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Jaro v Seči je tu!

Velikonoce

Opět přiletěly divoké kachny, které
už jsou nedílnou součástí naší sečské
nádrže po několik let.

Velikonoce slavíme zvesela,
kuřátka se nám povedla docela...

Jejich návrat je velmi dobrým
znamením, proto si pojďme popřát hodně optimismu, elánu, radosti, úsměvu a zdraví do jarních
měsíců…
Redakce Zpravodaje a zastupitelstvo obce

Bohatou pomlázku a příjemné
prožití velikonočních svátků.

Žáci a zaměstnanci základní školy

Obecní úřad informuje
Tyto informace jsou z důvodu přehlednosti a ochrany osobních údajů uváděny ve zkrácené formě. Každý občan má právo na obecním úřadě nahlédnout 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 30. prosince 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 1/2018 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 18-1.
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 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.
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 částečnou úhradu provozních nákladů poskytovaných sociálních služeb.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Římskokatolické farnosti Dolní Újezd, Dolní Újezd 34, 569 61 Dolní Újezd, IČ 47490535, ve výši 2 000 Kč na uskutečnění aktivit pro děti a mládež ve farnosti v Dolním Újezdě.
Cenovou nabídku č. 2 na provedení projektové dokumentace akce Rekonstrukce vodovodu v obci Vidlatá Seč - od
hasičárny čp. 82 po základní školu čp. 56 (cca 1000 m), kterou předložil Ing. František Pravec, PC PROJEKT, Suchá
Lhota 22, 570 01 Litomyšl, IČ 44403445, cena 114 950 Kč včetně DPH.
Smlouvu o dílo na provedení zalesnění a oplocení porostní skupiny 218Ga11,14,0. Zadavatel - Obec Vidlatá Seč,
Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ: 00277550. Dodavatel - Mgr. Richard Kejzer, Proseč 371, 539 44 Proseč, IČ:
65207971. Cena díla je 37 800 včetně DPH.
Nedoplacení odměn členů okrskové volební komise za proběhlou prezidentskou volbu z vlastního rozpočtu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci České asociace odpadového hospodářství, Spolku veřejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních
služeb k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí.
Informační dopis Ing. Jana Tesaře, ředitele Kontaktního pracoviště Svitavy (Úřad práce ČR), upozorňující na možné
podmínky při zřizování veřejně prospěšných prací v roce 2018 za finanční podpory úřadu práce.
Dopis Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, vlastníka Technických služeb Hlinsko, s.r.o., který se týká návrhu změny zadávání veřejných zakázek mezi Technickými službami Hlinsko, s.r.o., a jednotlivými obcemi a předběžně souhlasí se založením nového dobrovolného svazku obcí a vstoupením Obce Vidlatá Seč do tohoto projektu.
Informaci společnosti EKO-KOM o množství odpadů z obalů, které obec Vidlatá Seč vytřídila v období 1. 10. až 31.
12. 2017 a předala k využití.
Informaci o průběhu Tříkrálové sbírky 2018 v obci Vidlatá Seč.

Svoz nebezpečného odpadu - oznámení
Obecní úřad Vidlatá Seč Vám oznamuje, že ve čtvrtek 19. dubna 2018 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.
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Jednotlivé zastávky v obci
budou:
16:00 - u budovy obecního úřadu
16:15 - u prodejny Smíšeného zboží
16:30 - u horní autobusové zastávky
16:45 - u garáží
Další svoz se za stejných podmínek uskuteční ve středu 19. září
2018.

Obecní úřad informuje
Tyto informace jsou z důvodu přehlednosti a ochrany osobních údajů uváděny ve zkrácené formě. Každý občan má právo na obecním úřadě nahlédnout 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 9. února 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Rozpočet obce Vidlatá Seč na rok 2018. Rozpočet obce je sestaven jako vyrovnaný, příjmy celkem 4 835 000 Kč,
výdaje celkem 4 835 000 Kč.
Smlouvu o nájmu, kterou pronajímatel, Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 00277550, přenechává nájemci, Zemědělské družstvo Dolní Újezd, Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle, IČ 00129488, cisternovou automobilovou stříkačku LIAZ Š706 RT, identifikační číslo vozidla (VIN) 120063403, registrační značka
vozidla 1E92345. Nájemné se sjednává dohodou ve výši 160 000 Kč za rok.
Finální verzi „Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“.
Dodatek č. 3 ke smlouvě č. O - 48/2011 na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu
(navýšení ceny za služby na rok 2018 o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen o 2,2 % v souladu s ustanovením čl. VI odst. 5 Smlouvy č. O - 48/2011 na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu). Smluvními stranami jsou Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl,
IČ 00277550, a Technické služby Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, 539 01 Hlinsko, IČ 25951611.
Rozpočtové opatření č. 6 - vlastní rozpočtové opatření.
Nájemné na rok 2018 pro provozovatele Prodejny smíšeného zboží pana Václava Lipavského ve výši 120 Kč za rok.
Inventurní komisi k provedení inventury majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 2017 ve složení: předseda inventurní
komise - Josef Nádvorník, členové inventurní komise - Jiří Renza, Dana Osecká.
Smlouvu o dílo, pro přípravu a zpracování žádosti o dotaci z národního fondu poskytované Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR, Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2017, DT č. 6 Podpora obnovy sportovní infrastruktury
s názvem Oprava a modernizace tělocvičny ZŠ Vidlatá Seč. Objednatelem je Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570
01 Litomyšl, IČ 00277550, zhotovitelem Štěpánková - dotace s.r.o., kpt. Jaroše 29, 680 01 Boskovice, IČ 05807522.
Dohodnutá cena činí celkem 24 000 Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci o uzavření Darovací smlouvy ze dne 12. 12. 2017, kterou dárce, Zemědělské družstvo Dolní Újezd, Dolní
Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle, IČ 00129428, daruje obdarovanému, Obci Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86,
570 01 Litomyšl, IČ 00277550, dar v hodnotě 160 000 Kč a tím podporuje obdarovaného v souvislosti s činnostmi,
ke kterým byl obdarovaný zřízen.
Informaci o povolení zkušebního provozu stavby ČOV Vidlatá Seč - Rekonstrukce a intenzifikace ČOV na dobu do
31. 10. 2018.
Zápis č. 4 kontrolního výboru ze dne 22. 12. 2017.
Zápis č. 4 finančního výboru ze dne 20. 12. 2017.
Dopis Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, vlastníka Technických služeb Hlinsko, s.r.o., který se týká návrhu změny zadávání veřejných zakázek mezi Technickými službami Hlinsko, s.r.o., a jednotlivými obcemi.
Informaci o průběhu valného shromáždění Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka.
Informaci o průběhu členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko.
Informaci o Tříkrálové sbírce 2018.
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Základní škola informuje
Leden

Seznámili jsme se s bajkami Bohuslava Martinů
Naši školu přišel navštívit 11. ledna varhaník a skladatel Martin Kubát. Poutavým způsobem dětem
představil klavírní cyklus Bajky od
Bohuslava Martinů.
Tyto bajky se skládají z několika
částí jako je: Pochod zvířátek,
Smutný králíček, Opička, Kuřátka
a Mrzutý medvěd. Děti se do poslechu zapojily improvizovanou
pantomimou a všichni se dobře
bavili. Dozvěděli jsme se spoustu
detailů ze života Bohuslava Martinů, místního rodáka, které ilustrovala řada dobových fotografií .
Toto vystoupení dětem přineslo

mnoho nových poznatků, které si
díky vtipnému a hravému vyprávění pana Kubáta budou jistě dlouho
pamatovat.

