili Technické Muzeum v Kopřivnici, kde nás čekala úžasná světově jedinečná sbírka výrobků firmy Tatra. Mohli jsme obdivovat celkem na šedesát osobních a nákladních automobilů ze všech
etap výroby. Děti při vstupu obdržely pracovní sešit s názvem „Dráček Tatrováček“, kde hravou a inspirativní formou se
seznamovaly s muzejními exponáty. Naše cesta dál směřovala do Štramberku. Nejdříve jsme zavítali do minizoo Aqvua
Terra, kde jsme zhlédli poutavou výstavu stovek tropických ryb, různých druhů hadů a ještěrů, želv, opiček, pavouků a
veverek. Potom jsme se přesunuli k Pekárně „U Káči“, kde pečou čertovsky dobré Štramberské uši. Jak je pečou, jsme
si mohli sami vyzkoušet. Po seznámení s historií Štramberských uší, jsme se přesunuli přímo do malé pekárny, kde nám
předvedli, jak se takové uši pečou a co se vše dává do těsta. Potom všechny děti dostaly formu a své „ucho“ si samy vytvořily a po vychladnutí s chutí snědly. Poslední naše kroky vedly k dominantě Štramberku a tou je Štramberská Trúba.
Po zdolání téměř čtyřista schodů se nám naskytl krásný výhled do okolí. Cestou zpět k autobusu jsme ještě zaskočili ke
krápníkové jeskyni Šipka, která je nejslavnějším pravěkým nalezištěm v České Republice. Večer nás čekala rozlučková
diskotéka a v pátek cesta domů. Pobyt v Beskydech jsme si užili a uvidíme, kam pojedeme příště.

Poděkování
Dne 19.5. proběhl v naší obci sběr starého papíru. V tento den jsme posbírali Vámi připravený starý papír a odvezli do
školy. Přidali jsme ho ke sběru, který nám dovezli i rodiče v průběhu školního roku. Když nám Sběrné suroviny sběr odvezli a na školu v přírodě zavolali, že jsme takto vydělali 5 000,-Kč, nechtěli jsme tomu uvěřit. Takovou částku se nám
dosud nepodařilo na sběru vydělat.
Touto cestou bychom Vám chtěli moc poděkovat za pomoc při sběru starého papíru. Všechny peníze, jak jsme slibovali,
jsme použili pro děti při placení vstupů na výletech na naší škole v přírodě. Ještě jednou MOC DĚKUJEME.

Další akce školy

Výlet za včelami do Hulic

Přírodovědná soutěž

Dne 5. 5. jsme využili nabídku včelařského
svazu k výletu do Hulic. Tam je v bývalé škole umístěna
včelařská expozice, která představuje život včelstva. Pan
Tomšíček ze včelařského svazu nám poskytl doprovod a
fundovaný výklad. Vše nám ukazoval na informačních panelech. Ve druhé části expozice, která byla interaktivní, jsme
mohli projít mezi včelařskými úly a zhlédnout zajímavé filmové ukázky ze života včel.

Dne 25. 4. se žáci naší školy zúčastnili přírodovědné soutěže
v DDM Litomyšl. Poznávali různé druhy živočichů a rostlin
a jejich názvy zapisovali do karty, kterou obdrželi hned na
začátku soutěže. Ve velmi silné konkurenci, byli zde žáci z
litomyšlských škol, z Dolního Újezdu, Osíka, Trstěnice,
apod., obsadila Terezka Čepicová v kategorii 4. tříd 1. místo, v kategorii 1. tříd se umístila Terezka Motyčková na
krásném 2. místě a Jakub Dušek
na 3. místě. Gratulujeme a doufáme, že tento úspěch příští rok
zopakujeme.

