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Smrt jsme vám vynesli, nový líto přinesli… 

    Vynášení Smrti nemělo s křesťanskou liturgií nic společného, bylo starší než sama církev. Jeho původ musíme hledat 

v pohanských obřadech. Smrt totiž nepředstavovala nic jiného než zimu, kterou už lidé chtěli mít za sebou, těšili se na jaro, 

slunce a teplo. Proto ji symbolicky odnášeli a zbavovali se jí. Smrt představovala figurína, které se říkalo Morana, Mořena, 

Mařena nebo Smrtholka. Někde byla docela malá a připomínala loutku, jinde měla velikost lidské postavy. 

  S vynášením Smrti souvisí také obyčej, který v podstatě naznačuje totéž, ale je mnohem veselejší a radostnější – přinášení 

nového líta. Byla to dívčí záležitost, kolední obchůzka po vsi s koledami či říkadly.  

      V dlouhém postním období měly z hlediska lidových zvyků význam především neděle. Každá se označovala jinak a 

celkem jich bylo šest: Černá, Pražná, Kýchavná, Družebná, Smrtná a Květná. Byla poslední a nesla se ve znamení památ-

ného Kristova vjezdu do Jeruzaléma. Obyvatelé ho tehdy vítali s palmovými ratolestmi, které jsou dodnes významným 

symbolem v zemích, kde rostou palmy. U nás tuto funkci převzaly větvičky jívy (kočičky) nebo jiných stromů a keřů, které 

se daly v kostele posvětit a tím nabyly v očích lidu magickou moc. Chránily dům i pole, zabraňovaly nemocem a bolestem. 

Proto se ve světnici zastrkávaly za svaté obrázky nebo za kříž. 

     Poslední týden půstu před Velikonocemi se nazývá svatý nebo taky pašijový. Začíná Květnou nedělí a končí Velikonoč-

ním pondělím. 

Škaredá středa - říkalo se jí škaredá, ale také sazometná. Škare-

dá proto, že se prý Jidáš mračil na Krista a v ten den ho také zra-

dil. Podle lidové víry se proto nikdo nesmí mračit, jinak by mu to 

zůstalo po celý rok. Název sazometná naznačuje, že se obvykle 

vymetaly komíny. 

Zelený čtvrtek – název je asi odvozen od zeleného roucha uží-

vaného v kostele, nebo od pověry, že se toho dne musí jíst pouze 

zelená strava. V týž den se „honil“ proradný Jidáš a pekly se ji-

dášky. 

Velký pátek – je dnem smutku, říká se dokonce, že je to nejtišší 

den v roce. Nekonají se mše, nezvoní zvony ani nehrají varhany. 

Pro obyčejné lidi byl Velký pátek dnem záhad a kouzel. Věřili, 

že v tento den mají magické úkony, věštby i modlitby obzvlášť 

velkou sílu. 

Bílá sobota – byla posledním dnem dlouhého půstu. Její název je 

odvozen od bílého oblečení těch, kteří byli pokřtěni a přijati do 

církve. 

Velikonoční neděle – připomínala, že podle legendy Kristus 

vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu“ nebo také 

„prvního dne po sobotě“ (která byla podle židovského kalendáře 

posledním dnem týdne). 

 

Dekorační líto                            Zdroj: České zvyky a obyčeje (Alena Vondrušková, Albatros, Praha 2004) 
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VÝPIS Z USNESENÍ OÚ 2015 ZPRÁVY  OÚ 

 Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Vidlatá Seč 

konaného dne 30. 12. 2015 

 

ZO schvaluje: 

* Rozpočtové opatření Obce Vidlatá Seč č. 1/2015 ze dne 

30. 12. 2015. 

* Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 63 - Neinves-

tiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH 

obcí Pardubického kraje v roce 2015. 

 

ZO bere na vědomí: 

* Informaci o průběhu kontroly Krajské hygienické stanice 

Pardubického kraje v Základní škole Vidlatá Seč. 

* Informaci o uzavření Smlouvy o dílo č. 3/2016, která 

byla uzavřena dne 22. 12. 2015 mezi Obcí Vidlatá Seč a 

společností ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o., Lhotka 219, 

560 03 Česká Třebová, IČ 60912677, pro odběry vzorků 

odpadní vody na čističce odpadních vod obce Vidlatá Seč. 

* Informaci o možném navýšení měsíčních odměn za vý-

kon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce a 

zachovává stávající výši odměn. 

* Zápis č. 4 finančního výboru ze dne 29. 12. 2015. 

* Zápis č. 4 kontrolního výboru ze dne 30. 12. 2015. 

