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Pozvánka na lampionový průvod 
 

Obec Vidlatá Seč ve spolupráci s místní základní školou Vás zvou na podzimní lampionový průvod. 
 
KDY: 31. 10. 2017 (úterý) v 17:30 hod. 
KDE: vychází se od základní školy (srdečně zveme děti, rodiče i prarodiče) a po krátké obchůzce bychom společně 
došli k obecnímu úřadu, kde na nás bude čekat malé překvapení… 
 

Co je důležité? Aby každý z Vás měl svůj lampion či lucerničku, kterou by si svítil na cestu. 
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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 28. 6. 2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• Závěrečný účet obce Vidlatá Seč za rok 2016 a to bez výhrad.  

• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Vidlatá Seč IČ: 00277550, které se uskutečnilo 

dne 24. května 2017.  

• Rozpočtové opatření č. 2 - vlastní rozpočtové opatření.   

• Stanovy Svazku obcí Vodovody Poličsko, se sídlem Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, IČ: 60125748, 

schválené členskou schůzí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko dne 28. 3. 2017 v Budislavi.  

• Záměr prodat část pozemku p. č. 208/5 (ostatní plocha - ostatní komunikace). Parcela je zakreslena v návrhu 

geometrického plánu, který dne 4. 6. 2017 zaslala paní Evženie Honajzrová.  

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

• Poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., klub 

„Radost“, se sídlem Barákova 23, 796 01 Prostějov, IČ: 47922281, ve výši 5 000 Kč. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

• Zápis č. 2 finančního výboru ze dne 14. 6. 2017.  

• Zápis č. 2 kontrolního výboru ze dne 16. 6. 2017. 

 

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 11. 9. 2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• Žádost příspěvkové organizace Základní škola, Vidlatá Seč, okres Svitavy, se sídlem 570 01 Vidlatá Seč 56, 

IČO: 75018055, o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě. Tuto výjimku na školní rok 2017/2018 

schvaluje podle § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Obec Vidlatá Seč povoluje výjimku 

z nejnižšího počtu žáků v souladu se školským zákonem a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že 

uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.  

• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016215/01, 

název: Vidlatá Seč, čp. 19, Boštík - knn.  

• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016215/01, ná-

zev: Vidlatá Seč, čp. 19, Boštík - knn.  

• Prodej pozemku p. č. 208/14 o výměře 249 m2 (ostatní plocha - jiná plocha) v katastrálním území Vidlatá Seč 

(parcela byla vytvořena geometrickým plánem č. 202-60/2017). Kupní cena 20 Kč/m2. Kupující paní Evženie 

Honajzrová.  

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 20. 3. 2014 mezi Obcí Vidlatá Seč 

a společností REVENGE, a.s., Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČO: 28101766. Předmětem 

Dodatku č. 1 je změna názvu a sídla společnosti. 

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

Obecní úřad informuje 
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• Rámcovou kupní smlouvu o dodávkách zboží a služeb prostřednictvím čerpacích stanic. Předmětem této 

smlouvy je závazek společnosti ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 60193531, 

umožnit Obci Vidlatá Seč za stanovených podmínek odběr zboží a služeb prostřednictvím karet EuroOil. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

• Výroční zprávu Základní školy Vidlatá Seč za školní rok 2016/2017 ze dne 20. 8. 2017. 

 

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 5. 10. 2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2017 číslo 10/2017 - Financování akce „Úpravy veřejných prostranství 

v regionu Desinka“. Poskytovatelem dotace je Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka, Dolní Újezd 

281, 569 61 Dolní Újezd, IČ: 70154635. Příjemcem dotace je Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Lito-

myšl, IČ: 00277550. Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace na akci „Úpravy veřejných prostran-

ství v regionu Desinka - obec Vidlatá Seč“. Celkový náklad akce je 50 000 Kč. Výše poskytované dotace je 34 

615 Kč. Obec Vidlatá Seč uhradí 15 385 Kč. V rámci dotace bude provedena obnova veřejného prostranství na 

parcele č. 90/2, k. ú. Vidlatá Seč (obnova povrchu separačního místa pro umístění kontejnerů na biologický od-

pad). Obnovu provede firma Skanska a. s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 26271303.  