Každý si pobyt na kluzišti užíval po
svém.

Riskováním jsme usilovali o vítězství
Každý rok, když se děti potěší pololetním vysvědčením, je pro ty,
kteří rádi soutěží, připravena vědomostní soutěž ,,Riskuj“.
Žáci jsou rozděleni do pěti skupin
podle věku a pro každou skupinu
jsou připravené lístečky s otázkami
za 1, 2, 3, 4 nebo 5 bodů podle toho,
jak těžká je otázka.
Každý soutěžící obdrží dvacet bodů
a pak si vytáhne pět lístečků
s otázkami.
Když si vybere otázku například za
tři body a správně odpoví, připíšou
se mu tři body. Když odpoví špatně,
body se mu odečtou.

Testovali jsme naše
bruslařské dovednosti

Otázky za více bodů jsou nejobtížnější.
V první třídě tuto soutěž vyhrála
Anička Hlavičková společně
s Terezkou Čejkovou. Obě dívky
měly stejný počet bodů.
Z druhé třídy vyhrál Jakub Dušek, ve
třetí třídě skončila první Eliška
Andrlová, ve čtvrté třídě byla nejlepší Monika Fránerová a vítězem
z páté třídy se stala Tereza Čepicová.
Všichni soutěžící, ať vyhráli nebo
ne, obdrželi sladkou odměnu a něco
na památku, např. velký bublifuk,
malé plyšové zvířátko, omalovánky,
apod.

Karneval ve školní družině

Ve středu 17. ledna jsme se sportovním a přírodovědným kroužkem
vyrazili bruslit na Zimní stadion
v Litomyšli.
Všechny děti byly na ledě velice
šikovné. Některé byly na ledě poprvé a pomocí branek a p. učitelek se
snažily překonávat strach a zkoušet
samy první krůčky na bruslích.
Ostatní se zdokonalovaly ve svých
bruslařských dovednostech. Dětem
se pobyt na ledě velice líbil.

Únor

Šikanu jsme poznávali díky dramatizaci
Dne 20. 2. naši školu navštívil pan
Zdeněk Zaoral s programem, který
se zabýval v dnešní době velice aktuálním problémem, a to šikanou ve
škole.
Velice poutavě demonstroval modelové situace, které by mohly eventuálně ve třídě nastat. Žáci si pak společně pomocí dramatizace předváděli řešení jednotlivých problémů.
Další část prezentace byla věnována
otázkám týkajícím se bezpečné práce s internetem. Svým vystupováním
dokázal lektor upoutat po celou dobu pozornost všech žáků.
Doufáme, že získané poznatky pomohou dětem ke zlepšení vztahů a
správnému chování.
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Základní škola informuje
Leden

Přírodovědná soutěž v Litomyšli
Naše škola se již pravidelně zúčastňuje v DDM v Litomyšli přírodovědné soutěže v poznávání rostlin a živočichů. Soutěž je sice rozdělena
podle tříd, ale všichni určují stejné
rostliny a živočichy. Proto nás velmi
překvapily a potěšily výsledky především mladších žáků, pro které musela být soutěž velmi náročná. Obsadili totiž nejvyšší pozice. Z první
třídy se na prvním místě umístil Šimon Šilar a hned druhé místo získala
Terezka Čejková. Těsně za ,, medailovými pozicemi “ skončila Anička
Hlavičková a Jakub Boštík skončil
na šestém místě. Ve druhé třídě se
z druhého místa radovala Terezka
Motyčková, Filip Kavan skončil na
sedmnáctém místě a Monika Čepicová byla osmnáctá. Z třetí třídy se
soutěž zúčastnila Eliška Andrlová a
skončila sedmá. Ze čtvrté třídy byl
nejlepší Rostislav Dušek , který byl
na 6.-7. místě, Annabel Brokešová
skončila osmá, Simona Záleská de-

vátá, Dominik Záruba desátý a Monika Fránerová na 17.-18. místě.
Z páté třídy se nejlépe umístila Tereza Čepicová, která skončila na 6.-7.
místě, Lucka Kábrtová byla na třináctém místě.

Všem moc gratulujeme, protože
soutěže
se
zúčastnili
žáci
z litomyšlských škol, z Dolního Újezda, Trstěnice, atd. Takže byli naši
žáci v této silné konkurenci opravdu
velice úspěšní.

Sběr starého papíru
Tak jako vloni, tak i letos budeme
po naší vesnici sbírat Vámi připravený papír. Nemusíte ho třídit, postačí
svázat nebo dát do krabic. Peníze ze
sběru budou jako v loňském roce použity na výlety ve škole v přírodě. Tentokrát pojedeme do Českého ráje.
Předem děkujeme.
KDY: 27. dubna 2018 od 10.00 12.00 hod.
Loňská škola v přírodě - Horní Bečva
v Beskydech (chata Mečová)
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Karneval a ples
Sdružení rodičů, přátel a dětí školy při ZŠ ve Vidlaté Seči uspořádalo v sobotu 20. ledna 2018 dětský karneval a společenský ples.

společenský ples. Zahájen byl předtančením skautů a poté nás celým
večerem provázela skupina CZECH.

Dětský karneval byl letos orientován
aktuálně a tematicky pod názvem
„Zimní olympijské hry“. Hlavními
organizátorkami odpoledního programu pro děti byly Michaela Dušková a Adéla Svobodová. Holky si
připravily velmi nápadité disciplíny,
které děti plnily s chutí a nadšením.
Letos byla snad největší účast, co
náš kulturní sál pamatuje, škoda že
nebyl nafukovací. Celé odpoledne
podbarvoval hudbou a efekty pan
Lipavský.

Moderátorky odpoledne
A. Svobodová a M. Dušková

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

Příští rok opět na shledanou!

Silvestr

Hokejový zápas
V sobotu 3. 3. 2018 si samy školní
děti zorganizovaly hokejový turnaj
ve Vidlaté Seči na ledě. Musely plně
využít počasí, které jim přálo. Nachystaly si plakáty, udělaly vlastní
hand made medaile a vše vypuklo
v sobotu v devět hodin ráno. Sešlo se
jich sice jen deset, ale i to byl
úspěch, protože mnohé děti byly
nemocné nebo měly jiný program.
Řady doplňovaly a nestrannými rozhodčími byly Veronika a Michaela
Duškovy. Co se ale nejvíc cení, že si
děti vše samy na vlastní pěst připravily a dobře si zasportovaly!!!

Účast na plese byla letos nižší, přesto všechno klaplo podle plánu.
Moc děkujeme místní škole za krásnou tematickou výzdobu a všem organizátorům za jejich čas a chuť něco zorganizovat.