* Informaci o průběhu členské schůze Sdružení majitelů 

skupinového vodovodu Poličsko. 

* Informaci o Tříkrálové sbírce. 

* Informaci o založení Nadačního fondu pro rozvoj zdra-

votnictví Litomyšlska a doporučuje řešit finanční podporu 

tohoto fondu v rámci Mikroregionu Litomyšlsko - Desin-

ka. 

 

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Vidlatá Seč 

konaného dne 12. 1. 2016 
 

ZO schvaluje: 

* Cenovou nabídku společnosti Stelma spol. s r.o., Křičko-

va 417, 530 09 Pardubice, IČ 25297945, na činnosti souvi-

sející s realizací zakázky „Nákup velkokapacitní požární 

cisterny na dopravu vody“ ze dne 7. 1. 2016. 

* Smlouvu o spolupráci č. AD_20160102 - administrace 

žádosti o dotaci s cílem získání finančních prostředků na 

realizaci záměru „Nákup velkokapacitní požární cisterny 

na dopravu vody“ a pověřuje starostu obce podepsáním 

smlouvy. 

* Smlouvu o spolupráci č. DM_20160102 - dotační ma-

nagement v rámci realizace projektu „Nákup velkokapacit-

ní požární cisterny na dopravu vody“ a pověřuje starostu 

obce podepsáním smlouvy. 

 

ZO bere na vědomí: 

* Informaci o průběhu Tříkrálové sbírky. 

* Informaci o nedostatečném pokrytí mobilním signálem 

na území Pardubického kraje. 

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Vidlatá Seč 

konaného dne 7. 3. 2016 
 

ZO schvaluje: 

* Informaci o cenové nabídce společnosti D.A.S. 

Rechtsschutz AG na pojištění právní ochrany územní sa-

mosprávy a schvaluje přesunutí tohoto bodu programu do 

programu příštího zasedání zastupitelstva obce. 

* Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 

obce Vidlatá Seč IČO: 277 550, které se uskutečnilo dne 

19. ledna 2016. 

* Použití obecního znaku obce Vidlatá Seč na praporu 

Okresního sdružení hasičů Svitavy. 

* Instalaci elektronického monitorovacího systému DAG-

MARA v obci Vidlatá Seč. 

* Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Farní cha-

ritě Dolní Újezd, Dolní Újezd 613, 569 61 Dolní Újezd, 

IČO 49324357, ve výši 5 000 Kč na zajištění provozních 

nákladů spojených s poskytováním ošetřovatelské služby v 

obci. 

* Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Českému 

svazu včelařů, z.s., Základní organizace Litomyšl, Z. Kopa-

la 1155, 570 01 Litomyšl, IČO 62675290, ve výši 1 000 Kč 

za účelem podpory činnosti základní organizace a finanční 

a materiální podpory včelařských důvěrníků v jednotlivých 

obcích. 

* Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce spolku 

Přátelé dobré hudby, z.s., Dolní Újezd 169, 569 61 Dolní 

Újezd, IČO 26582643, ve výši 3 000 Kč na pořádání 

XXIV. ročníku tradičního folkového festivalu Újezdské 

babí léto. 

* Podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příleži-

tosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění tří ucha-

zečů o zaměstnání, a to Jiřího Boštíka, Jana Hegra a Petra 

Pokorného. Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč pověřuje sta-

rostu obce zpracováním žádosti o příspěvek na dobu od  

1. 4. 2016 do 31. 10. 2016. 

 

ZO neschvaluje: 

* Přistoupení obce Vidlatá Seč do Sdružení místních samo-

správ ČR. 

* Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 

 

ZO bere na vědomí: 

* Informaci o inspekční činnosti České školní inspekce v 

Základní škole Vidlatá Seč. 

* Informaci o průběhu valného shromáždění svazku obcí 

Mikroregion Litomyšlsko - Desinka. 

* Informaci o žádosti Ing. Romana Línka, MBA, 1. ná-

městka hejtmana Pardubického kraje ze dne 1. 2. 2016, o 

pomoc při zajišťování přísedících pro pardubickou poboč-

ku Krajského soudu v Hradci Králové. 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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SETKÁNÍ RODÁKŮ 

Děkujeme občanům, kteří nám již zapůjčili  

staré fotografie k oskenování . 

Prosíme také ještě o půjčení Vašich společných škol-

ních fotografií ze sečské školy. Budeme rádi, když je 

předáte opět na obecním úřadě nebo p. Jiřímu Renzovi 

(tel.č. 602 823 873). 

