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ZVEME VŠECHNY OBYVATELE NAŠÍ OBCE NA

1.SETKÁNÍ RODÁKŮ VIDLATÉ SEČE

10.ZÁŘÍ 2016

Zastupitelstvo obce a redakce Zpravodaje přejí léto plné klidných prosluněných
dní, příjemně prožité dovolené a dětem ty nejlepší prázdniny.

OBEC VIDLATÁ SEČ

www.vidlatasec.infobec.cz

vidlata.sec@worldonline.cz

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Vidlatá Seč
konaného dne 10. 5. 2016

VÝPIS Z USNESENÍ OÚ 2016

ZO schvaluje:
- Záměr prodat pozemek p. č. 679/3 o výměře 31 m2
(ostatní plocha - jiná plocha) v katastrálním území Vidlatá
Seč a pozemek p. č. 706/4 o výměře 32 m2 (ostatní plocha jiná plocha) v katastrálním území Vidlatá Seč. Parcely byly
vytvořeny geometrickým plánem č. 189-66/2014.
- Záměr prodat pozemek p. č. 125/6, díl a, o výměře 80 m2
(ostatní plocha - ostatní komunikace) v katastrálním území
Vidlatá Seč, pozemek p. č. 55/5, díl f, o výměře 2 m2
(zahrada) v katastrálním území Vidlatá Seč, pozemek p. č.
125/9, díl g, o výměře 3 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v katastrálním území Vidlatá Seč a pozemek p. č.
125/6, o výměře 32 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v katastrálním území Vidlatá Seč. Parcely byly vytvořeny geometrickým plánem č. 193-122/2014.
- Záměr prodat pozemek p. č. 207/6 o výměře 163 m2
(zahrada) v katastrálním území Vidlatá Seč a pozemek p. č.
207/9 o výměře 33 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace)
v katastrálním území Vidlatá Seč. Parcely byly vytvořeny
geometrickým plánem č. 162-90/2010.
- Stanovy svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko.
- Příkazní smlouvu související s veřejnou zakázkou malého
rozsahu na administrativně-organizační a právní služby
s názvem „Rekonstrukce a intenzifikace ČOV v obci Vidlatá Seč“. Smluvními stranami jsou Obec Vidlatá Seč a
JUDr. Vladimír Tögel - advokát, Ostrovského 253/3, 150
00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 12493031. Cena byla stanovena
na 25 000,- Kč bez DPH.
- Stanovení ceny za zapůjčení party stanu občanům jiných
obcí na 1 000,- Kč za jedno zapůjčení s tím, že stavbu party
stanu zajistí členové Sboru dobrovolných hasičů Vidlatá
Seč.

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Vidlatá Seč
konaného dne 31. 3. 2016
ZO schvaluje:
- Závěrečný účet obce Vidlatá Seč za rok 2015 a to bez
výhrad.
- Rozpočet obce Vidlatá Seč na rok 2016. Rozpočet obce
je sestaven jako vyrovnaný, příjmy celkem 3 900 000 Kč,
výdaje celkem 3 900 000 Kč.
- Výsledek inventarizace majetku obce Vidlatá Seč k 31.
12. 2015.
- Účetní závěrku obce Vidlatá Seč za rok 2015.
- Účetní závěrku Základní školy Vidlatá Seč za rok 2015.
- Hospodářský výsledek obce Vidlatá Seč ve výši
1 439 368,85 Kč za rok 2015.
- Hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč ve
výši 0 Kč za rok 2015.
- Cenovou nabídku č. 2 na provedení opravy místní komunikace k č. p. 122, kterou předložila společnost Skanska
a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ
26271303, cena bez DPH 256 039,25 Kč.
- Cenovou nabídku č. 2 na provedení opravy nádrže ve
Vidlaté Seči, kterou předložila společnost LTM Litomyšl,
spol. s r.o., Kornice 53, 570 01 Litomyšl, IČ 47451742,
cena bez DPH 397 215,00 Kč.
- Poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku TJ Vidlatá Seč, o. s., Vidlatá Seč 82, 570 01 Litomyšl, IČ
62032283, ve výši 10 000 Kč na zajištění činnosti tělovýchovné jednoty.
- Poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku Mysliveckému sdružení Dolní Újezd, Dolní Újezd 163, 569 61
Dolní Újezd, IČ 62673793, ve výši 5 000 Kč na provoz
mysliveckého sdružení.
- Poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku Sboru
dobrovolných hasičů Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 50, 570 01
Litomyšl, IČ: 64211614, ve výši 1 000 Kč na zajištění činnosti SDH.