Společně jsme se rozloučili s rokem starým a v 00.18 hod. 2018
jsme přivítali rok nový.
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Ptáci Vidlaté Seče - díl první
Vlaštovka vs. jiřička
B. Moravec: "HÁJ" - ústřední časopis pro lesníky, myslivce, lovce a
přátele přírody r. 1921 a 1922
Vlaštovka
Vlaštovka těší se u lidu veliké oblibě, proto ji lid jmenuje zdrobnělým
jménem
"vlaštovička"
nebo
"laštovička". Považuje se za štěstí,
kde se vlaštovka pod střechou uhnízdí, aby hnízdo nespadlo, podkládají je prkénkem přibitým na zdi.
Velmi vítaná je vlaštovka, zbudujeli si hnízdo v chlévě, za tou příčinou
nechá se jí do chléva otevřené
okénko, jestliže se dvéře na noc zavírají. Kdo by vlaštovku zabil, bude
do smrti nešťastný, podobně stavení, na němž hnízdo vlaštovčí bylo
zlomyslně zničeno, bude stále navštěvováno neštěstím. Vystěhuje-li
se vlaštovka ze stavení, umře hospodář. Věří se také, že stavení, na
němž vlaštovky hnízdí, nebude postiženo požárem a do chléva, v
němž je vlaštovčí hnízdo, nemají
čarodějnice přístupu. Známo je, že
vlaštovka je prorokyní povětrnosti a
poselkyní jara. Létají-li vlaštovky
nízko, bude co nejdříve pršeti, naopak zase, létají-li i za deště ve výši,
bude hnedle po dešti. Okolnost tuto
dovede si lid velmi dobře vysvětliti
tím, že před deštěm tlak vzduchu
sehnal hmyz do spodních vrstev,
kde vlaštovky jsou pak nuceny prováděti svůj lov. Na jaře přiletí napřed jedna vlaštovka jako ubytovatelka a hlavní tah dostaví se později, až se ještě více oteplí, proto lid
říká: "Jedna vlaštovka jara nedělá".
V polovině září vlaštovky odtahují a
sem vztahuje se úsloví: "O Marie
narození vlaštovek již tu není." Věří
se namnoze ještě, že vlaštovky netáhnou za moře, nýbrž že přezimují
v dutých stromech nebo ve skalních
rozsedlinách stuleny v chomáče po
způsobu netopýrů. Ve starých školních čítankách bylo to také uváděno, a proto staří lidé, kteří navštěvovali starou školu, jsou o tom pevně přesvědčeni, protože se tomu
učili ve škole. Ve víře utvrzuje je
také okolnost, že se někdy ve vsi
objeví vlaštovka ještě v říjnu. To je
ubohá samička, která přišla domácí
kočkou o první hnízdění a vyhnízdi-

la podruhé pozdě v létě a dlouho do
podzimu dokrmuje mláďata. Po vylítání tyto opozdilé vlaštovky hned
odtáhnou, ale nedospělá mláďata
patrně zahynou na tahu, lid však
věří, že to byly vlaštovky, které dosud do lesa nezatáhly, aby tu vyhledaly skrýš k přezimování, a učiní tak
teprve později. V místopise vlaštovka
nepřichází, ale za to často v příjmení.
Vlaštovky jsou našimi sousedy už od
nepaměti, a proto si snad už ani nedovedeme představit, že by mohli
hnízdit někde jinde. Dříve tomu
ovšem bylo jinak a vlaštovky hnízdily na útesech a v jeskyních.

Postupně však zjistily, že pro ně lidé
vytvořili mnohem zajímavější a bezpečnější možnosti k hnízdění než jim
nabízí příroda a tak si dnes staví
hnízda na všemožných lidských
stavbách. Vlaštovka není ovšem jen
jedna. Vlaštovce podobné druhy ptáků žijí u nás čtyři, z toho ve Vidlaté
Seči se můžeme pravidelně setkat se
dvěma z nich – s vlaštovkou obecnou a jiřičkou obecnou.
Vlaštovky a jiřičky se od sebe liší
nejen vzhledem a chováním, ale také
tvarem a stavbou hnízda. Vlaštovka
je větší má červené hrdélko, pod
nímž je černý obojek, ze svrchní
strany je pak zbarvena jednolitě černě s nápadným modrým leskem.
Spodní stranu má pak vlaštovka špinavě bílou až rezavou. Ocásek je
7

velmi dlouhý s prodlouženými krajními pery, které tak tvoří tzv.
„vidličku“. Jiřička je oproti vlaštovce menší, hrdélko má bílé bez obojku, stejně tak má čistě bílou i spodní
stranu těla. Ocásek má vykrojený jen
malinko a je mnohem kratší. Důležitým poznávacím znakem jiřičky je
bílý kostřec (část těla ptáka hned u
kořene ocasu), který je dobře vidět
obzvlášť v letu. Však se také jiřičce
na Slovensku říká belorítka. Zajímavé také je, že jako jeden z mála našich ptáků má jiřička opeřené celé
nohy včetně běháku a prstů. Občas
nad Vidlatou Sečí dokonce prolétne
podobný ale daleko větší rorýs, který
si k nám odskočil ze svých nejbližších hnízdišť v Makově a Nových
Hradech. To ale bývá opravdu jen
výjimečně. Navíc rorýsi většinou
prolétají ve velké výšce, kam se málokdo z nás podívá. Když ale na
konci července táhnou na jih, můžeme jich nad poli pozorovat stovky.
Jak vlaštovka, tak jiřička si staví
nápadná hnízda z hlíny. Co už ale ví
málokdo je to, jak se od sebe hnízda
vlaštovek a jiřiček liší, ačkoliv jsou
rozeznatelné doslova na první pohled. Zatímco vlaštovka staví hnízdo
otevřené, miskovité a přilepuje ho
k podkladu většinou jen zadní stranou, případně ho celé posadí na zářivku nebo hadici, hnízdo jiřičky je
až na malinký vletový otvor celé
uzavřené a téměř vždy dosahuje až
ke stropu. Rozdíly jsou i v materiálu
a v umístění, hnízda na objektu.
Vlaštovka totiž do bláta přidává i
kousky sena, slámy či podobných
materiálů, jiřička staví pouze z bláta
bez příměsí. Není také běžné, aby
vlaštovky a jiřičky hnízdili vedle
sebe na stejné lokalitě. Vlaštovky
totiž pro stavbu hnízda preferují uzavřené prostory, které jim snad připomínají jeskyně. Do nich pak musí
létat nějakým menším otvorem –
vraty, dveřmi, oknem, nebo jen dírou v pletivu 20x30 cm. Proto často
vlaštovky při hledání vhodného
hnízdiště zabloudí otevřenými dveřmi i dovnitř do domu, odkud se musí
pracně vyhánět. Jiřičce se něco podobného stát prakticky nemůže.
Pokračování na straně 8
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Pro svá hnízda totiž volí spíše místa,
které jí spíše připomínají skalní útesy, tedy na venkovních zdech domů,
kde má nejraději krytá místa přímo
pod okřídlím. Jen výjimečně zahnízdí i hlouběji uvnitř stavby, menší
vletový otvor než vrata ovšem nevolí, alespoň v naší populaci nikdy.
Společně proto vlaštovky a jiřičky
hnízdí prakticky pouze na podstájích
velkých statků, kterých je ale v naší
obci stále dost. Podstáje totiž splňují
jak vlaštovčí nároky na uzavřené
hnízdiště, tak jiřiččí na dostatečně
velký a prostorný vletový prostor.
Stavba hnízda je ovšem pro oba druhy neuvěřitelně energeticky náročná
a trvá proto mnoho dní. Vlaštovky
musí přinést za přibližně 10 dní i
1500 zobáčků plných hlíny, než
hnízdo postaví. Jiřičky pak ještě
mnohem více.