POZVÁNKA  

NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE 
 

Obec Vidlatá Seč ve spolupráci s SDH Vás zve 

na Stavění máje a pálení čarodějnic. 

KDY: 30.dubna 2016 (sobota) od 18:00 hod. 

KDE: u obecního úřadu 

TRADIČNÍ SEČSKÉ RAFTOVÁNÍ 

                                    aneb 

                   NÁVRAT NA VLTAVU !! 
23. - 26.června 2016 

Třídenní plavba z Vyššího Brodu do Boršova.   

Pojeďte s námi.  

 Další informace a přihlášky u p. Jiřího Renzy  

(tel.č. 602 823 873) 

Svoz nebezpečného odpadu - oznámení 

Oznamujeme Vám, že ve čtvrtek 21. dubna 2016 se uskuteční svoz nebezpečného a objemného odpadu. Od-

pad si musí občané osobně předat pracovníkům svozové firmy. 

Do svozu patří tyto druhy odpadů: 

koberce, linolea, textil, obuv, velké plastové nádoby, akumulátory, plechovky od barev, plastové obaly se škodli-

vinami, zářivky, výbojky, zbytky chemikálií, monočlánky, televizory, rádia, chladničky, staré léky, barvy, ředi-

dla, olejové filtry, znečištěný textil, kovy, pneumatiky - pouze do velikosti od osobního automobilu 

Do svozu nepatří suť, eternit, asfaltová lepenka. Likvidaci tohoto odpadu lze objednat u svozové firmy zvlášť a 

není zahrnuta v poplatku. 

Jednotlivé zastávky v obci budou: 

v 16:00 - u budovy obecního úřadu 

v 16:15 - u prodejny smíšeného zboží 

v 16:30 - u horní autobusové zastávky 

v 16:45 - u garáží 

Další svoz se uskuteční ve středu 21. září 2016. 

Obec Vidlatá Seč ve spolupráci s místní zá-

kladní školou Vás zve na oslavu Dne matek. 

KDY: 13.5.2016 od 18:00 hod.  

KDE: kulturní dům 

 

Obec Vidlatá Seč Vás zve na Dětský den. 

KDY: 5.června 2016 (neděle) ve 14.00 hod. 

KDE: hřiště u školy 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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Základní škola 

Zápis do 1. třídy 

Dne 18. 1. 2016 proběhl na naší škole zápis do 1. třídy, který 

se jmenoval ,,Putování se Sněhurkou a trpaslíky.“ Budoucí 

prvňáčci plnili různé úkoly, např. pojmenovávali geometric-

ké tvary, vystřihovali, lepili, ale i zavazovali tkaničky. Děti 

plnily úkoly ze znalostí pojmů před, za, nahoře, dole, první, 

poslední, které jsou důležité při orientaci v učebnicích pro 

žáky v 1. třídě. Nakonec všechny děti přednesly básničku, a 

proto je Sněhurka odměnila drobnými dárky – sněhulákem z 

papíru a záložkou do knihy. Dárky vyrobili žáci ve školní 

družině. 

Kabaret Honzy Poplety z Popletova  

Opět po roce k nám do školy zavítal Jan Honza Petráš  - pan 

Honza Popleta z Popletova, který děti bavil nejen svými po-

letenými slovními hříčkami, ale také hrál s dětmi loutkový 

kabaret. Nejprve vodník Mokřinka vyprávěl příběh o prin-

cezně Jolance a pavoukovi.  Poté si děti vyzkoušely své vě-

domosti ve dvou soutěžich o Večerníčcích a protikladech. 

Pak si také samy zahrály v pohádce „O králi rybníka a dvou 

královnách“. Pan Petráš se rozloučil svou vlastní písničkou a 

děti ho odměnily velkým potleskem. 

 

 

 

 

 