Nedaleko Hulic jsme ještě navštívili Vodní dům. Tato expozice má dvě části – venkovní a vnitřní. Ve venkovní části si
mohli žáci vyzkoušet sílu vody a ve vnitřní části měli možnost poznat dvě tváře vody – vodu jako biotop a vodu jako
pro člověka nenahraditelný zdroj.
Děkujeme včelařskému
svazu, který nám umožnil tato zajímavá místa

navštívit.
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Tonda – obal na cestách

Výlet k Panským rybníkům a do MŠ Jarošov

10. 5. jsme se zúčastnili vzdělávacího programu Tonda obal
na cestách. Obsah programu se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je
dobrý návyk, který by měly děti získat a osvojit si již od útlého věku. Na naší škole také třídíme odpad. Máme žlutý i
modrý kontejner na správné třídění papíru a plastů. Děti se
seznámily s využitím odpadů. Dozvěděly se, že i mikiny,
které nosí, mohou být z plastů. Ale nejen to. Už víme, že
z plastů se vyrábí skluzavky, stavebnice, ale i hračka v Kinder vajíčku.

Školní družina a
přírodovědný
kroužek se vydaly v úterý 13.
6. na výpravu
do
Jarošova
k Pánským rybníkům. Cestou
jsme se zastavovali a určovali
stromy a rostliny, které jsme
viděli a pozorovali i obdivovali zdejší přírodu. U jarošovského rybníka jsme například žasli nad krásou leknínů, ve
vyschlé studánce jsme měli možnost pozorovat lesklé slepýše, v rybníku plavoucí užovku. Když jsme došli
k Panským rybníků, děti dostaly sítko na lovení drobných
vodních živočichů, kteří slouží jako potrava pro ryby.
Každá obdržela také skleněnou misku na pozorování. Děti
lovily, své výlovky dávaly právě do těchto misek s vodou
a všichni jsme se divili, co vše za drobné živočichy se zde
vyskytuje. Malý vzorek jsme si vzali s sebou do školy a
ten jsme pak pozorovali mikroskopem. Druhá část výpravy do Jarošova se pak týkala návštěvy místní MŠ, kde si
děti společně v herně hrály.

Pasování na čtenáře
1. června, kdy slavíme
Den dětí, byli žáci 1. třídy pozváni do Městské
knihovny v Litomyšli. Ta
pro ně připravila tradiční
akci – pasování na čtenáře. Všichni prvňáčci museli s postavami z pohádek, které jim pomáhaly,
plnit různé úkoly. Tím
museli dokázat, že pasování si opravdu zaslouží. Žáci četli písmena, skládali abecedu, malovali indiánské znaky. Teprve potom došlo na samotné pasování. Žáci obdrželi Diplom pro čtenáře, pěknou
knížku a průkazku do knihovny.

Bambini Cup 2017

Dětský den Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka

Ve středu 21. 6. se chlapci z první, druhé a třetí třídy a
také dvě sportovně nadaná děvčata ze třetí třídy zúčastnili
již 3. ročníku Poháru v malé kopané pro žáky 1. - 3. tříd
ZŠ, který pořádal fotbalový oddíl TJ. Sokol Dolní Újezd
pod záštitou starosty obce Dolní Újezd, ředitele ZŠ
v Dolním Újezdě a Fotbalové školičky V. Brůny Chobotnička. Velké sportovní klání okolních škol si děti příjemně užily a urputně bojovaly o nejlepší umístění.

V pátek 2. června se konal již 16. ročník soutěže dětí Mikroregionu Litomyšlsko- Desinka. Jedná se o soutěž družstev dětí 1. a 2. stupně základní školy v různých disciplínách. Letošní ročník se konal v Desné a téma soutěží znělo:
„Dvanáct měsíců v roce.“
Naši školu reprezentovali tito žáci: Viktorie Brokešová,
Tereza Čepicová, Lucka a Martin Kábrtovi a Rosťa Dušek.
A vůbec se za ně nemusíme stydět. V konkurenci 13 týmů
mladších žáků obsadili úžasné 1. místo. Moc gratulujeme!