ZO neschvaluje:
- Proplacení nákladů na provoz Mateřské školy Morašice
za žákyni xxx, trvale bytem Vidlatá Seč xxx, za období
únor až prosinec 2015, a to ve výši 8 444,- Kč.

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Vidlatá Seč
konaného dne 13. 6. 2016

ZO bere na vědomí:
- Schválený rozpočet svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko a informaci o průběhu valné hromady svazku.
- Schválený rozpočet svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka.
- Schválený rozpočet svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko a informaci o průběhu členské
schůze svazku.
- Zápis č. 1 kontrolního a finančního výboru o provedené
kontrole v Základní škole Vidlatá Seč - hospodaření Základní školy Vidlatá Seč za rok 2015.
- Informaci o průběhu setkání seniorů, které uspořádal svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka dne 20. 3.
2016 v Lubné na Skalce.

ZO schvaluje:
- Udělení výjimky Základní škole Vidlatá Seč, okres Svitavy, IČ 75018055, z nejnižšího počtu žáků ve třídě podle §
23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) na školní rok 2016/2017. 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.
Pokračování na str. 3
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- Prodej pozemku p. č. 679/3 o výměře 31 m2 (ostatní plocha - jiná plocha) v katastrálním území Vidlatá Seč a
s prodejem pozemku p. č. 706/4 o výměře 32 m2 (ostatní
plocha - jiná plocha) v katastrálním území Vidlatá Seč
(parcely byly vytvořeny geometrickým plánem č. 18966/2014). Kupní cena 20 Kč/m2. Kupující manželé xxx,
Vidlatá Seč xxx.
- Prodej pozemku p. č. 125/6, díl a, o výměře 80 m2
(ostatní plocha - ostatní komunikace) v katastrálním území
Vidlatá Seč, s prodejem pozemku p. č. 55/5, díl f, o výměře 2 m2 (zahrada) v katastrálním území Vidlatá Seč,
s prodejem pozemku p. č. 125/9, díl g, o výměře 3 m2
(ostatní plocha - ostatní komunikace) v katastrálním území
Vidlatá Seč a s prodejem pozemku p. č. 125/6, o výměře
32 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v katastrálním
území Vidlatá Seč (parcely byly vytvořeny geometrickým
plánem č. 193-122/2014). Kupní cena 20 Kč/m2. Kupující
manželé xxx, Vidlatá Seč xxx.
- Prodej pozemku p. č. 207/6 o výměře 163 m2 (zahrada) v
katastrálním území Vidlatá Seč a pozemku p. č. 207/9 o
výměře 33 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v katastrálním území Vidlatá Seč (parcely byly vytvořeny geometrickým plánem č. 162-90/2010). Kupní cena 20 Kč/m2.
Kupující manželé xxx, Vidlatá Seč xxx.
- Koupi pozemku p. č. 56, díl e, o výměře 54 m2 (ostatní
plocha - ostatní komunikace) v katastrálním území Vidlatá
Seč (parcela byla vytvořena geometrickým plánem č. 193122/2014). Kupní cena 20 Kč/m2. Prodávající manželé
xxx, Vidlatá Seč xxx.
- Koupi pozemku p. č. 207/14, o výměře 5 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v katastrálním území Vidlatá
Seč, a pozemku p. č. 683/9, o výměře 5 m2 (ostatní plocha
- silnice) v katastrálním území Vidlatá Seč (parcely byly
vytvořeny geometrickým plánem č. 162-90/2010). Kupní
cena 20 Kč/m2. Prodávající manželé xxx, Vidlatá Seč xxx.
- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 10. 6.
2016 uskutečněné v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pro akci „ČOV Vidlatá Seč, rekonstrukce a intenzifikace ČOV“. Nejvhodnější nabídku podal uchazeč č. 3 Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01
Chrudim III, IČ: 15053695. Nabídková cena bez DPH 2 130 000,- Kč.
- Smlouvu o dílo „ČOV Vidlatá Seč, rekonstrukce a intenzifikace ČOV“. Objednatel - Obec Vidlatá Seč, zhotovitel
- Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537
01 Chrudim III, IČ: 15053695. Cena díla bez DPH 2 130 000,- Kč.