Veselé zoubky 

Úterý 9. 2. jsme zahájili vyučování 

trochu netradičně. Probíhal dm pre-

ventivní program ,,Veselé zoubky“, 

který získala dm drogerie od České 

stomatologické komory a zároveň 

získala oprávnění používat Pečeť ČSK. Tuto pečeť propůj-

čuje Česká stomatologická komora jako známku kvality vy-

braným výrobkům a projektům v oblasti prevence. A tak 

celý program probíhal v duchu této prevence. Správná hygi-

ena ústní dutiny může zabránit většině problémů. Pokud ji 

děti nedodržují, vystavují se riziku vzniku zubního kazu, 

zánětu dásní, vypadávání zubů a dalším nepříjemným one-

mocněním. Bakterie z  jídla a pití mohou vytvářet zubní plak 

na zubech již po 20 minutách od konzumace. Proto je důleži-

té dodržovat doporučený postup pro každodenní péči o zu-

by . To se děti právě učily. Nejprve si prohlédly DVD, kde je 

o nutnosti pravidelné návštěvy zubního lékaře přesvědčoval 

Hurvínek s Máničkou, pak si s paní učitelkou prošly manuá-

ly, které se opět týkaly prevence zubních kazů. Nakonec 

každý žák vyplnil pracovní list, kterým si ověřil své znalosti 

týkající se zubní hygieny. Kdo se zúčastnil preventivního 

programu, obdržel taštičku dm drogerie, kde byly základní 

potřeby pro udržování čistého chrupu.   

Dětský karneval a ples 

SRPDŠ naší školy pravidelně organizuje dětský karneval a 

školní ples. Moc jim za to děkujeme. Díky jim můžeme dě-

tem přispívat na různé akce, platíme jim cestu do školy 

v přírodě, přispíváme na školní plavání. Letos nám  poskytli 

i peníze na zakoupení krásných sedacích míčů, koberce a 

mikroskopu, který využije    p. učitelka při hodinách příro-

dovědy a v přírodovědném kroužku. Patří Vám velký dík. 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1kbPBra_LAhXRZpoKHcmRDQAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.yasadikca.com%2Fotizmli-cocuklara-dis-taramasi-6992&psig=AFQjCNE8gttUDehdT7R8FWOmb99iYWpkDg&ust=1457466870801587
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Karneval v ŠD 

V pátek 12.2. jsme ve ŠD uspořádali malý karneval. Některé 

děti si ve družině vlastnoručně vyzdobily masky, jiné si je 

přinesly z domu. Během odpoledne jsme si zatancovali, za-

soutěžili, zhlédli dva tanečky v podání Terezky Čepicové a 

Annabelky Brokešové a také vyhodnotili tři nejkrásnější 

masky. Všem se nejvíce líbila maska indiána od Rosti Duška, 

druhá nejhezčí byla kovbojka od Lucky Kábrtové a na třetím 

místě skončila maska Moniky Fránerové..Všechny děti dosta-

ly za krásné masky malou sladkost. 

Recitační soutěž  

Děti, které navštěvují literární kroužek, se vydaly ve středu 

17. 2. na recitační soutěž do Litomyšle. Konala se v sále ZUŠ 

a byla zde opravdu silná konkurence. Soutěžilo se v pěti ka-

tegoriích, my jsme měli zastoupení pouze ve dvou.  Žáci naší 

školy měli připravené pěkné básničky, které se opravdu 

dobře naučili, ale tréma přednášet před všemi účastníky sou-

těže udělala své. Diplom si přivezla Simonka Záleská, ale i 

ostatní děti získaly pochvalu. Příště se jen se musí zbavit tré-

my a recitovat nahlas.  

Stařenka Morava vypravuje 

V úterý 1. března 2016 se žáci  v hudebním programu 

STAŘENKA MORAVA VYPRAVUJE seznámili s tím, 

jak se kdysi hrávalo na kobzu, dvojačku, koncovku nebo 

grumle či pastýřskou píšťalu. Žáci byli aktivně vtaženi do 

melodií a příběhů řady prastarých moravských písní, které 

vyprávěly skutečné příběhy naší minulosti. Děti si hudební 

nástroje mohly také vyzkoušet a byly nadšené. Program 

v délce vyučovací hodiny vedl pedagog a hudební teoretik 

Mgr. Petr Drkula, Ph.D. z Rožnova pod Radhošťem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosba 

Každý rok organizujeme sběr starého papíru. Ne jinak to-

mu bude i letos. Budeme moc rádi, pokud nám opět starý 

papír připravíte a my si ho odvezeme do školy. Loni jsme 

takto získali 3 907,-Kč. Tyto peníze byly použity na škole 

v přírodě. Přesný termín svozu Vám bude včas sdělen – 

konec dubna. Předem děkujeme za příspěvek. 

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

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


6 

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

Dva speciální léčebné pobyty pro Vojtu Vrchotu 

V minulém čísle jsme Vás zvali na koncerty, které se uskutečnily pod hlavičkou benefičního festivalu Hudba po-

máhá. Tento festival každoročně na sklonku roku pořádá řadu koncertů, jejichž výtěžek se daruje handicapovanému dítěti 

z Pardubického kraje. Letos festival pomáhal získat finance na speciální léčebný pobyt pro osmnáctiletého Vojtu Vrchotu 

z Litomyšle.  