• Uzavření smlouvy o přijetí úvěru od České spořitelny, a. s., IČ 45244782, ve výši 8 000 000 Kč na předfinanco-

vání dotace pro nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody se splatností do 30. 9. 2018 a zajištěné-

ho budoucími příjmy obce.  

• Posílení separačního místa u prodejny smíšeného zboží nákupem jednoho velkého kontejneru na plast. 

• 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.  

• Rozpočtové opatření č. 3 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 17-109, kte-

rým byla obci Vidlatá Seč přidělena účelová neinvestiční dotace z Ministerstva financí ČR, poskytnutá 

z kapitoly Všeobecná pokladní správa na úhradu nákladů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky v roce 2017 ve výši 19 749 Kč. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

• Informaci o cenových nabídkách na úpravu osvětlení tělocvičny ZŠ Vidlatá Seč a informaci TJ Vidlatá Seč o 

požadované intenzitě osvětlení tělocvičny. Starosta obce požádá zpracovatele cenových nabídek o stanovisko, 

zda jimi navržené osvětlení bude požadovanou intenzitu osvětlení splňovat. 

• Informaci o možnosti zapojení zastupitelů obce do připravovaného vzdělávacího programu s názvem „Zastupitel 

v kurzu“.  

• Návrh Cenové nabídky firmy EUROPROJECT na podání žádosti o dotaci na environmentální zahradu 

z národního programu Životního prostředí a pověřuje paní Mgr. Věru Rejsovou, ředitelku ZŠ Vidlatá Seč, sjed-

náním pracovní schůzky v místě realizace projektu v prostorách základní školy.  

• Zápis č. 3 finančního výboru ze dne 25. 9. 2017. 

• Zápis č. 3 kontrolního výboru ze dne 27. 9. 2017. 

Ve dnech 20. a 21. října 2017 se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.  
Volební místnost bude otevřena v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00 hod. 

Obecní úřad informuje 
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Přivítat prvňáčky přijela posila z Hradce Králové 

V tento den jsme slavnostně přivítali nové prvňáčky v naší škole. Jsou to Jakub Boštík, Anna Hlavičková, Lucie Pre-
iszová a Aneta Záleská z Vidlaté Seče, Terezie Čejková z Chotěnova a Šimon Šilar z Jarošova. Žáky přivítala paní 
ředitelka Věra Rejsová společně s děkanem prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D. Univerzity Hradec Králo-
vé.  Žáci byli obdarováni školními potřebami, baťůžkem s reflexními prvky a boxíkem se sladkostmi. Přejeme jim, 
aby byli ve škole spokojeni a domů nosili jen samé pěkné známky. 

Žákům se snažíme zpříjemnit  jejich snažení v získávání vědomostí nový-
mi pomůckami, které zpestří výuku a obohatí jejich zážitky. V poslední 
době jsme zakoupili hravá vyjmenovaná slova. Získané poznatky si mo-
hou také procvičovat na výukových programech  na počítačích, které jsou 
v obou našich třídách. 
Od října začínají fungovat na naší škole také kroužky, kterých se žáci v 
odpoledních hodinách mohou zúčastnit. Jedná se o výtvarné činnosti, 
sportovní, přírodovědný, počítačový kroužek, zpěv a náboženství. 
O přestávkách mohou žáci využívat velký stolní fotbal a hokej, které jsou 
umístěny na chodbě školy. Odpoledne žáci tráví ve školní družině. Tam 
mají spoustu her, stavebnic  a také s nimi paní učitelka chodí do tělocvič-
ny, na hřiště i do lesa. 