vidlata.sec@worldonline.cz

- Informaci o průběhu valného shromáždění svazku obcí
Mikroregion Litomyšlsko - Desinka.
- Informaci o průběhu valného shromáždění svazku obcí
Mikroregion Litomyšlsko.
- Informaci o průběhu Dětského dne Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka.
- Žádost paní xxx o zřízení přechodů pro chodce na silnici
III. třídy procházející obcí a pověřuje starostu obce
k jednání na Městském úřadu Litomyšl, odbor místního a
silničního hospodářství, ohledně získání informací nutných
k posouzení možné výstavby přechodů pro chodce.
- Žádost paní xxx o pořízení laviček a jejich rozmístění po
obci. Tato investice není uvedena v rozpočtu obce na rok
2016. Pořízení laviček se bude řešit v návrhu rozpočtu obce
na rok 2017.
Žádost paní xxx o úpravu snížení rychlosti na silnici, která
vede kolem rodinného domu žadatelky a pověřuje starostu
obce k jednání na Městském úřadu Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, ohledně získání informací nutných k posouzení možného snížení rychlosti.

Dětský den
Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka
V pátek 3. června 2016 se v obci Poříčí u Litomyšle
v Rekreačním zařízení Mladočov uskutečnil již XVI. ročník
soutěžního setkání žáků základních škol Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka. Naší obec reprezentovalo družstvo
mladších žáků ve složení Viktorie Brokešová, Tereza Čepicová, Lucie Kábrtová, Martin Kábrt a Petr Koptík.
V kategorii starších žáků to byli Ondřej Hanus (výpomoc
z Jarošova), Pavel Holomek, Jan Nádvorník, Daniel Novák
a Šárka Svobodová. Na soutěžící čekalo na trase celkem
třináct stanovišť s rozmanitými disciplínami, které prověřily
zejména fyzickou zdatnost a šikovnost dětí. Po urputném
boji obsadilo družstvo mladších žáků krásné čtvrté místo,
starší žáci byli jedenáctí. Našim soutěžícím děkujeme za
výbornou reprezentaci obce a těšíme se na shledanou v roce
2017 na Desné.

ZO neschvaluje:
-Prodej pozemku p. č. 190/1 o výměře 324 m2 (zahrada) v
katastrálním území Vidlatá Seč. Zastupitelstvo obce posoudí situaci na místě a při příštím zasedání rozhodne o
podmínkách možného prodeje pozemku či jeho části.
ZO bere na vědomí:
- Informaci o výskytu kůrovcového dříví na lesních parcelách ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč.
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Vítání občánků
V neděli 19.června 2016 bylo u nás ve Vidlaté Seči slavnostně přivítáno 14 nových občánků. Žáci místní základní
školy přivítali nové občánky a jejich rodiny básničkami a
písničkami, poté následovalo slavnostní přivítání starostou
obce. Celou atmosféru příjemně doplňovala Veronika Dušková hrou na klávesy. Děti byly obdarovány, maminky dostaly kytičku a tentokrát se nezapomnělo dárkem ani na
tatínky, protože právě na tuto neděli připadl Den otců. Přivítáni byli:
Maxmilian Brokeš