Poslední koncert proběhl na Boží hod vánoční ve Vysokém Mýtě. Tento den, kdy se rozdává radost v rodinách, ale byl 

také dnem, kdy Šemberovo divadlo ve Vysokém Mýtě ožilo a sladilo život handicapovanému Vojtovi Vrchotovi. Právě 

tam vyvrcholil poslední vánoční koncert v rámci festivalu Hudba pomáhá. 

 Festival Hudba pomáhá již osmým rokem podporuje handicapované děti z Pardubického kraje. Letos byl věnován pro 

osmnáctiletého Vojtěcha Vrchotu z Litomyšle, který trpí mozkovou obrnou v kombinaci s epilepsií a zrakovou vadou. Vý-

těžek z celého festivalu by měl pomoci Vojtovi a jeho rodině zaplatit pobyt v lázních Klimkovice, kde by pro Vojtu byla 

připravena Klim terapie. V rámci tohoto pobytu Vojta dostane komplexní péči, bude zahrnuta logopedie, hybnost i koordi-

nace. Po absolvování terapie by si měl Vojta zpevnit trup i zádové svalstvo.  

 V rámci festivalu proběhl jeden koncert ve vysokomýtském M-clubu, jedno divadelní představení Víkend s Bohem a 

série vánočních koncertů Ježíšek pro Vojtu, kde se představila kapela Parkoviště pro velbloudy a její hosté. Tyto koncerty 

odstartovaly v obci Morašice a zakončovaly Hudbu pomáhá 25. prosince v již zmiňovaném Šemberově divadle ve Vyso-

kém Mýtě. Před začátkem koncertu bylo na kontě Hudba pomáhá krásných 186 286 korun i díky příspěvkům na transpa-

rentní účet a několika akcím, které se rozhodly výtěžek také věnovat Vojtovi.  

„Festival byl pro nás hodně náročný, hlavní dík za to patří naší mamce. Na dnešní večer jsem se neskutečně těšila, 

protože Vojta dostane dva pobyty v lázních Klimkovice.  Vybrala se pro nás opravdu obrovská částka a jsme za to velice 

vděční. Na večer jsme se naladili vánočně,“ sdělila své pocity před začátkem koncertu sestra Vojty Anežka Vrchotová. 

Koncert byl vyprodaný a obsazený do posledního místa, dokonce se našlo několik lidí, na které židlička nezbyla. Samo-

zřejmě mezi diváky nechyběla ani rodina Vojty.  

V půl osmé večer plný sám potemněl a začátek koncertu na sebe nenechal dlouho čekat. Zazněly první tóny 

z písně Půlnoční a postupně se začali představovat všichni účastníci. Zhruba v polovině koncertu byli na pódium pozváni 

Vrchotovi, Vojta, maminka Anna a sestra Anežka. Na úvod paní Vrchotová řekla pár slov o Vojtovi: „Moc jsme se těšili 

na shledání s Vámi. Vojta je moje druhé dítko, které se narodilo 26.ledna 1997. Na svět moc moc spěchal, ale nic neuspě-

chal. Naštěstí dostal obrovský dar komunikace a Vojta je díky němu takový vtipálek s nadsázkou.“ Maminka i sestra na 

závěr přidaly i pár vtipných historek a diváci tak mohli vidět, že se s Vojtou rozhodně nenudí. 

Po této vsuvce následovalo pokračování koncertu, kde se představili hosté, mezi které patří například skupina Mo-

ther’s Angels, Iva Kolářová a Ondřej Pavlák. Na konci koncertu proběhlo slavnostní předání šeku rodině. Předal jej ředitel 

festivalu Vojtěch Sedláček. Výtěžek celého letošního festivalu činil 221 095 korun, což je částka, která pošle Vojtu do 

Klimkovic hned dvakrát. „Jsem maximálně spokojen. Všechny letošní koncerty i divadelní představení byly velmi úspěš-

né. Navštívil jsem koncert v Litomyšli, kam přišlo bezmála 600 lidí, což je pro nás naprosto neuvěřitelné. Určitě si vážíme 

štědrosti lidí. Velký dík patří také Vrchotovým, kteří jezdí na všechny akce i s Vojtou,“ uvedl Vojtěch Sedláček.  

                                                                                                                                                         Ilona Holomková 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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JARO VE VIDLATÉ SEČI 

                                                

                                                                                           Foto Jiří Renza                        

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

Svá životní jubilea oslavili: 

Leden 

50 let   Josef Nádvorník  
85 let  Jaroslav Renza 

Únor 

50 let   Věra Lipavská  

Březen 

50 let   Josef Kyncl  
60 let  František Lněnička 
65 let  František Kuta  
 

Našim spoluobčanům srdečně blahopřejeme.  