Foto: Anna Hlavičková, Lucie Preiszová, Terezie Čejková, Aneta Záleská, Šimon Šilar, Jakub Boštík 

Pozvánka  
na vánoční besídku 

 

Základní škola Vidlatá Seč, děti a za-
městnanci, Vás zvou na tradiční vánoč-
ní besídku. 
 
KDE: v tělocvičně školy 
KDY: 12. 12. 2017 (úterý)  
 v 18:00 hod. 
 

Všichni jste srdečně zváni. 

Základní škola informuje 

První školní den  - 4. září 2017 

Jak se žije ve škole 
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Co přináší okolí 

Jedenáctý ročník Hudba pomáhá podpoří Jana a Radovana 

Benefiční festival Hudba pomáhá 
zahajuje druhé desetiletí podporou 
dvou handicapovaných dětí. Jede-
náctý ročník začne v říjnu koncer-
tem Michala Hrůzy ve vysokomýt-
ském M-klubu. Výtěžek z letošní-
ho programu je věnován dvojča-
tům Janovi a Radovanovi Jiskro-
vým z Dolního Újezdu, kteří trpí 
dětskou mozkovou obrnou v kom-
binaci s epilepsií a oční vadou. 
 
Chlapci se narodili předčasně ve 27. 
týdnu a museli být okamžitě převe-
zeni na jednotku intenzivní péče do 
inkubátoru. „Lékaři zjistili, že mají 
krev na mozku a další přidružená 
postižení. Dávali klukům pouze tý-
den života, ale oni to nakonec zvlád-
li. Honzíka jsme si brali domů po půl 
roce, Ráďa musel v nemocnici ještě 
zůstat, protože mu neodtékal mozko-
míšní mok a museli mu dělat punkce 
každé dvě hodiny,” uvedla maminka 
chlapců Věra Jiskrová. 
 
Aby chlapci mohli částečně některé 
činnosti vykonávat sami nebo za 
menší pomoci, potřebují každý den 
cvičit především horní a dolní kon-
četiny. K tomu by měl pomoci moto-
med, což je speciální rehabilitační 
pomůcka. Přístroj se zaměřuje na 
rozpohybování končetin. Jeho velká 
přednost je v tom, že rodina nemusí 
sourozence přesouvat z vozíku na 
tento přístroj, ale stačí jej vhodně 

nastavit a končetiny připevnit. Jan 
s Radovanem budou moci cvičit 
sami, nebo podle předem daného 
programu. Cvičením by se mělo 
uvolnit svalstvo a chlapci by měli 
začít více používat ruce i nohy. 
Právě na zakoupení této pomůcky 
je určený výtěžek letošního roční-
ku. 
 
Festival Hudba pomáhá letos nabí-

Maminka tráví s chlapci každý den již šestnáct let. Není divu, že spolu 
mají všichni tři vřelý vztah. 

Termíny akcí v rámci  

festivalu Hudba pomáhá 

21. 10. 2017 - Koncert Michala Hrůzy a kapely Hrůzy (Vysoké Mýto, M– klub), 20:00 hod. 
 
3. 11. 2017 - Scénické čtení fejetonů Čtení ke kafi a hostů (Vysoké Mýto, M– klub), 19:30 hod. 
 
26. 11. 2017 - Koncert kapely Parkoviště pro velbloudy  a hostů (Morašice,  
   kostel sv. Petra a Pavla), 17:00 a 19:30 hod. 
 
17. 12. 2017 - Koncert kapely Parkoviště pro velbloudy  a hostů (Litomyšl, Zámecká jízdárna),  
   18:30 hod.  
 
25. 12. 2017 - Koncert kapely Parkoviště pro velbloudy  a hostů (Vysoké Mýto,  
   Šemberovo divadlo), 18:00 hod. 

zí celou řadu akcí, kde mohou ná-

vštěvníci chlapce podpořit. První 

koncert, který proběhne v sobotu 21. 

října, bude vystoupení Michala 

Hrůzy. Následovat bude scénické 

čtení fejetonů s názvem „Čtení ke 

kafi”. Festival bude zakončen sérií 

tradičních vánočních koncertů bě-

hem adventu v Morašicích, Lito-

myšli a ve Vysokém Mýtě.  
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Co přináší okolí 

Co dělali děti z naší školy o prázdninách? 