Lukáš Boštík

Pavel Boštík

Isabella Hrnčířová

Sophie Hrnčířová

Jan Hudeček

Dominik Pokorný

Vojtěch Kavan

Terezie Koptíková

Kateřina Koptíková

Tadeáš Famfulík

Pavel Rosa

Petr Mráz

Lucie Mrázová

Den matek
Dne 13. května se u nás konala již tradiční oslava Dne
matek. V úvodu byly všechny maminky, babičky, tetičky a
další přivítány projevem pana starosty. Následovalo zajímavé vystoupení žáků místní základní školy. Děti zpívaly,
recitovaly, zatančily a sehrály známou operetku Zdeňka
Svěráka o Šípkové Růžence. Dále podvečer zpestřil hudebním vystoupením instrumentální soubor ZUŠ Dolní
Újezd. Všechny ženy dostaly od dětí krásné přání k jejich
svátku, poté si pochutnaly u kávy na výborném zákusku a
navzájem si příjemně popovídaly. Jako obvykle se oslava
Dne matek vydařila. Velké díky patří všem vystupujícím
dětem a pořadatelům.
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30. duben u nás v Seči
Stojí májka u nás v Seči,
na návsi u rybníka
Budem ji hlídat ve dne
v noci ….

Lídrem hudební sekce byl zaručeně Pepa Nádvorník.

Obrovské poděkování patří paní M. Částkové, která
ušila originální sečské kroje.

Ta maličká, ta je má, ta je má,
Ta má oči, jako já, jako já mám.
Na krku má granáty…..

Slavnostní otevření altánu—o jeho výstavbu
se zasloužili místní hasiči, patří jim zasloužené poděkování.

5

OBEC VIDLATÁ SEČ

www.vidlatasec.infobec.cz

Základní škola

vidlata.sec@worldonline.cz

Výlet do Nedošína
Dne 21.4., v rámci oslav Dne Země, jsme uskutečnili výlet
do Nedošínského háje. Z vesničky Višňáry jsme se vydali
polní cestou do Nedošínkého háje. Cestou jsme hledali rostliny, které již v této době kvetly. Byla to prvosenka vyšší,
sasanka hajní i sasanka pryskyřníková. Mezi stromy jsme
zahlédli i střemchu obecnou, která právě začíná kvést. Po
turistické značce jsme minuli rybník Malý Košíř a došli jsme
k romantické stavbě ke kapli sv. Antonína. Tam se děti posilnily svačinkou od maminky, proběhly se a po té jsme pokračovali přes obec Nedošín do Litomyšle. Protože děti byly
hodné, dovolili jsme si všichni sednout si do kavárny Bobo
Café. Tam si děti daly zmrzlinu a jiné dobroty a pak jsme
pokračovali do Klášterních zahrad a čekala nás cesta domů.