jiřičky každé jaro hnízda bez parazitů by ovšem byla hloupost. Sami
ptáci totiž nejlépe vědí, kdy ještě
mohou hnízdit ve starém hnízdě, kdy
je staré hnízdo potřeba dostavět a
opravit a kdy to nestačí a je třeba
postavit hnízdo úplně nové.
Aby si stavbu hnízda zjednodušili,
často se stává, že hnízdo, které původně postavily vlaštovky, je další
jaro nebo ihned po vyvedení mláďat
z prvního hnízdění obsazeno jiřičkami, které ho dostaví po svém způsobu až po strop. Vlaštovkám pak nezbývá nic jiného, než si postavit
hnízdo nové, které obsadí jiřičky
třeba zase příští rok. Do hnízda jiřičky se pak zase rádi stěhují vrabci
domácí, kteří v nich přespávají nebo
i hnízdí tak dlouho, dokud nespadne,
a koloběh pak může pokračovat dál
zase od začátku.
Když jsem byl malý, hnízdil u nás ve
chlívě pravidelně jeden pár vlaštovek

A pokud delší dobu nezaprší, tak se
stavba může protáhnout i o týdny.
Proto si také ani jeden z těchto druhů nestaví pro každý pokus nové
hnízdo, jak je běžné u většiny ostatních druhů pěvců, ale využívají raději stejná hnízda i po několik let.
Pokud je hnízd dostatek, často během hnízdění využije jeden pár vlaštovek nebo jiřiček hnízda dvě (oba
druhy
hnízdí
často
dvakrát
v sezoně) , případně čas od času postaví i hnízdo nové, pravděpodobně
aby se vyhnuli parazitům, kterých
může být ve starších hnízdech mnoho druhů. Shazovat stará hnízda
kvůli tomu, aby měli vlaštovky a

nad světlem, pod pavlačí pak až 8
párů jiřiček. Časem nás ale jiřičky
začaly opouštět, opustily nás i vlaštovky. Pak zemřel děda a přestalo se
až na slepice hospodařit. Dům se
přestavěl, a že by se u nás vlaštovky
mohly někdy ještě objevit, nás vůbec
nenapadlo. Létaly k nám sice do
dvora rodinky vlaštovek s malými
čerstvě vyvedenými mláďaty, případně si na naše „věčné“ lešení létaly odpočinout, když si ale v roce
2013 postavily první hnízdo, nechtěli
jsme tomu věřit. Od té doby k nám
už vlaštovky létají a každý rok u nás
jeden pár i hnízdí. Celkem mají ve
dvoře už čtyři hnízda, která střídavě

Pokračování ze strany 7
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využívají. A letos ve dvou z nich
vyvedly celkem 10 mláďat. Že by u
nás hnízdili každý rok stejní ptáci,
se ovšem říci nedá. Každý rok se
totiž snažím pár vlaštovek, který u
nás hnízdí, odchytit a okroužkovat.
Mohu tak říct, že se u nás během
pěti let prostřídali celkem 3 samci a
4 samice, kteří vyvedli celkem 33
mláďat. Třikrát vyhnízdili dvakrát
během roku, v jednom roce pouze
jednou. V roce 2014 pak mláďata
uhynula během líhnutí. Je pravděpodobné, že tento úhyn byl způsoben smrtí samice, kterou mohlo například srazit auto, což je bohužel
jeden z nejčastějších způsobů smrti
hnízdících vlaštovek. Vlaštovky se
k nám tedy vracejí, ne vždycky jsou
to ale stejní ptáci. Někdy se vrátí
samec, jindy samice.
Tyto výsledky jsou jistě zajímavé, o
celé populaci našich vlaštovek nám
ovšem neřeknou téměř nic. K tomu
je nutné sledovat mnohem větší počet hnízdících párů. Proto se vlaštovkám ve Vidlaté Seči systematicky věnuji již od roku 2010. Letos
tomu tedy je již 8 let, kdy vlaštovky
hnízdící ve Vidlaté Seči chytám a
kroužkuji v rámci projektu RAS
(Retrapping adults for survival)
Kroužkovací stanice NM v Praze.
Hlavním cílem tohoto projektu je
spočítání hodnot meziročního přežívání dospělých ptáků. Díky tomu je
pak možné zjišťovat, jaké jsou příčiny změn početnosti jednotlivých
druhů – v našem případě vlaštovky
a v posledních několika letech i jiřičky. Zároveň kroužkuji i nevzletná
mláďata na hnízdech a s kolegou
Františkem Bubnem pak sledujeme
to, která z těchto mláďat se do Vidlaté
Seče
vrátí
hnízdit
v následujících letech, jak vlaštovky
meziročně mění svá hnízdiště, jak
se mění věkové složení populace
nebo kudy od nás vlaštovky odlétají
na zimoviště. A o těchto našich výsledcích si budete moci přečíst
v dalších číslech Zpravodaje.
Rád bych na závěr zdůraznil, že
naše sledování vlaštovek je možné
pouze díky dnes již desítkám občanů Vidlaté Seče a díky pracovníkům
zemědělského družstva, kteří nám
umožňují vlaštovky a jiřičky u sebe
doma případně v družstvu chytat a
kroužkovat. Děkujeme.
Václav Jelínek
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Policie ČR – čísla tísňových linek a postup při podávání trestního oznámení
Policisté Pardubického kraje
by rádi občanům v kraji připomněli
důležité preventivní rady a zásady,
kterými je dobré se řídit, aby se nestali obětmi různých podvodníků
nebo zlodějů. Preventivní rady budou vydávat formou tematických
článků, které budou zasílat na vaše
obce. Témata budou jistě zajímavá.
Například podvody páchané na seniorech (tzv. výhodné nabídky zboží
či služeb, legendy podvodného vylákání peněz, obtěžující telefony), senioři v silniční dopravě (chodci,
cyklisté, řidiči – povinné zdravotní
prohlídky), senioři – osobní bezpečnost, domácí násilí, majetková kriminalita, tísňové linky, léto – pohyb
v lese, skoky do neznámé vody, děti
– bezpečná cesta do školy, kyberkriminalita a podobně. Budeme se snažit, aby naše články byly zajímavé a
tak občas přidáme i pár střípků
z policejních svodek, abyste věděli,
co se ve vašem okolí děje.
Dnes bychom rádi v tomto
úvodním článku připomněli čísla
tísňových linek a postup při podávání trestního oznámení. Začneme druhým zmiňovaným tématem a to podáváním „trestního“ oznámení.
Oznámení na Policii České republiky může podat kdokoliv (nikoli
pouze poškozený), oznámení lze
podat písemně nebo ústně a samotné
oznámení lze podat na kterékoliv
oddělení policie nebo na státní zastupitelství. Pokud vaše oznámení
nemá charakter neodkladného tísňového hovoru na linku 158, můžete se
obrátit na policisty z nejbližšího obvodního
oddělení
policie.
V naléhavých případech můžete samozřejmě volat linku 158, kde sedí
naši policisté a ti vám jsou připraveni okamžitě pomoci.