Kotlíkové dotace aktuálně 

Autorka: Terka Čepicová 

Autor: Rosťa Dušek 

Pardubický kraj vyhlásil „3“. výzvu  
na kotlíkové dotace pro fyzické oso-
by 27. září 2017. V tyto dny se zá-
jemci musí elektronicky zaregistro-
vat do systému, vyplnit žádost a vy-
plněnou do systému uložit. Poté ža-
datel obdrží důležitý e-mail s odka-
zem. Z tohoto odkazu dne 31. října 
2017 v 6:30 hodin svou žádost stis-
kem tlačítka na odkaz odešle.  

Vyplňování žádostí, které začalo 
27. září 2017, nemá žádný vliv na 
pořadí žádost. Pro pořadí  žádostí 
bude určující termín 31. října 2017 
v 6:30 hodin. V tuto dobu ale už 
nemusíte mít z předchozích dnů 
hotovou registraci a vyplněnou 
žádost. Ráno 31. října už jen 
„KLIKNETE“, abyste získali co 
nejrychleji nejlepší pořadí. 

Vše najdete na adrese 
www.pardubickykraj.cz/vyzva-
kotlikove-dotace/93219 
Nahlídněte co nejdříve. Pokud bude-
te potřebovat pomoc, tak jsou tam 
uvedeny kontakty na pracovníky 
Pardubického kraje a ti vám rádi 
poradí. 
 

Mgr. Hana Štěpánová 
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Změny na  
křižovatce u Jelín-

Jedná se o místní úpravu pro-
vozu. 
Dne 11. září 2017 se v obci Vidlatá 
Seč konalo místní šetření na atypic-
ké křižovatce pozemních komunika-
cí Morašice - Jarošov a Dolní Újezd 
- Makov (křižovatka u Jelínků), kte-
rého se účastnili zástupci Odboru 
místního a silničního hospodářství 
Městského úřadu Litomyšl (silniční 
správní úřad), Policie ČR Dopravní-
ho inspektorátu Svitavy, Správy a 
údržby silnic Pardubického kraje a 
starosta obce.  
Na základě tohoto místního šetření a 
doporučení Policie ČR DI Svitavy 
vydal silniční správní úřad návrh na 
stanovení místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích, na jehož 
základě bude provedena úprava do-
pravního značení v souladu s plat-
nými právními předpisy.  
Dopravní značka „Dej přednost 
v jízdě“ osazená na silnici od Dol-
ního Újezdu bude doplněna o dodat-
kovou tabulku se skutečným tvarem 
celé křižovatky, stávající dopravní 
značka „Dej přednost v jízdě“ osa-
zená na silnici od Makova bude pře-
sunuta až za vyústění účelové ko-
munikace, dopravní značka „Dej 
přednost v jízdě“ osazená na úče-
lové komunikaci bude zrušena a 
účelová komunikace ústící na silnici 
od Makova bude označena směro-
vými sloupky červené barvy. 
 
Doufáme, že toto opatření přispě-
je k větší bezpečnosti silničního 
provozu a snížení nehodovosti 
v tomto místě. 
 
 

V těchto dnech dokončuje společ-
nost THT Polička, s.r.o., komple-
taci velkokapacitní požární cis-
terny na dopravu vody pro naši 
obec. 
Cisternová automobilová stříkačka 
v provedení pro velkoobjemové 
hašení je určena především pro zá-
sahovou činnost ve složitých terén-
ních podmínkách volné přírody, 
v kopcovitém profilu krajiny a 
zejména pak v komplikovaných 
prostorových podmínkách průmys-
lových objektů a hustých lesních  

Jednotka SDH Vidlatá Seč očekává nový 
přírůstek 

porostů.  
Cena za dodávku cisternové automo-
bilové stříkačky bude 8 080 380 Kč 
včetně DPH. Na její nákup bude po-
skytnuta dotace ze strukturálního 
fondu ERDF ve výši 85 % a dotace 
ze státního rozpočtu ve výši 5 %.  
 