Přírodovědná soutěž
Na naší škole organizujeme v letošním roce přírodovědný
kroužek, který se zúčastnil 21.3. soutěže v poznávání přírodnin, jež pořádal DDM Litomyšl. Soutěžili žáci 3., 4. a 5. ročníku ZŠ. Konkurence byla velká, protože soutěže se zúčastnili žáci z deseti škol. Bylo připraveno 30 různých přírodnin
a děti měly zapisovat název rostliny, brouka, ryby, ptáčka,
obojživelníka nebo savce a bylo to docela těžké, protože se
muselo správně určit nejen rodové jméno, ale i druhové.
První kategorie byli žáci 3. ročníku. Zde jsme měli nejsilnější zastoupení a soutěžili i naši druháci. Nejlépe dopadla
Tereza Čepicová, která v silné konkurenci obsadila 2. místo,
velkým překvapením bylo i třetí místo Rosti Duška, který je
teprve druhák a mezi staršími soutěžícími se neztratil. Karolína Malochová se umístila na pěkném pátém místě, Lucie
Kábrtová na osmém a naši druháčci Simona Záleská na desátém, Dominik Záruba na jedenáctém, Annabel Brokešová
a Monika Fránerová na 14. a 15. místě. Druhá kategorie
byla zastoupena největším počtem soutěžících. Jednalo se o
čtvrťáky. Zde byla velice výborná Viktorka Brokešová, která
s počtem 24,5 z celkových možných 30 bodů, skončila na 8.
místě. Martin Kábrt byl 23. Ve třetí kategorii soutěžili žáci
pátých ročníků. I zde byla velmi hojná účast. Nás výborně
reprezentoval Petr Koptík, který skončil na 4. místě a David
Záruba, který byl na místě devátém.¨
Naše školička se tedy vůbec mezi velkými školami neztratila
a všem našim účastníkům děkujeme za její vzornou reprezentaci a všem také gratulujeme.

W. A. Mozart v naší škole
Již druhý rok nás přišel pobavit a poučit se
svým hudebně-vzdělávacím pořadem pan
Kubát. Tentokrát nám představil život a
dílo jednoho z největších hudebních skladatelů W. A. Mozarta. Dozvěděli jsme se,
že se narodil v Salzburku, první skladbu složil již v pěti letech, za svého života vytvořil 626 děl světského i duchovních charakteru-opery, symfonie, koncerty, komorní hudba,
mše a chorály, že pobýval několikrát i v Praze, mluvil plynně několika jazyky, seznámili jsme se s jeho otcem, matkou,
sestrou i manželkou. Pan Kubát nám zahrál i několik ukázek
z jeho díla. Do svého vystoupení zapojoval i žáky, takže jeho přednes doprovázely děti s Orffovými nástroji.

Pěvecká soutěž
Žáci z pěveckého kroužku se zúčastnili oblastní soutěže v
sólovém zpěvu pro žáky ZŠ. Soutěž uspořádal Dům dětí a
mládeže v Litomyšli. Soutěžilo se ve 4 kategoriích. Naši
žáci soutěžili v 1.kategorii pro žáky od 1. do 3.třídy. Byli to
tito žáci: Simonka Záleská ze 2. třídy s písní Když se zamiluje kůň, Terezka Čepicová ze 3. třídy - Rozvíjej se poupátko za kytarového doprovodu Viktorky Brokešové a Honzík
Odehnal ze 3. třídy s písní V Čudu.
V této kategorii se absolutním vítězem
stal Honzík Odehnal, který ještě získal
ocenění za choreografii. Velký úspěch
slavil také Honza v Okresním kole soutěže ZUŠ, kde získal 2. místo ve hře na
akordeon. Čestné uznání za kytarový
doprovod obdržela Viktorka Brokešová.

Velikonoce v knihovně
Ve středu 23. března jsme se školní družinou navštívili tradiční velikonoční výstavu v knihovně v Litomyšli s názvem
„Velikonoce v knihovně“, kde jsme měli
možnost si prohlédnout a také koupit různé
velikonoční ozdoby jako malovaná vajíčka,
jarní květinové vazby, perníčky atd.
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Besídka ke Dni matek
Dne 13. 5. 2016 jsme společně oslavili Den matek. Žáci pásmem básniček
a písniček připomenuli všem, jak je
pro nás maminka důležitá a nezastupitelná. Potěšit jejich srdíčka přišli i s
tanečky Ola, ole a country tanečkem.
Na závěr zahráli operetku Šípková
Růženka. Dětem děkujeme za odvahu
a krásné vystoupení.