Pro urychlení komunikace
a následné pomoci je dobré vědět
základní údaje k oznamované události, což jsou minimálně tyto informace:
- vaše jméno
- adresa, odkud voláte, případně co nejbližší upřesnění místa
události
- co se stalo
- zda je na místě někdo
zraněn nebo zda potřebuje někdo
pomoc lékaře či hasičů

Obecně i při podávání
oznámení na obvodní oddělení by
si měl každý oznamovatel (pokud
je to možné a tyto informace má)
připravit odpovědi na základní
otázky typu CO se stalo, KDO se
protiprávního jednání dopustil,
KDY k jednání došlo, KDE
k události došlo, JAK ke skutku
došlo, ČÍM bylo protiprávní jednání spácháno či způsobeno, PROČ
se podle oznamovatele čin stal a
jaký je NÁSLEDEK jednání pachatele, tzn. újma na zdraví nebo škoda
na majetku.
Čísla tísňových linek zná
téměř každý, nicméně pokud se
něco stane a člověk je ve stresu, ze
zkušeností víme, že si v rychlosti
nevybaví ani to, jak se jmenuje.
Výše jsme zmínili číslo tísňové
linky policie a to číslo 158. Pokud
potřebujete pomoc hasičů, volejte
číslo 150. Zdravotnická záchranná
služba má linku tísňového volání
155. Rovněž je možné si přivolat
pomoc voláním na jednotné číslo
evropského volání 112. Nicméně

Krizová telefonní čísla
112

Tísňová linka pro celou Evropskou unii

150

Hasiči

155

Záchranná služba

156

Městská policie

158

Policie

800 155 555
800 144 444
222 221 431
800 180 880
800 200 007
1222
14 120
9

doporučujeme, pokud potřebujete
jen jednu složku z integrovaného
záchranného systému (dále jen IZS),
volejte přímo na tísňovou linku potřebné složky. Číslo 112 se využívá
především v případech, že potřebujete na místo dvě a více složek IZS.
Tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje
Bc. Aleš MALÝ, DiS., naše tvrzení
podporuje a doporučuje:
„Při zdravotních komplikacích,
kdy akutně potřebujete pomoc
záchranné služby, volejte přímo
linku 155 a eliminujte tak byť sebemenší časové prodlevy při spojování hovorů z linky 112 na naše
vyškolené operátory na lince
155“.

Existuje i linka tísňového
volání policie pro neslyšící, kde operační
důstojník
komunikuje
s osobou, která potřebuje pomoci
formou SMS zpráv. Tato linka má
číslo 603 111 158. A úplným závěrem můžeme uvést malou zajímavost - dětem jako mnemotechnickou
pomůcku zapamatování tísňových
linek uvádíme pomůcky, jak si pamatovat poslední číslo z tísňové linky a to, u linky 158 – osmička evokuje pouta používaná policisty, u
linky 155 – pětka evokuje nafouknuté bolavé bříško a u čísla 150 – nula
představuje rybník plný vody, kterou
hasiči hasí požáry. Přejeme krásné
jarní dny!
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie
Pardubického kraje

Pomoc
Linka bezpečí dětí a mládeže
Prevence AIDS
DROP IN
Linka proti rakovině prsu – AVON
Zlatá linka seniorů
Turista v nouzi – help systém
Lékařská pohotovost
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Policie ČR – Lidský hyenismus – podvody páchané na seniorech
V minulém článku jsme vás
seznámili s tísňovými linkami a s tím,
jak podávat trestní oznámení. Zde se
zaměříme na rady pro poměrně ohroženou skupinu obyvatel, a to na seniory. Senioři jsou pro podvodníky
snadnou kořistí, a proto se často stávají obětmi především majetkové
trestné činnosti. Výjimkou v dnešní
době bohužel není ani domácí násilí
páchané na seniorech, o kterém však
budeme psát až příště. Dnešní článek
je věnován jak seniorům, tak i jejich
rodinám, protože z našich zkušeností
víme, že právě děti, vnoučata a široká
rodina může seniorům pomoci nestát
se obětí podvodníků.
Podvody páchané na seniorech jsou poměr ně latentní tr estnou činností. Okradení se stydí a raději to nikomu neřeknou a to ani
v rámci rodiny. Pachatelé jsou však
čím dál sofistikovanější, nezanechávají za sebou žádné stopy a pro kriminalisty je těžké je dopadnout.
Hlavním důvodem proč si pachatelé
vybírají starší osoby je ten, že senioři
jsou osamělí, důvěřiví, rádi a pozorně
naslouchají, mají minimum kontaktů
s okolím, jsou méně ostražití, tělesně
slabší a proto se i hůře brání jakémukoliv útoku. Podvodníci zacházejí
tak daleko, že se nejen dostávají do
blízkosti seniorů, ale i do jejich obydlí, kde je následně připraví i o celoživotní úspory. My jako policie se snažíme této trestné činnosti předcházet,
vytváříme preventivní programy, pořádáme besedy a přednášky, distribuujeme letáky, cílíme na tuto ohroženou skupinu lidí, nicméně bohužel
trestných činů páchaných na seniorech nijak výrazně neubývá.
Co se týká pachatelů této
trestné činnosti – již v názvu článku
jsem se nazvala lidskými hyenami,
protože parazitují na dobrosrdečnosti,
vstřícnosti a občas i částečné nemohoucnosti starších lidí. Podvodníci
jsou velice výřeční, na první pohled
působí sympaticky, mile, jsou schopni bez problémů navazovat kontakty.
Své podvody mají velice dobře připravené, ne zřídka pracují ve skupince alespoň dvou lidí, pachatelkami
bývají i ženy. Nelze říci, že by se jednalo o nevzdělané jedince, pachatelé

mají intelektuální schopnosti, snaží
se působit vzdělaně, používají slova, kterým senioři nerozumí. Tito
pachatelé jsou schopni rychlé improvizace, přizpůsobí se okamžitě
situaci, dokáží odhadnout svoji
oběť a snadno si získávají důvěru.
Co mají pachatelé společného, jsou
opakující se legendy, se kterými
bývají stále úspěšní.
O jaké LEGENDY se jedná
a na co si máte dát velký pozor?
Tak v první řadě to je legenda
VRÁCENÍ PENĚZ či požadování
NEDOPLATKU za různé energetické služby – voda, plyn, elektrika.
Zde bychom rádi upozornili, že
žádná energetická společnost nevybírá
ani
nevrací
peníze
v hotovosti!!! Obavy seniorů, že by
jim byla okamžitě vypnuta elektri-

ka, voda či plyn pokud by na místě
v hotovosti nezaplatili, jsou mylné.
Nikdo vám domů žádný
přeplatek za energii nepřinese a
nikdy za tyto služby neplaťte nikomu v hotovosti u vás doma!
Nejčastěji v těchto případech jde podvodníkům o to, aby
viděli, kam si jdete pro peníze (ať
na zaplacení údajného nedoplatku
nebo na rozměnění peněz). Poté se
vám snaží vloudit do domu a peníze ukrást. Do vašeho domu se dostanou tak, že vy nedovřete dveře
nebo si vymyslí, že mají žízeň nebo
potřebují na toaletu. S tím souvisí i
další podvodné jednání, kdy pachatelé vydávající se za pracovníky
energetických společností nabízí
10

PŘEPSÁNÍ SMLOUVY s tím, že za
tento přepis smlouvy musíte zaplatit.
Nic neplaťte v hotovosti a
nikoho si domů nepouštějte!
O případných změnách ve
smlouvách se poraďte s rodinou,
příbuznými, sousedy a podobně.
Nikdy se nenechte donutit
cokoliv okamžitě podepsat!
Požádejte o čas na rozmyšlenou. Další trik podvodníků je, že si
jdou opsat stav vodoměru, plynoměru apod. V těchto případech si ověřte, že se opravdu jedná o pracovníka
energetické společnosti. Nechte si
přes panoramatické kukátko nebo
přes pootevřené dveře zabezpečené
bezpečnostním řetízkem předložit
služební průkazy pracovníků uvedených společností a případně si jejich
totožnost ověřte (než je pustíte do
domu či bytu) u konkrétní společnosti. Jistě máte i možnost stav měřáku napsat na lísteček a dotyčným
ho předat u dveří, následně zatelefonovat nebo poslat mailem do příslušné firmy. Další možností je, pokud
se energetici ohlásí předem, požádat
někoho z rodiny nebo souseda, aby
v době, kdy má cizí osoba přijít, byl
s vámi doma. To, že má cizí osoba
na sobě montérky s nějakým nápisem firmy ještě neznamená to, že se
nejedná o podvodníka.
Vaší povinností není, pokud si nejste jisti, pustit do bytu
cizí osobu!
Jak se říká váš dům je váš
hrad, vaše soukromí a nikdo nemá
právo vám ho narušit.
V rámci Pardubického kraje
jsme v průběhu let zaznamenali i
další legendu a to vydávání se podvodníků za ZAMĚSTNANCE STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA. Převážně seniorům podvodníci nabízeli výměnu starších kuchyňských linek nebo výměnu zámků za lepší, bezpečnostní.
Další poměrně častou legenPokračování na straně 11
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Policie ČR – Lidský hyenismus – podvody páchané na seniorech
Pokračování ze strany 10
dou podvodníků je, že se vydávají za
KAMARÁDA NĚKOHO Z VAŠÍ
RODINY. Tady je jejich nejčastější
„pohádkou“ to, že někdo z rodiny
měl dopravní nehodu, porouchalo se
mu auto, ztratil peněženku, zastavili
ho policisté a podobně, on u sebe
nemá peníze a tak si poslal kamaráda za vámi, abyste mu pomohli.
Onen kamarád je však podvodník.
Zde máme několik rad. Nikdy vy
sami nesdělujte nikomu cizímu jméno svého příbuzného, naopak se zeptejte vy jeho na jméno a příjmení
údajného příbuzného, který je
v tísni. Pokud podvodník zazvoní u
vašich dveří nebo vás potká před
domem, nikdy ho nezvěte dovnitř do
domu nebo bytu. Řekněte mu, ať
počká venku a pokud máte tu možnost, spojte se telefonicky s tím, komu máte údajné peníze poslat. Pokud se mu nedovoláte, zkuste kontaktovat někoho z rodiny.
Pokud i tam budete neúspěšní, v žádném případě vám nedoporučujeme cizím osobám předávat
peníze!
Dbejte i na to, abyste nenechali pootevřené dveře, aby vám
zloději nevnikli do domu.
Podvodníci se snaží, abyste
podlehli stresu a iluzi, že někdo
z rodiny nebo rodinný přítel je
v obrovských problémech a tlačí vás
k vydání jakékoliv finanční hotovosti. Nedejte se, jsou to vaše peníze!
V těchto případech vás můžou podvodníci kontaktovat i telefonicky,
přes pevnou linku. V současné době
mají pevné linky především starší
občané, a tak si podvodníci
v telefonních seznamech hledají
osoby například i podle archaických
jmen (například Anežky, Boženy,
Marie apod.). V seznamu samozřejmě zjistí i adresu, kam za vám následně přijdou.
V neposlední řadě musíme
zmínit i legendy PODOMNÍCH PODEJŮ A NÁKUPŮ.
V poslední době není výji-

mečné, že obce zakazují podomní
prodej místní vyhláškou.
Pokud si nejste jisti, jak je
to u vás, obraťte se s dotazem na
váš obecní úřad. Jestliže u vás je
podomní prodej zakázaný a někdo
se bude snažit vám cokoliv prodat,
můžete kontaktovat státní policii na
lince 158 nebo i městskou policii.
Obě tyto složky mohou prodejce
pokutovat, neboť se prodejci dopouští přestupku porušení místní
vyhlášky. Podvodníci v těchto případech nabízejí široký sortiment
zboží a služeb jako jsou potraviny,
kožešiny, nádobí, kosmetiku, pojištění, knížky atd. Zároveň nabízejí i
výkup starého nábytku, oblečení,
starožitností apod. Nenechte se zlákat výhodnými nabídkami nebo
tím, že se zbavíte starých nepotřebných věcí a ještě vyděláte.
Když jsme hovořili o výhodných nabídkách, musíme se
dotknout ještě dalšího tématu a to
jsou hromadné VÝLETY NA
PRODEJNÍ AKCE.
Akce, které se tváří jako
výlet za kulturou s obědem, večeří
nebo kávou a tam vám prodejci
nabízejí různé zboží – deky, nádobí
a tak podobně. Zde bychom na vás
apelovali, abyste se takovým akcím
buď úplně vyhnuli, nebo se tam
potom v žádném případě nenechali
donutit pod nátlakem k podpisu
jakýchkoliv smluv a dokumentů.
Pokud by na vás byl na místě vyvíjen nátlak, můžete přímo z místa
zavolat policii. Těmito případy se
média poměrně rozsáhle zabývala a
tyto podvodníky nazývala příznačně „šmejdi“. Prodejci jsou velmi
dobrými psychology, povídají si
s vámi, jsou „sladcí jako med“, ale
ve chvíli, kdy není po jejich, a vy
odmítnete nákup zboží, začnou být
zlí, nepříjemní a začnou vás slovně
napadat. Bohužel často mívají velice dobře právně ošetřené smlouvy,
od kterých je velice těžké odstoupit
(pokud to je vůbec možné).
Nemalou část problémů si
senioři vytvoří i sami tím, že se, ač
možná
nechtěně,
zavážou
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k PLNĚNÍ NĚJAKÉHO ZÁVAZKU TELEFONICKY. V tomto případě se nejedná o kontakt s podvodníky, ale o to, že senioři si s někým
rádi popovídají, nechají se operátory
různých společností přesvědčit o
výhodnosti nabídky a neuvědomují
si, že i ústně uzavřený závazek může
být soudně vymahatelný. Naše rada
proto zní, pokud nic nepotřebujete,
není vaší povinností přijímat telefonní hovory od cizích lidí. Můžete odmítnout jejich monitorované hovory
a telefonát striktně ukončit.
A rada pro seniory, jak se
nastat obětí podvodníků?
Chraňte si své soukromí,
nesvěřujte se s osobními věcmi cizím lidem. V žádném případě nepouštějte cizí osoby do domu či bytu. Nedávejte se do hovoru s cizími
lidmi. Udržujte dobré sousedské
vztahy a případně sousedy požádejte
o pomoc. Pořiďte si panoramatické
kukátko nebo řetízek na dveře. Neotevírejte automaticky dveře, když
nevíte, kdo je za nimi. Nejlepší je
peníze ukládat do peněžních ústavů,
a pokud je již máte doma, uschovejte je na několika různých místech.
Důležitá telefonní čísla mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli
případně rychle zavolat pomoc.
V článku jsme jistě neobsáhli všechny možné druhy podvodů,
které mohou seniorům ztížit život,
nicméně jsme se snažili nastínit nejčastější triky podvodníků. Pokud
byste potřebovali pomoci, můžete se
kromě policie obrátit i na krizovou
linku pro seniory, která je v provozu
24 hodin denně a je poměrně vytížená – její číslo je 800 157 157. Volání
na linku je zdarma.
Pokud byste měli v rámci
klubu seniorů či obce zájem o takovou besedu, můžete se na nás obrátit
a my v rámci svých možností rádi
přijedeme, předáme rady, zkušenosti
a poradíme, jak se v určitých situacích zachovat.
Krásné jarní dny přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie
Pardubického kraje
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Úspěšný rok Zemědělského družstva Dolní Újezd
Na výročních členských
schůzích proběhlo příznivé bilancování roku 2017. Přispělo k tomu
zlepšení vnějších podmínek, zejména stavu na trhu. Prodejní ceny rozhodujících výrobků uhrazují vlastní
náklady, nebyl zásadní problém
s odbytem produkce. Příznivě se
projevuje i působení společné zemědělské politiky. Zemědělství získává
dotace, které přináší stabilitu do hospodaření zemědělců. Stále ale nejsou přijata pravidla, která by vytvořila jednotné konkurenční prostředí a
tak se na náš trh dostávají výrobky
z Polska a z Německa za ceny, které
zdaleka neodpovídají nákladům na
jejich výrobu. Například výrobní
cena másla je cca 30 Kč, prodejní
cena by se měla pohybovat kolem
35 maximálně 40 Kč. Vyšší, případně nižší cena je důsledkem obchodních spekulací. Obdobně je to
v současné době s cenou sýru eidam.
Zemědělská problematika se politizuje, je snaha rozdělovat zemědělce
na velké a malé. Přetrvává snaha
snížit dotace velkým podnikům, které provozují živočišnou výrobu a
vytváří pracovní místa na vesnicích.
Velké podniky přitom dostávají na
100 Kč tržeb méně dotací než ti, co

provozují pouze rostlinnou výrobu
a v osevním postupu střídají pouze
obiloviny a řepku.
V uplynulém roce se podařilo sklidit 7,39 t/ha u obilovin, u
pšenice dokonce 8,14 t/ha, to je
rekordní úroda. Vysoký standart si
udržuje i pěstování řepky, kde výnos opět překročil 4 t/ha, u máku
1,13 t/ha. Dostatečně je zajištěna
potřeba a kvalita objemných krmiv
jak pro živočišnou výrobu, tak pro
bioplynové stanice. V živočišné
výrobě pokračoval příznivý vývoj
zejména u výroby a prodeje mléka.
Dojivostí krav 10 500 litrů patří
družstvo k nejlepším v republice.
Prodej mléka se meziročně zvýšil o
600 tisíc litrů a denní dodávkou 62
tisíc litrů pokrývá potřebu 90 tisícového města. Po třech letech cenové krize, kdy prodej mléka byl
hluboko pod úrovní vlastních nákladů, opět dochází k poklesu prodejní ceny.
Bioplynové stanice jsou
vedle rostlinné a živočišné výroby
právem označovány jako 3. pilíř
družstva, neboť k nim přirozeně
patří. Zejména využití krmiva ze
skrývek silážních a senážních jam,
vedlejší produkt digestát, společně

se slámou nahrazuje chlévský hnůj,
řeší hnojnou koncovku stájí živočišné výroby, efektivně využívají kejdu. Prodej elektrické energie činí 13
milionů KWh.
Příznivé výrobní výsledky
se promítly do ekonomiky družstva,
do posílení finanční stability a tak
každá 100 Kč vložených nákladů
přinesla 11 Kč zisku. Umožnilo to
zvýšit odměny zaměstnancům o 10
%, povýšit nájemné z orné půdy na
5 500 Kč/ha včetně daně z pozemků,
u luk došlo ke zvýšení o 1000 Kč/ha.
Zvýšila se i výplata podílu na zisku
členům družstva.
Při hodnocení ekonomických výsledků bylo naše družstvo
vyhodnoceno
jako
nejlepší
v Pardubickém kraji, v rámci republiky bylo oceněno mezi pěti společensky odpovědnými zemědělskými
subjekty.
Dosažené úspěchy těší, patří
za ně poděkování všem, kteří se o ně
zasloužili v uplynulém roce i
v letech minulých, ale současně i
zavazují k jejich následování.
Ing. Václav Klejch
Předseda představenstva

Tříkrálová sbírka 2018
Na Tři krále mrzne stále. Tak tato
pranostika se naštěstí nevyplnila, v
sobotu 6. ledna 2018 v Dolním Újezdu a okolních vesnicích proběhla
Tříkrálová sbírka a provázelo nás
sluníčko. Celkem bylo vybráno
260.142,- Kč, je to tedy o 17.312,Kč víc než v loňském roce.
V jednotlivých
tyto částky:
Budislav
Desná
Dolní Újezd

obcích byly vybrány

Horní Újezd
Osík
Poříčí

33.727,- Kč
37.416,- Kč
31.130,- Kč

Vidlatá Seč

16.106,- Kč

(Jiříkov, Václavky)

21.450,- Kč
26.086,- Kč
94.227,- Kč

Obě skupiny sečských koledníků

(Mladočov, Zrnětín)

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-sbirka2018/.Na našich webových stránkách můžete nalézt i výsledky koledování za celou diecézi.
Chceme touto cestou moc poděkovat všem vedoucím skupinek, rodičům i dětem, že nám pomohli sbír12

ku uskutečnit a v nemalé míře děkujeme těm, co naše koledníky přijali a
obdarovali. Dále chceme poděkovat
duchovním správcům našich farností
a starostům obcí za jejich ochotu a
vstřícnost ohledně organizace sbírky.
Farní charita Dolní Újezd
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Pozvánky

Oslava Dne matek
Obec Vidlatá Seč ve spolupráci se ZŠ Vás zvou na oslavu Dne matek.

KDY: 11. května 2018 od 18.00 hod.
KDE: kultur ní dům ZD

NEPŘEHLÉDNĚTĚ !
Malí i velcí,
přijďte v čarodějnickém oblečení!
Novinkou letošního ročníku bude čarodějnická
módní přehlídka.

Klub oživení historie
Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka z. s.

pořádá

Velikonoční výstavu
v Regionálním muzeu vesnice v Dolní Újezdě
Otevřeno: sobota dne 31. března 2018 a neděle
1. dubna 2018 14.00 – 17.00 hod.
V selských světnicích bude prezentace velikonočních zvyků a obyčejů. V sobotu ve 14.00 hod. se
uskuteční hudební vystoupení žáků ZUŠ Dolní
Újezd. V nové výstavní místnosti muzea proběhne
ukázka práce řezbáře, uměleckého kováře a košikáře. Dále bude připravena pro děti dílnička, kde
si budou moci ozdobit kraslice a perníčky.

Dětský den
Obec Vidlatá Seč zve všechny, malé i větší, jako každoročně
na oslavu Dne dětí. Letos budou děti cestovat po světě.

KDY: 3. čer vna 2018 od 14.00 hod.
KDE: u obecního úř adu
13
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Přehled jubilantů:

Leden:

Marie Renzová

85 let

Únor:

Josef Bureš
Jarmila Kynclová

75 let
50 let

Březen:

Vlastislav Hurych
Josef Bureš

70let
65let

Našim spoluobčanům srdečně blahopřejeme.
Narodil se Matěj Hudeček.
Zemřela paní Jaroslava Kovářová.

Veselá bruslička na Chotěnově
Myslivecké sdružení JarošovBorovina
uskutečnilo
4. února 2018 na chotěnovském
ledě pro děti dovednostní soutěže
na bruslích.
Letošní zima tomu moc nepřála, ale
jeden týden pořádně mrzlo, a proto
toho páni myslivci využili a pro děti
vše připravili! Děti nejprve obdržely pořadová čísla a byly rozděleny
do tří kategorií podle věku. Projely
nejprve slalom bez hokejky, poté
s hokejkou mezi kužely, přenesly
vajíčko na lžíci, projely slalom ještě
jednou, trefily se do brány a podjely
tyč. To vše se měřilo na čas.
Když právě soutěžila jedna skupina,
ostatní dvě hrály hokej. Takto se
všechny skupiny postupně prostřídaly. Nesmělo chybět slavnostní
vyhlášení, diplomy a pěkné ceny.

Pro přihlížející a fanoušky bylo připraveno výborné občerstvení.

Organizátorům děkujeme a těšíme
se opět na příští rok!!!

Žijí mezi námi
Jubilejní oslava sportovců v Poličce
10. ročník slavnostního vyhlášení
výsledků ankety Nejúspěšnější
sportovec roku regionu Svitavska
proběhl v úterý 23. ledna 2018
v Tylově domě v Poličce. Tylův
dům patřil sportovcům našeho regionu, kteří v uplynulém roce šířili
jeho jméno díky svým úspěchům
i daleko za jeho hranicemi. Oceněno bylo celkem 39 spor14

tovců ve 12 kategoriích. Jednu
z kategorií vyhrála obyvatelka Vidlaté Seče. S hrdostí nacházíme ve
výčtu vítězů jméno:
Anna Brokešová
(bowling, ABB Vidlatá Seč)
Srdečně blahopřejeme a přejeme
hodně dalších úžasných úspěchů.

OBEC VIDLATÁ SEČ

www.vidlatasec.cz

vidlata.sec@worldonline.cz

Znáte svou vesnici?

Obr. č. 2

Obr. č. 1 Čí je dům vzadu?

Obr. č. 3

Čí dům se schovává za břízami?

Komu patří dva domy v pozadí?

Obr. č. 4 Kde najdeme tuto ptačí budku?
Správné odpovědi najdete na poslední straně.

Pozvánka

První pomoc pro veřejnost
Obec Vidlatá Seč zve své občany na školení první pomoci.
Program: základní zásady pr vní pomoci, pr vní pomoc př i akutních stavech (epilepsie, pr ůduškové
astma, alergie, cukrovka, cévní mozková příhoda), první pomoc při selhání základních životních funkcí a
praktický nácvik resuscitace. Přednášející budou ze Střední zdravotnické školy ve Svitavách.

KDY: pátek 20. dubna 2018 od 17.00 hod.
Místo konání bude ještě upřesněno.
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Vltava 2018

KDY: 14. - 17. června 2018
Máte-li zájem o letošní raftování,
pojeďte s námi sjíždět Vltavu!!!
——————————————————————————–—
Ozvěte se prosím na tel. číslo : 602 823 873
Záloha 700,- Kč do 20. dubna 2018

Stolní tenis
Sezóna se pomalu blíží ke svému
konci, týmu „A“ zbývají odehrát
ještě dva zápasy a to proti Chocni
„C“ a Ústí nad Orlicí „C, nicméně
šance na udržení v krajském přeboru

je malá, jelikož do nižších soutěží
padají dvě poslední družstva. Týmu „B“ zbývají odehrát také poslední dva zápasy, ale už teď mají
jisté druhé místo kvůli lepším vzá-

Krajská soutěž

jemným zápasům proti Litomyšli.
V polovině dubna se uskuteční
v místní tělocvičně první ročník Memoriálu Vládi Famfulíka.

Okresní přebor

1.

TJ Sokol Borová

179:107 49

1.

TJ Spartak Polička A

200:22

60

2.

Orel Orlice

180:120 46

3.

TJ Vidlatá Seč B

179:69

52

3.

TJ Lanškroun A

179:119 43

3.

TJ Jiskra Litomyšl C

167:118

48

4.

TJ Sokol Žamberk A

146:134 33

4.

TJ Slovan Moravská Třebová B

179:141

47

5.

TTC Ústí nad Orlicí C

150:145 27

5.

TJ Spartak Polička C

160:115

47

6.

TTC Ústí nad Orlicí D

153:151 25

6.

TJ Sokol Korouhev

152:127

42

7.

TJ Sokol Sudslava A

143:159 24

7.

TJ Spartak Polička B

130:151

35

8.

Orel Vysoké Mýto A

147:168 23

8.

TJ Sokol Morašice

128:158

35

9.

TJ Jiskra Litomyšl B

137:151 22

9.

TJ Slovan Moravská Třebová C

104:177

34

10.

KST SK US Steinerová Choceň z.s. C

127:174 22

10.

TJ Svitavy B

123:170

33

11.

TJ Svitavy

131:169 16

11.

TJ Sokol Němčice

70:185

27

12.

TJ Vidlatá Seč A

109:184 16

12.

SK Rychnov na Moravě - Mladějov

41:200

20

Litomyšlská hokejová bezkontaktní liga 2017/2018
1.

HC Vysoké Mýto

142:32

55

2.

HC Peak Sport

115:40

54

3.
4.

TJ Vidlatá Seč
Sloupnice

86:57
61:79

46
32

5.

HC Proseč

94:89

29

6.
7.
8.

Čistá
Makov
HC Opatov

64:82
44:66
66:96

24
21
21

9.

Rybník

56:92

17

10.
11.

Fitcentrum Fila
Příluka

49:101
68:111

16
15

Odpovědi ze strany 15:
Obr.č. 1 - Mrázovo, Obr.č. 2 - vlevo Kašparovo, vpravo v pozadí Záleských, Obr.č. 3 - Oseckých, Obr.č. 4 - u horní autobusové zastávky.
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