Ke slavnostnímu předání cisterno-
vé automobilové stříkačky místní 
jednotce SDH dojde v sobotu  
28. října 2017 v odpoledních hodi-
nách u požární zbrojnice.  
Všichni jste srdečně zváni.  

Den otevřených dveří na čističce  
odpadních vod 

Vážení spoluobčané, zveme Vás na 
Den otevřených dveří, který se 
uskuteční v sobotu 4. listopadu 
2017 v areálu zrekonstruované čis-
tičky odpadních vod.  
V době od 10.00 do 12.00 hod. bu-
de areál čističky zpřístupněn veřej-
nosti včetně vlastních technologic-
kých prostor. Původní čistička od-
padních vod, která byla na hranici 
své životnosti, prošla náročnou re-
konstrukcí několika objektů včetně 
instalace nové technologie mecha-
nicko-biologického čištění odpad-
ních vod. Akci realizovala společ-
nost Vodní zdroje Ekomonitor 
spol. s r. o. a dotaci ve výši 

1 285 000 Kč poskytl Pardubický 
kraj. Celkové vyúčtování akce bude 
provedeno po obdržení posledních 
faktur.   
Svoji účast na Dni otevřených dveří 
přislíbil rovněž zástupce zhotovitele 
stavby, který Vám rád podá zasvě-
cený výklad.  

Velké díky patří našim dobrovolným 
hasičům i za kulturní zpestření let-

ních prázdninových večerů. 

Novinky v obci  
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Nenechte se napálit!!! - upozornění Policie České republiky 

V poslední době svitavští krimina-
listé opět řešili několik případů, 
kdy se podvodníkům podařilo 
obelstít seniory.  
Podezřelí ze seniorů vylákali peníze 
pod legendou, že člen jejich rodiny 
je ve finanční tísni a že si sám nemů-
že pro peníze přijít, proto posílá své 
známé. Legendu si upravují dle ak-
tuální potřeby. Troufalost těchto lidí 
je až zarážející, když k jedné senior-
ce neváhali poslat vozidlo taxi služ-
by, aby jim zajela peníze vybrat pří-
mo z banky, když je neměla u sebe. 
 
Podvodníci využívají různé záminky 
a lsti, aby se k vašim penězům do-
stali.  
Proto nedůvěřujte cizím lidem, 
kteří se vydávají za známé vašich 

rodinných příslušníků. 
V případě, že se někdo po telefonu 
vydává za vašeho rodinného pří-
slušníka a hovor vede ze skrytého 
čísla, zavolejte zpět tomu, za koho 
se vydává. Dávejte si pozor na to, 
abyste volajícímu neřekli jméno 
vašeho syna, dcery nebo vnuka či 
jiného příbuzného nebo známého. 
Zeptejte se ho, jak se jmenuje, po-
případě, kdy jste se spolu viděli 
naposledy. Pokud ještě v telefonu 
nemáte uložena telefonní čísla na 
své blízké, udělejte to co nejdříve. 
Snadněji jim pak můžete zavolat a 
ověřit si, zda skutečně pomoc po-
třebují.  
 
Podvodníci nevyužívají ke svým 
lstem jen telefonů. Vydávají se za 

různé opraváře, pracovníky úřadů 
nebo jiných služeb.  
V situaci, že vám někdo takový za-
zvoní na dveře a nebyl z vaší strany 
očekáván, tak si ho řádně prohlédně-
te a nechte si předložit služební prů-
kaz instituce, na kterou se pracovník 
odvolává, a sdělte mu, že si nejprve 
jeho totožnost ověříte u jeho zaměst-
navatele nebo přímo na policii, na 
lince 158.  
Pokud si stále nejste jisti a službu 
jste si neobjednali, raději vše odmít-
něte. 
 