Ovoce a zelenina do škol
Také v letošním školním roce obdržela naše škola Ochutnávkový koš v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol. Tentokrát děti měly možnost ochutnat několik druhů listového salátu (ledový, římský nebo Little Gem), řapíkatý celer, bílou a
tmavou ředkev, Cherry rajčata, červenou papriku, avokádo,
fenykl, pomeranč, citrón nebo žlutý meloun. Ze všech surovin v rámci pracovního vyučování si děti společně připravily
míchaný salát, který snědly k obědu. Také se dověděly základní informace o každé zelenině nebo ovoci např. jaké obsahuje vitamíny nebo jak se nejčastěji konzumuje. Společně
se shodly na tom, že jim nejvíce chutnal žlutý meloun a pomeranč.

vidlata.sec@worldonline.cz

Odpoledne jsme jeli do Letohradu, kde jsme měli domluvené vzdělávací programy pro děti. Jednalo o programy,
které se týkaly dávných řemesel. Protože byly děti hodné a
počasí nám přálo – svítilo opět sluníčko, daly si děti na
náměstí v Letohradě výbornou zmrzlinu. Čtvrteční výlet
byl také za slunečného počasí. Jeli jsme do Častolovic, kde
jsme navštívili zámek a Mini ZOO. Také jsme obdivovali
krásnou květinovou výzdobu a přilehlý park, který je plný
překrásných zákoutí, starých stromů a krásných květin.
Jako každý den, tak i dnes, si děti po návratu na ubytování
mohly hrát na přilehlém hřišti. Dnešní večer byl ale trošku
jiný, protože sportování venku jsme ukončili dříve a konala se diskotéka. Na ní mohly děti předvést svoje taneční
umění. Škola v přírodě se nám vydařila. Děti byly hodné a
všichni jsme si to společně užili.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili našeho sběru starého
papíru. Výtěžek, který činil 4 807,-Kč, byl použit na dopravu dětem na výlety v Nekoři a na akce, které se ještě
budou konat do konce tohoto školního roku.

Bubenická dílna pro děti

Škola v přírodě
Už je tomu 12 let, kdy jsme byli poprvé na škole v přírodě.
V tomto roce jsme jeli do Nekoře u Pastvinské přehrady.
Hned první den jsme podnikli výlet na blízkou přehradu Pastviny. Druhý den jsme měli naplánovaný výlet na Zemskou
bránu a dělostřeleckou tvrz Bouda. Protože nám dopoledne
svítilo sluníčko, výlet na Zemskou bránu k Pašerácké stezce
se vydařil. Bohužel, odpoledne začalo pršet a výšlap ze Suchého vrch na Boudu se neuskutečnil. Děti měly veliké mrzení, ale někteří rodiče jim hned večer slíbili návštěvu tvrze o
prázdninách. Ve středu jsme hned po snídani zdobili společně bílá trička. Měli jsme připravené šablony srdíček a horkovzdušných balónů. Trička se dětem moc povedla.
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Kdo šel kolem školy 13.6. v dopoledních hodinách, si asi
říkal, co se v té škole dnes děje. Děti dávaly o sobě vědět
velkým hlukem, který se nesl z oken do okolí školy. Důvodem toho byla netradiční bubenická dílna, se kterou k
nám přijel pan David Andrš. Ten dětem ukázal, jak se dají
využít věci kolem nás k produkci zvuku. Děti hrály na
plastové sudy, hrnce, chrastítka z plechovek… pomocí
paliček zakončených tenisovým míčkem. Děti se naučily
pár rytmů pomocí rytmického slabikování a popěvků. Součástí dílny byl i bodydrumming, což je rytmus na tělotleskání, pleskání a dupání při tanci. Dětem se to moc líbilo. Takový rámus naše škola nepamatuje.