Hudební pořad
V pátek 23.6. se konal v naší škole hudební pořad, se kterým přijeli do naší školy učitelé ze Základní umělecké
školy ve Žďáru nad Sázavou. Jsou to již naši pravidelní
návštěvníci, protože jejich pořad je velice zajímavý a
poutavý. Zábavnou formou žáky seznamují s jednotlivými hudebními nástroji, hrají na ně známé melodie a písničky. Žáci si mohou s nimi zazpívat i zatancovat.

Přejeme všem našim žákům hezké prázdniny a všem ostatním spokojené prožití
léta.

Den IZS Litomyšl
Dne 22. 6. 2017 se konal v areálu Střední školy zahradnické a technické Litomyšl Den IZS Litomyšl. Žáci mohli
zhlédnout zákrok proti nebezpečnému pachateli, ukázku
policejních psů, přílet policejního vrtulníku, ukázku bojového umění AČR, ukázku požárního sportu SDH Desná,
ale i ukázku techniky policie, hasičů a záchranářů. Pro
všechny zúčastněné byl tento den velice zajímavý a pro
většinu z nás i poučný.

Zaměstnanci školy
4.9.2017 nový školní rok na naší škole zahájí děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové prof.RNDr. Josef Hynek,
MBA,Ph.D.
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Den matek
Letošní Den matek kalendářně připadl na 14. května, ale u nás v Seči jsme ho společně slavili v pátek 12. května. Celý
program začínal od 18.00 hodin, kdy všechny maminky, babičky a tetičky slavnostně přivítal pan starosta Luboš
Herold. Po jeho slovech následoval kulturní program místní základní školy. Žáci od 1. do 5. třídy si pro nás připravili
krásné taneční, hudební představení a mnoho vtipných básní. Celé pásmo bylo originální a příjemné. Děkujeme ještě
jednou žáčkům a jejich paním učitelkám. Po kulturní vložce všechny přítomné maminky obdržely od mužů růži a
zákusek s kávou. Pak už následovala volná zábava. Pan Nádvorník doprovázel na harmoniku a pan Kubát na varhany.
Obklopily je všechny místní děti a zábava pokračovala. Děti zpívaly a s chutí bubnovaly. Všem organizátorům moc
děkujeme a budeme se společně těšit na příští rok. A pozor, nesmíme zapomenout i na tatínky, dědečky a strýčky! Den
otců letos připadl na 18. června.

Domov je tam,
kde je maminka,
její něžná náruč,
pochopení a láska.

Vše nejlepší maminkám ze srdce popřáli touto básničkou žáci a
zaměstnanci ZŠ Vidlatá Seč a přidali se i zástupci obce.
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Piráti ve Vidlaté Seči
Ač neuvěřitelné, stalo se skutečností. Zavítali totiž až do
naší malé vísky. Letošní oslava Dne dětí zde tuto neděli
4.června proběhla ve znamení pirátů.
Nedá se vlastně říci, že proběhla – bylo to totiž takřka
drama. A to nejen kvůli hrozícím černým mrakům,
obklopujícím Seč během odpoledne střídavě ze všech
stran, ale díky akčnímu začátku.

na ostrově.
Všechno dobře dopadlo. S piráty se radují i děti, tancují
pospolu a oslavují. Na rozloučenou se piráti vrhají do
„moře“ a mávajíce „plavou“ ke své lodi.

Pirátský duch tak ovládl celé nedělní odpoledne u nás ve
Vidlaté Seči. Nutno říci, že očividné nadšení a radost dětí
byly přímo nakažlivé a šířily se mezi všemi zúčastněnými.
Zkuste si to představit. U břehu „sečského moře“ kotví Užívali jsme si všichni, jak malí, tak velcí. Pro pořadatele
velká pirátská loď. Bílá plachta je vztyčená a nahoře na je tato odměna ta nejcennější. Vše se podařilo nad
stěžni ve větru vlaje černá pirátská vlajka. Na palubě se to očekávání a k tomu přibyl i letošní rekord s počtem 140
hemží drsnými piráty a krásnými pirátkami. Jeden z pirátů zúčastněných dětí. To svědčí o mnohém.
stojí nahoře u kormidla a sleduje dalekohledem cosi v dáli.
Kde se tu vlastně vzali? Odpověď brzy přichází, piráti
zdraví děti a vysvětlují, co se děje.
Mají totiž zálusk na ztracený poklad. Dozvěděli se o mapě,
která by je k němu dovedla, ale ta je ukryta v nedaleké
vojenské pevnosti. To však pro piráty není žádný problém.
Vyslali ze svých řad toho nejodvážnějšího, aby mapu našel
a přinesl.
A vtom se ozývají výstřely…..Co je to? Vidíte to, lidičky?
Kurážný pirát prchá s mapou v ruce, kličkuje mezi stromy,
dětmi, schovává se, jak může, a za ním běží dva silní
vojáci v uniformách s mušketami …Dostihnou ho?
Vypadá to dobře. Pirát má náskok, skáče do „moře“ a
prodírá se vodou zpět za svými druhy k lodi. Vojáci stojí
bezradně na břehu (zřejmě neumí plavat) a hledí smutně za
ním. „Bum!“ ozve se obrovská rána z lodního děla. To už
se všichni na lodi radují, poskakují a tančí: „Máme mapu a
hurá za pokladem!“ Slavilo se natolik, že piráti přidali na
břehu svůj originální pirátský tanec: „Náš lodivod je jako
kára, koukej, jak se klátí…“
Konec juchání a jde se na věc. „Děti, pomůžete nám najít
poklad?“ Děti byly samozřejmě pro, jak by ne, a vyrážíme.
Každé dítko dostává malou mapku s vyznačenou cestou
k pokladu a vyráží na trasu. Pirátské úkoly nebyly snadné,
jen si představte: pirátská lávka, lovení pirátské perly
v písku, ulička zdatného piráta, střelba na koráb,
vytahování pirátské vlajky a další.
A protože všechny děti prokázaly svou šikovnost,
zdatnost, vytrvalost i jiné důležité pirátské vlastnosti a
dovednosti, byly po zásluze odměňovány. Mimo jiné
dostávaly i různé pirátské doplňky a dárečky, a tak se
z nich během cesty stali neodolatelní malí piráti a pirátky.
K poslednímu úkolu již přicházejí s malou pirátskou
vlajkou, v pirátských šátcích, s páskou přes oko, pirátským
tetováním a měšcem.
A co je vlastně čeká v závěru? Úkol nejtěžší. Uprostřed
„moře“ se objevil „ostrov pokladů“ a ten se stává jejich
cílem. Za pomoci piráta sem musí na malé loďce
dopádlovat. Občas se zvedá vítr a na „moři“ hrozí bouře a
loďka se kolébá. Cesta je proto nelehká. Ale piráti ocení
pomoc a rádi se podělí o své zlato. Děti proto dostávají do
svého měšce několik mincí z pirátského pokladu v truhle
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Stavění máje a pálení čarodějnic
V neděli 30.dubna od 18 hodin se ve Vidlaté Seči konal
průvod s májkou a následným upalováním čarodějnice.
Průvod s májkou vyšel okolo 18.hodiny od garáží a pomalu
šel po celé vsi k obecnímu úřadu, kde pomáhalo SDH s
občerstvením a upevněním májky. Po postavení májky nastoupili někteří členové obce v sečských krojích a zpívali
sečskou píseň složenou pro tuto příležitost. Dále si
nacvičili tanec, který byl velmi propracovaný a povedený.
Poté se čekalo na soumrak, aby se zapálila čarodějnice.
Jelikož byla celkem zima, nikdo nepohrdnul blízkostí
ohně, který krásně hřál a zářil ostatním v očích.
Simona Skokanová, žákyně 8. třídy ZŠ

Májka byla letos zase o nějaký ten metr delší - o
výběr a realizaci se stará Jaroslav Renza ml. - děkujeme.

Sečské kroje opět v akci.

Poděkování za výbornou kuchyni i letos patří našim
hasičům.

Úchvatné sečské čarodějnice - výzva pro příští rokpřidají se i další ?
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