Nenechávejte si takovou zkuše-
nost pro sebe a kontaktujte linku 
158, můžete tím zabránit tomu, 
aby někdo další byl nešťastný.  

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví  
a jiných porostů 

ČEZ Distribuce, a. s., upozorňuje 
vlastníky a uživatele pozemků, 
přes něž vede nadzemní elektrické 
vedení distribuční soustavy provo-
zované společností ČEZ Distribu-
ce, a. s. nebo na něž zasahuje 
ochranné pásmo, na povinnost od-
stranění a okleštění stromoví a 
jiných porostů ohrožujících bez-
pečné a spolehlivé provozování 
zařízení distribuční soustavy.  
 
Zásah je nutné provádět průběžně 
v období vegetačního klidu. Nebude-
li zásah proveden do 15. listopadu 
2017 a bude-li ohrožena bezpečnost 
a spolehlivost provozování zařízení 
distribuční soustavy, je pracovník 
pověřený společností ČEZ Distribu-
ce, a. s., oprávněn ke vstupu na do-
tčené pozemky za účelem provedení 
zásahu.  
Vzniklý klest a zbytky po těžbě bu-
dou zlikvidovány a vytěžená užitko-
vá dřevní hmota bude uložena 
v celých délkách do jednotlivých 
hromad na okraji ochranného pásma 
nebo ve vzdálenosti 10 m od osy 
vedení na dotčeném pozemku. Po-
kud již byl vlastník pozemku písem-
ně osloven, tak je nutné postupovat 
dle obdržených pokynů. 

Při práci dodržujte bezpečné vzdá-
lenosti od vodičů uvedené v ČSN 
EN 50110-1. K vodičům se nesmí 
přiblížit pod bezpečnou vzdálenost 
ani nástroje, ani větve dřevin při 
ořezu. Zásah nesmíte provádět 
v případě, že se větve stromů a ji-
ných porostů před zásahem dotýka-
jí vedení nebo hrozí při pádu oře-
zaných větví stromů a jiných po-
rostů dotek s vedením. V případě, 
že zásahem může být ohrožena 
bezpečnost osob nebo zařízení 
distribuční soustavy, kontaktujte 
linku 800 850 860. 
 
Zásah je nutné provést tak, aby 
byla zachována níže uvedená nej-
menší vzdálenost větví stromů a 
jiných porostů od nadzemního ve-
dení: 
 
U vedení nízkého napětí nn do 1 
kV (400/230 V):  
 
- 2 m od holých vodičů a 1,5 m od 
izolovaného nebo kabelového ve-
dení u stromů a jiných porostů, u 
kterých se předpokládá výstup 
osob 
 

- 1,5 m od holých vodičů a od izolo-
vaného nebo kabelového vedení u 
stromů a jiných porostů, u kterých 
se nepředpokládá výstup osob 
- doporučená bezpečná vzdálenost 
pro přiblížení se k vodičům nn při 
provádění zásahu je min. 0,3 m 
 
U vedení vysokého napětí vn nad 1 
kV do 35 kV v rozsahu ochranného 
pásma: 
 
- vedení bez izolace 7 m 
- izolované vedení 2 m 
- doporučená bezpečná vzdálenost 
pro přiblížení se k vodičům vn při 
provádění zásahu je min. 1,5 m 
 
U vedení velmi vysokého napětí 
vvn nad 35 kV do 110 kV 
v rozsahu ochranného pásma: 
 
- vedení bez izolace12 m 
- doporučená bezpečná vzdálenost 
pro přiblížení se k vodičům vvn při 
provádění zásahu je min. 2 m 
 