OBEC VIDLATÁ SEČ

www.vidlatasec.infobec.cz

vidlata.sec@worldonline.cz

Mimoni konečně v Seči
Jako tradičně i letos se u nás konal první červnovou neděli
5. června 2016 již 14. dětský den. Tento rok byl tematicky
spojen s mimoni. Jsou to modrožluté postavičky, které děti
velmi dobře znají! A ostatní byli poučeni a dostatečně obeznámeni. Myslím, že si je mnozí oblíbili.
Všichni jsme netrpělivě čekali na hřišti u místní základní
školy, než všechno vypuklo. Děti i dospělí potleskem přivítali 20 velkých krásných mimoňů, kteří nastoupili za zvuků
známé mimoní písně Banana. Děti, rodiče a vlastně všichni
návštěvníci byli nadšeni hned na začátku, protože tak krásné
masky nás všechny dostaly. Byly nesmírně propracované od
A až po Z a nikdo nevěděl, kdo se pod maskou skrývá.
Mimoni nás slavnostně přivítali (nesměl chybět Bob, Stuart,
Kevin…), objasnili nám svůj cíl, záměr a požádali nás o
pomoc. Společně jsme se vydali hledat největšího padoucha
všech mimoňů. Postavičky odešly na svá připravená stanoviště, my jsme obdrželi kartičky, kde bylo celkem devět
políček, a proto jsme absolvovali devět stanovišť s různými
úkoly. Na každém stanovišti jsme splnili úkol a dostali razítko s mimoněm a nějakou drobnost. Po posledním splněném úkolu jsme byli obdarováni malou figurkou mimoně na
památku a jako tradičně nesměl chybět lístek na párek.
Sotva jsme dojedli, už nás lákal klaun. Měl to tak dobře namyšlené, že zaměstnal děti a zároveň jejich rodiče. Tomu
říkám umění!
A jak to všechno dopadlo?

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Mimoni se šťastně vrátili z výpravy a nebyli sami, vedl je
jejich pán – největší padouch všech dob Gru. Vzali si děti i
rodiče do parády, všichni jsme si společně zatancovali, udělali společnou fotku, dokonce jsme si mohli vyzkoušet mimoní masky.

Svá životní jubilea oslavili:
Duben
50 let Milena Renzová
60 let Jana Burešová
65 let Ludmila Kmošková
Květen

Co k tomu všemu dodat?
Jako každoročně neměl mimoní dětský den ve Vidlaté Seči
chybu, všichni jsme si to plně užili, odreagovali se od denních starostí, někteří se možná na chvíli vrátili do dětských
let… A komu patří dík? No, přece všem pořadatelům, kteří
svůj volný čas věnovali dětem!!! A to je potřeba v dnešní
uspěchané době docenit, když se najde parta prima lidiček,
kteří se domluví a jsou schopni připravit takové krásné nedělní odpoledne…Děkujeme mnohokrát!
A ještě jsem na konec položila stejnou otázku několika dětem: „Která disciplína se Ti na dnešním dětském dnu nejvíce líbila?“

55 let
65 let
65 let
70 let
Červen

Ivo Vomočil
Václav Záleský
Ladislav Rouha
Stanislav Dušek

50 let

Hana Nádvorníková

Našim spoluobčanům srdečně blahopřejeme.

Lucka, 9let : „Přenášení lentilek.“
Jakub, 6let : „Slalom v gumákách.“
Rosťa, 8let : „Jízda na koloběžkách.“
Martin, 11let : „Střelba ze vzduchovky.“
Zkrátka každý si to užil po svém…

Narodili se: Pavel Boštík, Vojtěch Kavan, Martina
Čepicová
Zemřela: Ludmila Moudrá
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ZNÁTE SVOU VESNICI ?

Obr.č.3 Kam vede tato cesta?

Obr.č.1 Čí je toto stavení?

Obr.č.4 Kde se nachází tento „sám kůl v plotě“ ?

Obr.č.2 Odkud a kam vedou tyto
schody?