Narodil se: Jan Hudeček 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Již po šestnácté proběhla v sobotu 9. ledna 2016 v Dolním Újezdu a okolních vesnicích Tříkrálová sbírka. 

Celkem bylo vybráno 226.709,- Kč. 
 

V jednotlivých obcích byly vybrány tyto částky: 

Budislav              16.010,-Kč 

Desná                20.093,- Kč 

Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky) 80.747,- Kč 

Horní Újezd            30.936,- Kč 

Osík                 32.082,- Kč 

Poříčí (Mladočov, Zrnětín)    27.073,- Kč 

Vidlatá Seč             19.768,- Kč 

 

           Podrobné výnosy jednotlivých kasiček naleznete na našich webových strán-

kách http://dolniujezd.charita.cz/trikralova-sbirka/trikralova-sbirka-2016/ http://

dolniujezd.charita.cz/o-nas/. 

           Ještě bychom se rádi vyjádřili k tomu, že před zahájením sbírky běžela  

v médiích mylná informace, že celá Tříkrálová sbírka bude využita na pomoc 

uprchlíkům. Zde je ve zkratce stanovisko Charity ČR: „Výnos Tříkrálové sbírky je 

využit na „místní“ záměry jednotlivých charit. Na podporu projektů pomoci pro 

migranty a uprchlíky má Charita ČR zřízena zvláštní sbírková konta.“ Využití této sbírky je tedy stejné jako v minulých 

letech. Zde uvádíme náš záměr na využití finančních prostředků na rok 2016: nákup kompenzačních pomůcek, nákup 

zdravotního materiálu, odkup sociálního automobilu, úhrada některých provozních nákladů pečovatelské a ošetřovatelské 

služby.  

           Děkujeme široké veřejnosti za vstřícné přijetí koledníků, dětem a vedoucím skupinek, díky jejichž obětavosti se 

mohla Tříkrálová sbírka uskutečnit. V neposlední řadě chceme poděkovat také Otci Adamovi za jeho aktivní přístup ke 

sbírce, dále všem starostům za ochotu a vstřícnost a asistentům sbírky - p. Burešové z Vidlaté Seče, p. Tomšíčkovi a Lu-

boši Jarešovi z Desné za dlouhodobou spolupráci při Tříkrálové sbírce. 

           Tříkrálovou sbírkou se tak každému z nás otevírá možnost podílet se na pomoci lidem, kteří ji potřebují. Ještě jed-

nou – děkujeme!                                                           

                                                                                                                                                      Farní charita Dolní Újezd 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
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              ZNÁTE SVOU VESNICI ? 

Obr.č.1   Čí je tato střecha ? (v pozadí Suchý vrch) 

Obr.č.4  Určete, čí je tento dům. Obr.č.3 Co je to za dům? 

Obr.č.2  Kudy vede tato cesta? 

    Správné odpovědi najdete na poslední straně.  
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Obr. č.6  Čí dům je vidět v popředí? Obr.č.5    Poznáte zahradu? 

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


9 

 

Zemědělské družstvo Dolní Újezd v roce 2015 

    Dne 4. března 2016 družstevní rolníci v naší obci tradičně bilancovali uplynulý rok. Měl celou řadu zvláštností a speci-

fik. V rostlinné výrobě se podařilo zopakovat vynikající výnosy obilovin 7,3 t/ha, řepky 4,3 t/ha a máku 1,14 t/ha. Dlouho-

trvající sucho snížilo produkci lučních porostů, víceletých pícnin a silážní kukuřice. Musela být přijata řada opatření, aby 

se alespoň zčásti nahradil nedostatek senáží a nedošlo k narušení zdravotního stavu skotu, snížení užitkovosti a omezení 

provozu bioplynových stanic. Naštěstí nebyl dopad na tržní plodiny, produkci rostlinné výroby jsme prodali za dobré ceny. 

Pozitivně se projevuje i dobré směrování investic, vybavenost a sladěnost technologických linek je zárukou provedení pra-

cí na poli ve vhodné době. Nové stroje jsme dobře využili, jejich pořízení mělo efekt. 

    Rok 2015 je možné nazvat i rokem evropské mléčné krize. Prodali jsme oproti r. 2014 o 202 tis. l více, ale tržby pokles-

ly o 28 mil. Kč, tzn. že jsme mléko prodávali za 7,95 Kč/l o 1,44 Kč/l  hůře. Příčinou je převis nabídky nad poptávkou. 

Není to tím, že by Česko produkovalo hodně mléka, /Německo, Nizozemsko 2 x více v přepočtu na ha/,ale sankce vůči 

Rusku, kdy západní země nemohou do Ruska vyvážet mléčné výrobky, a tak se je snaží umístit na našem trhu. Dalším dů-

vodem jsou i nižší vývozy evropských států do Číny a na Střední východ v důsledku nestabilní bezpečnostní situace. 

V chovu dojnic v družstvu se nám daří. Každoročně roste užitkovost, v uplynulém roce jsme u stáda 2 100 ks krav dosáhli 

dojivost 10 070 l. Je to odraz dobrého zdravotního stavu, kvalifikované obsluhy, způsobu řízení a investic, které do chovu 

dojnic a souvisejících výrob dáváme. 

     V uplynulém roce jsme ve Vidlaté Seči během 8 měsíců vybudovali a uvedli do provozu stáj pro 390 ks dojnic 

s volným ustájením, s dojírnou 2x 16 ks dojnic. Celý provoz využívá teplo a elektrickou energii z bioplynové stanice. Stáj 

byla pořízena finančním nákladem 56 mil. Kč. 

     V průběhu roku družstvo ukončilo chov prasat. Dlouhodobě nebyl pro družstvo přínosem, neboť na trhu zásluhou doto-

vaných dovozů vepřového masa poklesly ceny pod úroveň vlastních nákladů. Ruské sankce situaci ještě více zhoršily. Oce-

ňujeme ale přístup orgánů Evropské unie a naší vlády, které důsledky politických rozhodnutí alespoň částečně kompenzují 

dotacemi. 

     V roce 2015 začalo nové období společné zemědělské politiky s pravidly, která budou platit až do r. 2020. Po 25 letech 

se dostává výraznější podpory živočišné výrobě. Dobrý zemědělec vždy měl rostlinnou i živočišnou výrobu. Řešil tím 

úrodnost půdy, její biologickou aktivitu, ulehlost, erozi, osevní postupy, ale i zaměstnanost na venkově a utváření krajiny. 

V našem družstvu nedošlo k významnějšímu snížení chovu skotu, každoročně je 30 % orné půdy vyhnojeno organickými 

hnojivy. Půda je prioritou našeho hospodaření. Vážíme si nájemních /dnes pachtovních/ vztahů, v uplynulém roce jsme 

zvýšili nájemné o dalších 500 Kč/ha zemědělské půdy tj. na 4 000 Kč/ha orné půdy a 2 000 Kč/ha luk. Je dobré, že vlastní-

ci si půdy váží, dnes není mnoho vlastníků, kteří by byli ochotni půdu prodat, i když prodejní cena vysoce převyšuje cenu 

bonity půdy. Pokud by se někdo rozhodl půdu prodat, prosíme, dejte nám o tom vědět, určitě seriózní nabídka nezůstane 

z naší strany bez odezvy. 

     Rok 2015 opět ukázal, že naše výrobní struktura dokáže stabilizovat podnikání družstva v nepříznivých podmínkách a 

zajistit jeho prosperitu.   Děkujeme občanům za pochopení, které mají pro zemědělské podnikání a děkujeme i za podporu, 

které se nám dostává. 

                                                                      Ing. Václav Klejch    

                                                 předseda představenstva 
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Krajská soutěž B 

1. SK US Choceň C 20 20 0 0 200:87 60 

2. TJ Sokol Č. Třebová B 20 16 2 2 192:109 50 

3. TTC Ústí nad O. \"C\" 20 14 1 5 177:122 43 

4. Orel Orlice A 20 13 1 6 175:111 40 

5. TJ Jiskra Litomyšl B 20 9 5 6 166:150 32 

6. TJ Sokol Sudslava A 20 8 2 10 133:156 26 

7. TJ Sokol Řetová A 20 7 1 12 144:161 22 

8. TJ Vidlatá Seč 20 6 4 10 153:166 22 

9. TJ Sokol Borová C 20 6 3 11 134:176 21 

10. KST Vysoké Mýto A 20 6 1 13 115:179 19 

11. TJ Lanškroun B 20 2 3 15 125:187 9 

12. TJ Svitavy 20 1 1 18 87:197 4 

Regionální přebor 1. třídy 

1. TJ Spartak Polička A 20 16 2 2 186:62 54 

2. TJ Jiskra Litomyšl C 19 16 2 1 182:83 53 

3. TJ Slov. M.Třebová B 18 17 0 1 177:39 52 

4. TJ Sokol Korouhev A 20 12 0 8 153:123 44 

5. TJ Vidlatá Seč B 18 12 2 4 150:78 44 

6. TJ Spartak Polička B 20 9 3 8 139:149 41 

7. TJ Svitavy B 18 9 2 7 130:130 38 

8. TJ Sokol Borová D 20 7 3 10 135:162 37 

9. SK Linhartice A 20 5 4 11 125:162 34 

10. TJ Sokol Morašice A 18 5 3 10 103:142 31 

11. TJ Slov. M.Třebová C 21 3 4 14 114:189 31 

12. SK Linhartice B 19 1 1 17 47:185 22 

13. TJ Sokol Němčice A 19 0 0 19 53:190 19 

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

00277550, telefon 461 631 261. Povoleno referátem Ministerstva kultury, registrační značka MK ČR E 12060. Vychází jednou za tři měsíce v počtu 110 

výtisků, bezplatně. Redakční rada: Andrea Dušková, Vladislav Famfulík, Luboš Herold, Hana Heroldová, Věra Rejsová, Jiří Renza , Jana Renzová, 

Milena Renzová. Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího čísla 18. 6. 2016. 
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STOLNÍ TENIS  SEZÓNA 2015-2016 

                                  LEDNÍ HOKEJ—LITOMYŠLSKÁ LIGA  2015-2016 

1. HC Vysoké Mýto 23 21 0 1 1 159:46 64 

2. HC Peak Sport 23 20 1 0 2 131:43 62 

3. Hokej sport 23 17 1 0 5 116:61 53 

4. TJ VIDLATÁ SEČ 22 15 1 0 6 133:55 47 

5. Čistá 24 11 3 2 8 109:91 41 

6. Sloupnice 22 12 1 1 8 110:100 39 

7. HC Jenišovice 23 10 0 1 12 106:108 31 

8. HC Proseč 23 7 1 0 15 97:147 23 

9. Příluka 23 6 0 1 16 66:142 19 

10. Makov 23 6 0 0 17 53:104 18 

11. Sokol Č. Třebová 22 5 1 1 15 62:97 18 

12. Fitcentrum Fila 22 4 1 2 14 51:118 16 

13. HC Opatov 23 4 0 1 18 49:127 13 

P TÝM Z V VN PN P SKORE BODY 

   Sezona sice ještě není dohrána, nicméně už teď lze říci, že se v krajské soutěži budeme mít i v příští sezóně  zastoupení. 

V horní polovině tabulky se nachází B tým Jiskry Litomyšl a ze svého aktuálního pátého místa se neposune ani nahoru, ani 

dolů. 

Stolní tenisté z Vidlaté Seče a Borové C jsou na tom o něco hůře, nicméně sezonu mohou také dokončit v klidu, protože  

dostatečný počet bodů potřebných k udržení v soutěži již mají. To se nedá říci o Svitavách, které jsou delší dobu jistým 

sestupujícím. O tom, kdo se připojí k Litomyšli „B“, Borové „C“, Vidlaté Seči a Moravské Třebové „A“, která spadne z 

divize, rozhodnou poslední dvě kola regionálního přeboru. Kandidáti na postup jsou tři, a to Polička „A“, Litomyšl „C“ a 

Moravská Třebová „B“. 

SOUPISKA SEZÓNA 

2015-2016 
 

Brankáři: 

Vít Vomočil 

 Daniel Kubeš 
 

Obránci: 

Vladislav Famfulík 

Robert Grulich 

Pavel Vostrčil 

Martin Jirsák 

Josef Kyncl ml. 

Tomáš Baumgartl 

Útočníci: 

Jaroslav Vomočil  

Jaromír Doležal 

Jiří Doležal 

Michal Doležal 

Marek Vomočil 

Jakub Herold 

Josef Štancl ml. 

Josef Štancl st. 

Martin Henych 

Tomáš Kment  

Martin Brejcha 

Vlastimil Novák 

Odpovědi ze strany 5: obr.1 Benešovi, obr.2 cesta od Famfulíko-

vých dolů k Šedovým , obr.3 dům Renzových č.p.111,  obr.4 dům 

pana  Flídra, obr.5 zahrada Částkových, obr.6  Jiráňovi 

http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=18457&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=18238&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=18864&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=18239&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=18869&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=18603&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=18456&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=18871&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=18458&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=18461&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=18267&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=19011&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=21932&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=21380&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=21921&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=21906&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=21925&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=21931&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=21911&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=21379&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=21933&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=21751&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=21922&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=21934&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=21930&rocnik=2015
http://www.vidlatasec.infobec.cz
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