V ochranném pásmu nadzemního 
vedení je zakázáno nechávat růst 
porosty nad výšku 3 m. 
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Dějiny se opakují!!! Po několika 
letech jsme se letos v létě mohli 
koupat v naší zrekonstruované seč-
ské nádrži. Hlavně děti si plně uží-
valy plavbu na voru alias vrata 
z požární zbrojnice, mnohé děti se 
zdokonalily v plavání, jezdily na 
člunech a bavily se vodními hrátka-
mi. A to nejen děti! Není to krásně 
strávený čas? 
Tyto všechny aktivity by se nedaly 
realizovat, kdyby se o naše 
„koupaliště“ obětavě nestarali čle-
nové místního sboru dobrovolných 
hasičů. Těm patří veliký dík!  
Teď už si jen můžeme přát, aby nám 
zimní počasí přálo tak jako vloni a 
naše koupaliště se opět proměnilo 
v lední kluziště… 

Koupali jsme se v 
naší požární nádrži 

      Jak ten čas letí... 

Pryč s nepořádkem kolem kontejnerů na 
odpad 

Nejenom vedení obce a některým 
spoluobčanům se nelíbí 
v poslední době narůstající nepo-
řádek v bezprostředním okolí 
kontejnerů na odpad.  
Ozvala se i svozová firma Technic-
ké služby Hlinsko, s.r.o., která upo-
zorňuje na toto nepřípustné ukládá-
ní odpadů. I přesto, že kontejnery 
jsou mnohdy poloprázdné, hromadí 
se v jejich blízkosti různé pytle, 
krabice a nádoby. Posádky svozové 
firmy se manipulací s takovým od-
padem zdržují, musí třídit odpad za 
Vás občany a přitom mnohdy ani 
netuší, co je v pytlích, krabicích či 
nádobách uloženo. Nehledě na to, 
že takto zkrášlené separační místo 
uprostřed obce nevypadá moc váb-
ně a je její negativní vizitkou. Neu-
těšená situace byla rovněž projed-
návána na posledním zasedání za-
stupitelstva obce a bylo rozhodnuto 
o posílení separačního místa u pro-
dejny smíšeného zboží o velký  

kontejner na plasty. Pokud se situace 
nezlepší, bude vedení obce nuceno 
přistoupit k dalším opatřením, napří-
klad instalování kamerových systé-
mů do blízkosti separačních míst.  

Přibyde někdo nový 
do Betléma? 

Vloni jsme vytvořili do našeho 
místního betlému Marii, Josefa a 
Ježíška.  
Po rozsvícení stromečku přibyla 
krásná ovečka, dosud však nezná-
me autora. Pokud by z Vás kdoko-
liv měl čas a chuť vyrobit novou 
postavu, určitě bychom byli moc 
rádi. Kreativitě a tvůrčímu duchu se 
meze nekladou. Někdy stačí málo 
a dokáže to potěšit všechny ko-
lem Vás! Děkujeme… 

Pokud potřebujete nahlásit poru-
chu či havárii vodovodu, příslušné 
telefonní kontakty naleznete na 
webových stránkách dodavatele 
vody www.vhos.cz. Po kliknutí na 
odkaz „KONTAKTY NA POHO-
TOVOST / HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ“ 
vyplníte v dalším okně název obce 
(v našem případě Vidlatá Seč) a 
automaticky se objeví telefonní 
kontakt na technika, který s Vámi 
danou situaci vyřeší. Upozorňuje-
me Vás, že telefonní kontakty se 
mění s ohledem na čas hlášení 
poruchy či havárie. Telefonní kon-
takty jsou různé pro pracovní do-
bu, po pracovní době, v noci.  
 
Na webových stránkách dodavate-
le vody www.vhos.cz naleznete i 
další užitečné informace, kontakty 
a formuláře.  
 

Kontakty pro hlášení  
poruchy či havárie  

vodovodu 

Pozvánka na rozsvícení  
vánočního stromečku 

 

Obec Vidlatá Seč ve spolupráci 
s SDH Vidlatá Seč a místní základ-
ní školou Vás zvou na tradiční slav-
nostní rozsvícení stromečku. 
 