Obr.č.5 Kde byste našli toto „propadliště dějin“ ?
Správné odpovědi najdete na poslední straně.
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9.4.2016 Turnaj ve stolním tenise
Úspěšnou tečku za zdařilou sezónou udělal
tradiční turnaj ve stolním tenise.
V sobotu 9.4. se sešlo 26 hráčů z oddílů Jiskra Litomyšl, Sokol Proseč, Sokol Morašice a TJ Vidlatá Seč ke společnému
zakončení sezóny tradičním turnajem. Litomyšlští hráči přijeli ve velmi silné sestavě s plánem obhájit loňské vítězství
Rudy Valdhanse. To se jim nakonec nepodařilo. Ve finále se
střetli loňský vítěz Ruda Valdhans s Petrem Famfulíkem
mladším, který nakonec po velmi dobrém výkonu zvítězil
3:2 a zajistil první místo pro domácí oddíl.
Ve čtyřhrách do finále postoupili Famfulík Vladislav st. společně s Milanem Říhou z Morašic, kde nestačili na dobře hrajícího Adolfa Zelenku (Proseč) s Michalem Říhou (TJ V.
Seč).
Výsledky :
Dvouhry
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Famfulík Petr ml. (TJ Vidlatá Seč)
Valdhans Ruda (Jiskra Litomyšl)
Famfulík Petr st. (TJ Vidlatá Seč)
Osecký Lukáš (TJ Vidlatá Seč)
Flódr Tomáš (Jiskra Litomyšl)
Syrová Lucie (Jiskra Litomyšl)
Syrová Vlasta (Jiskra Litomyšl)
Vomočil Jaroslav (TJ Vidlatá Seč)

Čtyřhry

vidlata.sec@worldonline.cz

Hokej Litomyšlská liga 2015-2016
Konečná tabulka
Poř.

Tým

Z

Skóre

Body

1.

HC Vysoké Mýto 24

171:47

67

2.

HC Peak Sport

24

136:49

63

3.

Hokej sport

24

122:66

56

4.

TJ Vidlatá Seč

24

144:62

50

5.

Sloupnice

24

116:105

43

6.

Čistá

24

109:91

41

7.

HC Jenišovice

24

109:110

33

8.

HC Proseč

24

101:149

26

9.

Makov

24

59:109

20

10.

Příluka

24

68:145

19

11.

Sokol Č. Třebová 24

65:118

18

12.

HC Opatov

24

52:129

16

13.

Fitcentrum Fila

24

58:128

16

Podrobné výsledky a tabulky najdete na :

1. Adolf Zelenka (Proseč)-Říha Michal (TJ V. Seč)
2. Jindřich Sodomka (Proseč)-Jar.Vomočil (TJ V. Seč)
3. Vlad. Famfulík st.(TJ V. Seč)-Milan Říha (Morašice)
4. Syrová Lucie (Jiskra Lit.)-Kábrt Martin (TJ V. Seč)
5. Syrová Vl. (Jiskra Lit.)-Vlad Famfulík ml.(TJ V. Seč)
6-8 Flódr Tomáš (Jiskra Lit.)-Ilona Holomková (Jiskra Lit.)

http://hokejvidlatasec.svet-stranek.cz/aktualne/

LOH 2016 – Rio de Janeiro svátek všech sportovců

Odpovědi ze strany 7:

Foto z finalového zápasu

Autor:Ilona Holomková

obr.č.1 chalupa E.Petříčkové,č.p.67 (Rejsovo), pohled od lesa
obr.č.2 od silnice u Králových nahoru ke Kutovým
obr.č.3 ze Seče do lesa Voděrady
obr.č.4 pod Renzovými č.p.111 (mezi pastouškou a Hantlovým sadem)
obr.č.5 pod Proutkem (nedokončená studna)
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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,
10 Luboš Herold, Hana Heroldová, Věra Rejsová, Jiří Renza, Jana Renzová,
Milena Renzová. Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího čísla 26.9.2016.