KDE: u kulturního domu 
KDY: 2. 12. 2017 (sobota)  
 v 17:30 hod. 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

Přehled jubilantů: 
 Červenec: Petr Kuchta  55 let 
 

 Srpen:  Karel Beneš  60 let 
   Jana Janhubová 65 let 
   Jan Švec  70 let 
 

Našim spoluobčanům srdečně blahopřejeme. 
 
Narodila se:  Natálie Holubová 

1. TTC Ústí nad Orlicí C 3 3 0 0 30:17 9 

2. Orel Vysoké Mýto A 3 2 1 0 29:20 7 

3. TJ Sokol Žamberk A 3 2 0 1 28:15 6 

4. TJ Svitavy 3 2 0 1 27:16 6 

5. TJ Lanškroun A 3 2 0 1 27:23 6 

6. TJ Sokol Borová 3 2 0 1 23:20 6 

7. Orel Orlice 3 2 0 1 25:26 6 

8. KST SK US Choceň C 3 1 0 2 18:28 3 

9. TJ Vidlatá Seč A 3 1 0 2 15:28 3 

10. TJ Sokol Sudslava A 3 0 1 2 22:29 1 

11. TTC Ústí nad Orlicí D 3 0 0 3 23:30 0 

12. TJ Jiskra Litomyšl B 3 0 0 3 15:30 0 

Soupiska B týmu: 
 
1. Famfulík Petr st. 
2. Famfulík Vladislav ml. 
3. Vomočil Jaroslav 
4. Hubinka Jan 
5. Flídr Josef 
6. Kábrt Martin 
7. Famfulík Pavel 
8. Říha Michal 
9. Hurych Kamil 

Soupiska A týmu: 
 
1. Osecký Lukáš 
2. Hubinka Jiří 
3. Osecký Josef 
4. Famfulík Petr ml. 

1 14.10.  9:00 TJ Sokol Morašice TJ Vidlatá Seč B 

2 28.10.  9:00 TJ Vidlatá Seč B TJ Jiskra Litomyšl C 

3 28.10. 12:00 TJ Vidlatá Seč B TJ Sokol Němčice 

4 11.11.  9:00 SK Rychnov na Moravě TJ Vidlatá Seč B 

5 11.11. 12:00 TJ Moravská Třebová B TJ Vidlatá Seč B 

6 18.11.  9:00 TJ Spartak Polička B TJ Vidlatá Seč B 

7 18.11. 12:00 TJ Spartak Polička A TJ Vidlatá Seč B 

8 25.11.  9:00 TJ Svitavy B TJ Vidlatá Seč B 

9 25.11. 12:00 TJ Moravská Třebová C TJ Vidlatá Seč B 

10 10.12.  9:00 TJ Sokol Korouhev TJ Vidlatá Seč B 

11 10.12. 12:00 TJ Spartak Polička C TJ Vidlatá Seč B 

Stolní tenis 2017/2018 
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Krajská soutěž 

Okresní přebor 

Litomyšlská hokejová liga 2017/2018 

HC Vidlatá Seč zahájila novou sezónu zápa-
sem proti mužstvu z Čisté.  
Toto utkání se podařilo otočit a nakonec i vy-
hrát v poměru 5:3. Střelecky se prosadil Jaro-
slav Vomočil, Josef Kyncl, Josef Štancl ml.
(2x), Martin Henych. 
 
Nové kolo proběhlo 14. října zápasem proti 
Příluce. 

Pokud byste chtěli naše hokejisty podpo-
řit, vyrazte tyto termíny na zimní stadion 
v Litomyšli.  
• 22. října (neděle) 2017 od 9:00 hod. 

- Opatov 
 
• 29. října (neděle) 2017 od 11:45 hod. 

- Peak Sport 

https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=27682&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=27679&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=27678&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=27943&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=26674&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=27696&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=27698&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=27681&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=27658&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=27693&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=27683&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=27700&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30586&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30606&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30606&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30559&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30606&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30629&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30604&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30606&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30626&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30606&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30562&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30606&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30561&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30606&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30117&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30606&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30627&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30606&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30614&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30606&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30563&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=30606&rocnik=2017
http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz

