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Pondělí velikonoční aneb než vyjdete na pomlázku…
První den po zázračném zmrtvýchvstání se nesl ve všech křesťanských zemích ve znamení radosti a veselí. Snad proto, že s ním nebyly spojeny žádné liturgické obřady, vrcholily o něm lidové oslavy a vázalo se k němu velké množství zvyků a obyčejů. K nejstarším zvykům spojeným s Velikonočním pondělím patřilo „chození s pomlázkou“, spojené s rituálním omlazováním. V mnoha zemích mladí chlapci obcházeli před ranní mší stavení a
zelenými proutky šlehali neprovdané dívky, hospodyně a staré ženy, aby
„neuschly“. Velikonočnímu pondělí se proto přezdívalo Mrskaný pondělek
nebo Pomlázkové hody. Obchůzka byla spojena s koledou a mladíci byli za
„vykonanou službu štědře odměňováni vejci, pečivem, drobnými mincemi a
někdy i kořalkou nebo vínem.“ Mrskání čeledi a členů domácnosti patřilo k
povinnostem hospodáře. Věřilo se, že každý, kdo nebyl „zeleným“ vyšlehán, bude až do příštích Velikonoc líný, pomalý a nedochvilný. Šlehání ale
nebylo výsadou jen mužů. Ženy a děvčata mohly mládencům oplatit stejnou
mincí o prvním velikonočním úterý. (Malá encyklopedie Velikonoc)
Proto Vám přejeme bohatou pomlázku, všichni se nechte „omladit“, ať
jste čiperní až do příštích Velikonoc.
Redakce Zpravodaje a zastupitelstvo obce

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.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 28. 12. 2018 - přítomno 7 členů ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje:
•
•
•

•
•
•
•
•

Rozpočet Obce Vidlatá Seč na rok 2019. Rozpočet obce je sestaven jako vyrovnaný, příjmy celkem 5 670 000
Kč, výdaje celkem 5 670 000 Kč.
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na roky 2019 - 2021.
Rozpočtové opatření č. 5/2018 - avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 18-140,
kterým byla Obci Vidlatá Seč na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra - GŘ HZS ČR přidělena účelová neinvestiční dotace na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje v roce
2018 v celkové výši 35 269 Kč.
Rozpočtové opatření č. 6/2018 - vlastní rozpočtové opatření.
Inventurní komisi k provedení inventury majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 2018 ve složení: předseda inventurní komise - Martin Kábrt, členové inventurní komise - Marek Kuta, Marta Částková.
Smlouvu č. O-52/2019 o zajištění, svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu. Smluvními stranami jsou Obec Vidlatá Seč a Technické služby Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, 539 01 Hlinsko, IČ: 25951611.
Darovací smlouvu Hasiči 158/2018, kterou Nadace AGROFERT, Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, IČ:
24188581, daruje Obci Vidlatá Seč účelově vázanou peněžní částku ve výši 100 000 Kč na nákup zásahových
kompletů pro potřeby JSDH.
Nákup zásahových kompletů pro potřeby jednotky SDH Vidlatá Seč ve výši 132 713 Kč. Částka 100 000 Kč bude hrazena z daru Nadace AGROFERT (viz Darovací smlouva Hasiči 158/2018), zbylá částka 32 713 Kč bude
hrazena z rozpočtu obce.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•
•
•
•
•

Informaci o možnosti odkanalizování rodinných domků čp. 89 a čp. 91 s tím, že před konečným rozhodnutím
zastupitelstva obce bude prověřena možnost odkanalizování rodinných domků přímo do kanalizační sítě.
Zápis č. 4 kontrolního výboru ze dne 20. 12. 2018.
Zápis č. 4 finančního výboru ze dne 17. 12. 2018.
Informaci o průběhu členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko, která se konala dne 27. 12. 2018 v Poličce.
Informaci o Tříkrálové sbírce 2019, která v obci Vidlatá Seč proběhne v sobotu 5. 1. 2019.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 29. 3. 2019 - přítomno 7 členů ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje:
•

•

•

•

Vyhlášení záměru prodat pozemky ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 35/2 - zahrada o výměře 1 032 m2 a
parc. č. 124/3 - ostatní plocha o výměře 91 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky byly vytvořeny dle geometrického
plánu č. 213-05/2019 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 6. 3. 2019, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-386/2019-609 dne 14. 3. 2019. Pozemek parc. č. 35/2 - zahrada o výměře 1 032
m2 se skládá z dílu „a“ (pozemek parc. č. 35/2 o výměře 920 m2) a z dílu „f“ (pozemek parc. č. 190/1 o výměře
112 m2). Celková cena za stavební parcelu je 1 123 m2 x 300 Kč = 336 900 Kč.
Vyhlášení záměru prodat pozemky ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 35/3 - zahrada o výměře 1 024 m2 a
parc. č. 124/4 - ostatní plocha o výměře 98 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky byly vytvořeny dle geometrického
plánu č. 213-05/2019 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 6. 3. 2019, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-386/2019-609 dne 14. 3. 2019. Pozemek parc. č. 35/3 - zahrada o výměře 1 024
m2 se skládá z dílu „b“ (pozemek parc. č. 35/2 o výměře 941 m2) a z dílu „g“ (pozemek parc. č. 190/1 o výměře
83 m2). Celková cena za stavební parcelu je 1 122 m2 x 300 Kč = 336 600 Kč.
Vyhlášení záměru prodat pozemky ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 35/4 - zahrada o výměře 1 003 m2 a
parc. č. 124/5 - ostatní plocha o výměře 120 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky byly vytvořeny dle geometrického
plánu č. 213-05/2019 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 6. 3. 2019, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-386/2019-609 dne 14. 3. 2019. Pozemek parc. č. 35/4 - zahrada o výměře 1 003
m2 se skládá z dílu „c“ (pozemek parc. č. 35/2 o výměře 973 m2) a z dílu „h“ (pozemek parc. č. 190/1 o výměře
30 m2). Celková cena za stavební parcelu je 1 123 m2 x 300 Kč = 336 900 Kč.
Podmínky, za kterých se uskuteční prodej výše uvedených stavebních parcel.
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Obecní úřad informuje
Podmínky prodeje:
a. pozemky jsou určeny výhradně k výstavbě rodinných domů
b.
pozemky budou prodávány za cenu 300 Kč/m2
c. pokud bude realizace stavby započata do 2 let od podpisu smlouvy (započetím realizace se rozumí, že bude minimálně vydáno stavební povolení) a stavba zkolaudována do 5 let od podpisu smlouvy, bude kupujícímu po
prokázání výše uvedených podmínek ze zaplacené ceny vráceno 80 Kč/m2
d. při rozhodování, kterému zájemci budou pozemky prodány, mají přednost zájemci, kteří o koupi stavebního pozemku pro stavbu rodinného domu žádali v období od 1. 1. 2015, a to v pořadí, v jakém byly žádosti Obecnímu
úřadu Vidlatá Seč doručeny
• 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 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 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 Českému svazu včelařů, z.s., základní organizaci Litomyšl, se
sídlem Z. Kopala 1155, 570 01 Litomyšl, IČ 62675290, ve výši 1 000 Kč na zajištění činnosti organizace v roce
2019.
• Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mysliveckému spolku Dolní Újezd, se sídlem Dolní Újezd 471,
569 61 Dolní Újezd, IČ 62673793, ve výši 4 000 Kč na zajištění činnosti mysliveckého spolku, na provozní výdaje spojené s chovem a péčí o zvěř a na stavby a opravy mysliveckých zařízení.
• Smlouvu o poskytnutí finančního daru, kterou Obec Vidlatá Seč poskytne Farní charitě Dolní Újezd, Dolní
Újezd 613, 569 61 Dolní Újezd, IČ: 49324357, finanční dar ve výši 1 000 Kč na kino, které bude jako odměna
pro koledníky, vedoucí skupinek a další, kteří se podíleli na organizaci Tříkrálové sbírky 2019.
• Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení vylepšení porostní skupiny 218Ga14,11 sazenicemi borovice
lesní obalovaná a dub zimní prostokořenný a zalesnění porostní skupiny 218Ga11,7 sazenicemi dub zimní
prostokořenný a jedle bělokorá prostokořenná, včetně stavby oplocení. Zadavatel - Obec Vidlatá Seč, Vidlatá
Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ: 00277550. Dodavatel - Jan Kejzer, Na Skalce 206, 539 44 Proseč, IČ: 00719951.
Cena díla je 120 219 Kč včetně DPH s tím, že přesná délka oplocení bude zaměřena a účtována po provedení
prací.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•
•
•
•
•
•
•

Informaci o možnosti odkanalizování rodinných domů čp. 89 a čp. 91 s tím, že před konečným rozhodnutím zastupitelstva obce bude prověřena možnost odkanalizování rodinných domů přes soukromé pozemky, a to projednáním s majitelem pozemků.
Informaci o situaci, která nastala v letošním roce ohledně uchazečů o veřejně prospěšné práce.
Zápis č. 1/2019 kontrolního a finančního výboru o provedené kontrole v Základní škole Vidlatá Seč - hospodaření Základní školy Vidlatá Seč za rok 2018 ze dne 26. 3. 2019.
Informaci o průběhu členské schůze Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka, která se konala dne 7. 3.
2019 v obci Horní Újezd.
Informaci o průběhu členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko, která se konala dne 27. 3. 2019 v obci
Pomezí.
Informaci o průběhu Tříkrálové sbírky 2019, která v obci Vidlatá Seč proběhla dne 5. 1. 2019.
Informaci společnosti EKO-KOM o množství odpadů z obalů, které obec Vidlatá Seč vytřídila v období 1. 10. až
31. 12. 2018 a předala k využití.

Nabídka volné pracovní pozice
Obec Vidlatá Seč hledá pracovníka na pozici pro obsluhu obecní techniky, různorodou činnost při zajišťování celoroční údržby komunikací a zeleně v obci a práci při drobné činnosti v lese.
Požadavky: řidičský průkaz skupiny T nebo B, dobrý zdravotní stav (převážně celoroční práce venku)
Nabízíme: pracovní poměr na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou a rozsahem úvazku 40 hodin týdně, nástup možný ihned nebo dle dohody, 5 týdnů dovolené, odměňování podle zákona dle platových tarifů a praxe
V případě Vašeho zájmu o pracovní pozici doručte životopis včetně dokladu o vzdělání a průběhu dosavadní praxe
osobně, elektronicky (vidlata.sec@worldonline.cz) nebo poštou na adresu: Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01
Litomyšl.
Kontaktní osoba: Luboš Herold, starosta obce, tel.: 730 146 062
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Základní škola informuje
Veselé zoubky

Přírodovědná soutěž

Recitační soutěž

Žáci 1. a 2. třídy se zapojili do preventivního programu dm drogerie
„Veselé zoubky“.
Tématem tohoto programu je správná péče o zuby a prevence vzniku
zubního kazu. Děti se dozvěděly
nejen co je zubní plak nebo zubní
kaz, z čeho se zub skládá, ale také k
čemu máme zoubky, jak rostou a jak
se mění nebo jak správně pečovat o
zuby atd.
Žáci také dostali zubní kartáček, dětskou zubní pastu nebo přesýpací
hodiny pro čištění zubů. Na závěr
zhlédli projekci filmu „Jak se dostat
Hurvínkovi na zoubek“.

Náš přírodovědný kroužek se zúčastnil
tradiční
soutěže
v poznávání rostlin a živočichů.

Každý rok se naše škola zúčastňuje
oblastního kola malých recitátorů.
Nejinak tomu bylo i letos. Naši školu reprezentovali David Klusoň,
Šarlotka Olbrichová, Jakub Boštík,
Anička Hlavičková, Jakub Dušek,
Simča Záleská a Rosťa Dušek.
Všichni se drželi velmi statečně.
Konkurence byla opravdu velká a
recitovat před plným sálem a porotou je nejen velmi náročné, ale
vyžaduje to určitou odvahu. Sice
jsme neobsadili v hodnocení první
příčky, ale pro naši školu jsou naši
malí recitátoři ti nejlepší.

Tentokrát se soutěžilo v nové budově SVČ Litomyšl a naši žáci si vedli
opravdu výborně. Neztratili
se
v konkurenci mnoha velkých škol a
postoupili do velkého finále, které
bude v létě. Tam postupují jen ti,
kteří se umístí do desátého místa,
což všichni naši soutěžící byli. Nejlépe si, jako vždy, vedla Terezka
Motyčková ze třetí třídy, která obsadila třetí místo.
Gratulujeme a ve finále nám držte
všichni palce.

V rytmu bubnů
Rytmy ze sběrného dvora přijely
rozeznít naší školu před jarními
prázdninami.
Pan bubeník David Andrš přivezl
několik plastových barelů různé velikosti a výšky, rozestavěl je po třídě a
každý žák dostal pár paliček vyrobených z dřevěných tyček a tenisáků.
Na úvod se každý ze žáků představil
a řekl, co má rád.
Po seznamování následovala jednoduchá rytmická cvičení, která se postupně spojila v melodie známé písničky Skákal pes přes oves.
Děti si užily také improvizace a volné tvorby. Kromě plastových barelů
mohli žáci hrát i na rendlíky, kastroly a plecháčky rozmístěné po zemi.
Pan Andrš byl také vybaven mikrofonem, reproduktorem a protihlukovými sluchátky, které jsou při jeho

práci nutností.
Rachot bubnů střídal veselý smích
dětí, a když workshop skončil, ni-

komu se nechtělo paličky odložit.
Všichni se těší na jeho další
návštěvu.

Návštěva dětí z MŠ Jarošov
Dne 22.3. k nám přijeli na návštěvu
žáci z MŠ Jarošov. Budoucí školáci
si prohlédli školu, seznámili se
s budoucími spolužáky. Naši žáci si
pro ně přichystali krátké vystoupení
– Pohádku o veliké řepě a žáci ve
školní družině připravili pohoštění.
Nakonec si děti z MŠ pohrály
s hračkami ve školní družině. Moc se
jim tam líbilo, protože to bylo zajímavé a pro ně nové.
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Základní škola informuje
Setkání s dravci

Čtvrteční dopoledne 14.1. dětem
zpříjemnil sokolník Karel Nejman z Dobrušky.
Do školní tělocvičny přivezl osm
dravců a svého loveckého psa. Vyprávěl žákům o historii, vývoji a
významu sokolnictví. Sám se o tento obor zajímá již od svých dvanácti
let, kdy začal navštěvovat myslivec-

Čtenářská soutěž

ký kroužek. Jeho práce je mu zároveň i koníčkem a věnuje jí veškerý
svůj čas. Aby se mohl stát sokolníkem, musel absolvovat mysliveckou
a sokolnickou zkoušku. Sám doma
chová třicet dravců. Denně spořádají
něco mezi třemi a čtyřmi kily masa
(převážně malých kuřat). Pan Nejman se svými dravci střeží hradecké
letiště. Brání ho proti kunám, které
mohou napáchat škody na elektroinstalaci letadel a letištního vybavení a
vzdušný prostor chrání před ptáky,
kteří mohou ohrozit letadla při letu.
Do školy nám přivezl ukázat poštolku obecnou, káně harrisovu, káně
rudoocasou, sokola stěhovavého,
raroha jižního, orla skalního a dvě
sovy – výra velkého a sýčka. Ukázal
nám, jakým způsobem se dravci cvičí, a následně si mohly děti jednoho
z nich půjčit i na ruku. Pohladili
jsme si i malého sýčka a sokolníkova
velkého pomocníka, bretaňského
ohaře. Po výkladu byl prostor i na
otázky žáků. Bylo jich opravdu hodně, což svědčí o tom, že žáky tato
ukázka velice zaujala.

Dne 26.3.2019 se konalo na naší
škole vyhodnocení vítězů čtenářské
soutěže, která byla vyhlášena
18.12.2018. Tento den se žáci zúčastnili programu Proč číst, aneb jak
na to, když mi to ve škole nejde. Josef a Radmila Vavříkovi z Nadačního fondu Lepší život četli z knihy
Bena Carsona – Zlaté ruce. Tuto
knihu žáci, kteří se soutěže účastnili,
dostali jako dárek. Další odměnou
byla kniha, kterou čtenáři dostali od
školy za svoji účast v soutěži.

Stavitelé měst

SBĚR STARÉHO
PAPÍRU
Každoroční akcí naší školy je sběr
starého papíru.
Starý papír nemusíte třídit, postačí
svázat nebo dát do krabice.
KDY: 17. 5. 2019 v 11:00 hod.
Výtěžek z této akce bude použit na
školu v přírodě, která proběhne ve
Velkých Losinách.

Loňská škola v přírodě - Šťastná
země v Českém ráji.

Březen děti zahájily ve stylu stavitelů. Naši školu navštívila vyslankyně
Malé technické univerzity s velkým
kufrem plným lega Duplo. Seznámila nejdříve děti s náplní workshopu
a poté už se mohlo začít budovat.
Děti si vylosovaly kartičky se znaky
budov, které jsou běžně ve městě
k vidění a v malých skupinkách začaly stavět z kostek nemocnice,
plavecký bazén, policejní stanici a
další stavby. Když byly budovy
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hotové, tak žáci společně pospojovali podle plánku silniční síť města
a libovolně v jejím okolí rozestavěli
své výtvory. Na závěr se pomocí
panáčků a autíček pohybovali po
městě podle pokynů svých spolužáků. Ti se museli adaptovat do rolí
navigátorů a podle zakreslené mapy
panáčky provést městem. Děti za
své stavební umění obdržely diplomy a jen nerady kostičky zase vracely zpět do kufru.

OBEC VIDLATÁ SEČ

www.vidlatasec.cz

Dětský karneval a společenský ples
Sdružení rodičů, přátel a dětí
školy při ZŠ ve Vidlaté Seči uspořádalo v sobotu 26. 1. 2019 dětský karneval a společenský ples.
Dětský karneval byl letos pohádkový, přímo „Večerníčkový“. Hlavními organizátorkami odpoledního
programu pro děti byly Simona
Skokanová a Monika Vostrčilová.
Holky si připravily velmi nápadité
disciplíny, které děti plnily s chutí a
nadšením. Během samotného karnevalu se několikrát přestrojily, a
proto se chvíli u nás v Seči zastavil
Pat a Mat, chvíli Mach a Šebestová.
Letos byla příjemně vysoká účast,
celkem si při vstupu odebralo perníček s motivem Večerníčka 95
dětí. Dokonce jsme na karnevale
letos měli celou rodinu (maminka,
tatínek a jejich děti), která přišla
v kostýmech!

Celé odpoledne podbarvoval hudbou a efekty pan Lipavský.
Masky byly originální, tombola bohatá, zákusky od maminek školních
dětí výborné, nálada příjemná…

Večer kultura ve Vidlaté Seči pokračovala, protože ve 20:00hod vypukl
společenský ples. Zahájen byl předtančením dvojice skautů M. Nováka
a T. Olbrichové. Poté nás celým
večerem provázela skupina z Brna
NAŽIVO.
Účast na plese byla přiměřená, dnes

však už víme termín příštího karnevalu a plesu, což připadá na 1. 2.
2020. Rádi bychom na samotném
plese viděli ještě více lidiček! Tentokrát bude celý večer doprovázet
hudební skupina Vepřo, knedlo,
zelo. Těšíme se na Vás!!!
Moc děkujeme místní škole za
krásnou tematickou výzdobu a
všem organizátorům za jejich čas a
chuť něco připravit.
Příští rok opět na shledanou!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Přehled jubilantů:

Leden:

Jaroslava Pešinová

60 let

Miroslav Rovenský

65 let

Jiří Vosmek

65 let

Josef Nádvorník

85 let

Únor:

Oldřich Kuta

65 let

Březen:

Věra Boštíková

75 let

Jitka Kutová

75 let

Našim spoluobčanům srdečně blahopřejeme.
V únoru zemřel pan Josef Nádvorník.

Obecní knihovna
Obecní knihovna si dovoluje pozvat
děti ve věku 3 až 5 let do místní knihovny, kde si děti poslechnou čtenou pohádku z jedné pohádkové
knížky. Na závěr si děti vymalují
zvířátko na sádrový odlitek. Akce se
uskuteční v pátek 24. května 2019
od 16:00 do 17:00 hodin. Rodiče
prosíme o potvrzení účasti na telefon
732 709 915.

Dětský den mikroregionu
Obec Vidlatá Seč bude v roce 2019
pořadatelem Dětského dne Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka.
V pátek 7. června se budou v naší
obci od samého rána pohybovat
skupinky soutěžících dětí z třinácti
obcí. Mladí zástupci Budislavi,
Desné, Dolního Újezdu, Horního
Újezdu, Chotěnova, Lubné, Mako-

va, Morašic, Osíku, Poříčí u Litomyšle, Sebranic, Širokého Dolu a
Vidlaté Seče budou zápolit ve dvou
věkových kategoriích v pětičlenných
družstvech. Čeká na ně třináct soutěžních stanovišť, na kterých se prokáží jejich znalosti, praktické dovednosti a fyzická zdatnost.

Obecní knihovna bude otevřena
ve dnech:
29. 4. 2019
13. 5. 2019
27. 5. 2019
10. 6. 2019
24. 6. 2019
2. 9. 2019

16:00 - 16:30 hodin
16:00 - 16:30 hodin
16:00 - 16:30 hodin
16:00 - 16:30 hodin
16:00 - 16:30 hodin
16:00 - 16:30 hodin

Loňský ročník družstvo z naší obce vyhrálo. Tehdy se obě družstva spojila a
pracovala jako jeden tým. Podaří se takový úspěch i v domácím prostředí?
7
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Svoz nebezpečného a objemného odpadu
Obecní úřad Vidlatá Seč oznamuje,
že svoz nebezpečného a objemného
odpadu se uskuteční ve čtvrtek 25.
dubna 2019.
Upozorňujeme, že občané si odpad
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, te-

levizory, rádia, chladničky, staré
léky, barvy, ředidla, olejové filtry,
znečištěný textil, kovy.
Do svozu lze předat i pneumatiky, ale pouze do velikosti od
osobního automobilu a bez ráfků.
Pokud můžete pneumatiky likvidovat
jiným
způsobem
(například výměnným způsobem
při nákupu nových nebo na místech zpětného odběru kolektivního systému ELTMA - více na
www.eltma.cz), učiňte tak. Každá
pneumatika předaná do svozu
nebezpečného a objemného odpadu tento svoz neúměrně prodražuje.

Do svozu nepatří stavební odpad
(suť, eternit, asfaltová lepenka
atd.)! Likvidaci tohoto odpadu lze
objednat u svozové firmy zvlášť a
není zahrnuta v poplatku.
POZOR - ZMĚNA
Jednotlivé zastávky v obci budou:
v 15:30 - u budovy obecního úřadu,
v 15:45 - u prodejny Smíšeného
zboží, v 16:00 - u horní autobusové
zastávky, v 16:15 - u garáží
Další svoz je naplánován na středu
25. září 2019.

Pohotovostní služby zubních lékařů
TERMÍN

ZUBNÍ LÉKAŘ

ADRESA ZDRAV. ZAŘ.

TELEFON

19.4.2019

MDDr. Kučerová Karolína

Polička, Smetanova 55

731 262 633

20. - 21.04.2019

MUDr. Kučerová Marta

Polička, Smetanova 55

461 724 635

22.4.2019

MDDr. Martinec Vojtěch

Litomyšl, J. E. Purkyně 1150

461 615 402

27. - 28.04.2019

MDDr. Novák Peter

Dolní Sloupnice 188

465 549 236

1.5.2019

MUDr. Nováková Lenka

Dolní Sloupnice 188

465 549 236

04. - 05.05.2019

MUDr. Oliva Vladimír

Litomyšl, Mariánská 1137

461 614 614

8.5.2018

MUDr. Sejkorová Jitka

Polička, Husova 25

606 202 501

11. - 12.05.2019

MUDr. Ševčík Stanislav

Polička, 1. máje 607

461 724 423

18. - 19.05.2019

MUDr. Švecová Dagmar

Litomyšl, Šmilovského 1122

461 613 663

25. - 26.05.2019

MDDr. Vlčková Barbora

Litomyšl, J. E. Purkyně 1150

461 615 402

01. - 02.06.2019 MUDr. Adamcová Markéta

Polička, Hegerova 373

461 725 987

08. - 09.06.2019

MUDr. Adamec Stanislav

Polička, Hegerova 373

461 725 987

15. - 16.06.2019

MUDr. Cacek Tomáš

Trstěnice 184

461 634 157

22. - 23.06.2019

MUDr. Burešová Ivana

Litomyšl, Smetanovo nám. 97

461 614 569

29. - 30.06.2019

MDDr. Bidmonová Ivana

Dolní Újezd 383

461 631 126

Akce Ukliďme naši obec se vydařila
Obec Vidlatá Seč se připojila
k celorepublikové akci UKLIĎME
SVĚT - UKLIĎME ČESKO.
V sobotu 6. dubna 2019 se sešlo 28
dobrovolníků včetně 8 dětí a věnovali se úklidu naší obce. A odvedli
skvělou práci.
V části od zemědělského družstva
po autobusovou zastávku „ Na návsi“ byly zameteny chodníky včetně

posypu, který zůstal po zimě na
silnici, shrabáno listí a stará tráva,
odklizeny spadané větve a uklizeny
prostory okolo kontejnerů na tříděný odpad. Akce byla ukončena společným opékáním špekáčků.
Velký dík patří všem zúčastněným,
zejména Josefu Nádvorníkovi a
Pavlu Boštíkovi, kteří poskytli potřebnou techniku, a Václavu Lipavskému, který zajistil občerstvení.
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Velký dík
patři i těm,
kteří se do
úklidu obce
zapojili
v
týdnu
před plánovanou brigádou.
Podle ohlasu dobrovolníků to dopadlo tak, že se sešli i další sobotu a
úklid obce dokončili.
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Setkání seniorů Na Skalce v Lubné
Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka se skládá ze
třinácti obcí, byl založeno v roce
1999 a sídlo má v obci Dolní
Újezd. Do mikroregionu patří
ještě obce Budislav, Desná, Horní Újezd, Chotěnov, Lubná, Makov, Morašice, Osík, Poříčí u
Litomyšle, Sebranice, Široký
Důl a Vidlatá Seč.
Jeho cílem je mimo jiné rozvoj
kvality života, ochrany životního
prostředí, rozvoj cestovního ruchu
a celková propagace tohoto mikroregionu. Stávajícím předsedou
svazku je starosta obce Horní
Újezd Ing. Radek Boštík.
Tento svazek pořádá každoročně
setkání seniorů ve víceúčelovém
zařízení Na Skalce v Lubné, a to
zejména z kapacitních důvodů,
neboť je zde největší sál a možnost veškerého servisu. Tak tomu
bylo i v neděli 17. 3. 2019, kdy se
zde sešlo více než 350 účastníků seniorů, aby se pobavili, zazpívali
si i zatančili při hezké písničce.
K tomu jim zahrála malá východočeská hasičská dechovka Šeucous-

ká muzika ze Skutče s kapelníkem Josefem Skálou. S nimi zazpívali tradiční zpěváci
Aneta Šilhánková a Tomáš
Kyncl.
Celou akci zahájil Ing. Radek
Boštík, který přivítal všechny
přítomné a seznámil je s programem a také v krátkosti s
činností svazku. V průběhu
pak ještě popřál k nastávajícím jmeninám všem Josefům
a předal malý dárek kapelníkovi. Závěrečné poděkování s
kytičkou patřilo zpěvačce
Anetě.
Každý účastník obdržel malé
občerstvení, obsluhu zajistili
dobrovolníci ze všech obcí. O
výzdobu sálu a obsluhu výčepu se postarala místní organizace Českého svazu zahrádkářů v Lubné.
Poděkování za zdařilý průběh
akce patří všem pořadatelům,
zejména svazku obcí v čele s
jeho předsedou a starostům
členských obcí.
9

INZERÁT
Naše škola se letos dožívá
150 let!
Prosíme všechny příznivce naší
školy o pomoc s přípravami oslav.
Potřebovali bychom zapůjčit co
nejvíce
zajímavých věcí spojených
s morašickou školou:
fotky žáků, školy, akcí spojených se
školou, oslav, karnevalů, seznamy
žáků, stará vysvědčení, pomůcky,
žákovské knížky, učebnice, školní
obrazy, kroniky, lavice, spojení na
významné osoby, které prošly školou…… od roku 1869 do roku 2018
Děkujeme!
Hanka Heroldová
732 206 342
Karel Kovář
461 612 774
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Malí i velcí, přijďte v
čarodějnickém
oblečení. I v letošním
roce proběhne módní
přehlídka.
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V Zemědělském družstvu Dolní Újezd se vypořádali
s extrémním suchem
Dne prvního a osmého března na
výročních členských schůzích členové a zaměstnanci družstva uzavřeli
rok 2018. Dlouhotrvající suché a
teplé počasí ovlivnilo výsledky rostlinné i živočišné výroby i hospodaření bioplynových stanic.
Nejvíce byla postižena výroba
objemných krmiv. Na loukách byla
první seč nízká a druhé a třetí seče
prakticky nebyly. Výrazně nižší byla
sklizeň jetele na senáž, silážní kukuřice nedozrála, ale uschla. Přijali
jsme proto řadu opatření, abychom
nemuseli snižovat stavy skotu, zachovala se užitkovost zvířat a jenom
minimálně se omezil provoz bioplynových stanic.
Plodiny seté na podzim byly extrémním suchem ovlivněny jen minimálně. Výnosy 7 t/ha u obilovin a
4,5 t/ha u řepky ozimé jsou toho důkazem. Značně byl postižen mák,
který v suchém počasí obtížně
vzcházel, porosty byly řídké, a tak
výnos nelze srovnávat s minulými
roky. Přesto jeho pěstování je příznivé, neboť cena se zvýšila téměř na
dvojnásobek.
Dařilo se i v živočišné výrobě,

kde v chovu dojnic se zvýšila dojivost na 10 559 lt, všechny stáje mají
certifikáty kvality Q CZ, příznivá
byla i prodejní cena mléka.
Nepodařilo se nám uskutečnit
výstavbu hal pro výkrm drůbeže
v Čisté. V závěru roku se nám naskytla možnost dalšího rozšíření
výrobní základny, a to o 100 %
podíl ZEPO Leština a.s. Hospodaří
v sousedství katastru obce Příluka
na výměře téměř 1000 ha zemědělské půdy. Struktura výroby je stejná jako u našeho družstva, tj. rostlinná výroba, chov skotu a bioplynová stanice s výkonem 1 000
KWh. ZEPO Leština a.s. se tak stalo
vedle ZDCHP Litomyšl další dceřinou společností našeho družstva.
Došlo k rozšíření majetku družstva,
zvýšila se i hodnota členských vkladů.
Uplynulý rok potvrdil stabilitu
družstva, dosažené výsledky umožnily realizovat investice směřující
k růstu kvality výrobků a práce
např. úprava posklizňové linky, výstavba krytého silážního žlabu, pořizování mechanizace pro vývoz a
aplikaci kejdy, stroje pro sklizeň

pícnin a obilovin apod. Poprvé
v historii družstvo nemá žádný úvěr,
na vše, co jsme pořídili, jsme si vydělali. Došlo k dalšímu zvýšení
pachtovného /nájemného/ až na
6 000 Kč/ha orné půdy včetně daně,
z pozemků, zvýšení odměn zaměstnanců i podílů na zisku členů družstva. Snažíme se být dobrými hospodáři, chceme mít v pořádku rostlinnou i živočišnou výrobu. Produkujeme kvalitní suroviny pro výrobu
potravin, ale to nesouvisí s velikostí
podniku, jak někdy slyšíme ze sdělovacích prostředků. Zemědělec může být dobrý nebo špatný, jiné dělení zemědělců sleduje jiné cíle.
V současné době máme optimální počet pracovníků. Pokud by chtěl
někdo v příštích letech pracovat
v našem družstvu, dejte nám vědět,
poskytneme
během učňovského
oboru stipendium.
Vážíme si spolupráce s obecními
úřady i se společenskými organizacemi v katastru družstva. Mohu slíbit, že budeme jejich činnost i nadále podporovat.
Ing. Václav Klejch,

Tříkrálová sbírka 2019
I přes nepříznivé počasí se v sobotu
5. ledna 2019 uskutečnila v Dolním
Újezdu a okolních vesnicích Tříkrálová sbírka.

23.100,- Kč

Desná

25.061,- Kč

Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky)

Devatenáctý ročník této sbírky přinesl výsledek 280.208,- Kč, je to
tedy opět více než v loňském roce, a
to o 20.066,- Kč.
V jednotlivých obcích byly vybrány
tyto částky:
Informace o letošní Tříkrálové sbírce, výnosu, přehledu jednotlivých
pokladniček, záměru a fotografie ze
sbírky najdete na webu Farní charity
Dolní Újezd na tomto odkaze:
https://dolniujezd.charita.cz/
trikralova-sbirka/trikralova-sbirka2019/

Budislav

Na našich webových stránkách můžete nalézt i výsledky koledování za
celou diecézi.
Děkujeme všem z vás, kdo jste koledníky přijali do svých domovů a
podarovali.

105.126,- Kč

Horní Újezd

39.765,- Kč

Osík

36.908,- Kč

Poříčí (Mladočov, Zrnětín)

31.176,- Kč

Vidlatá Seč

19.072,- Kč

Poděkování patří vedoucím skupinek, rodičům i dětem, že nám pomohli sbírku uskutečnit, a také duchovním správcům našich farností a
starostům obcí za jejich ochotu a
vstřícnost ohledně organizace sbírky.
Farní charita Dolní Újezd
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Stolní tenis
Po dvou prohrách v první polovině
sezóny jsme se propadli na průběžné
třetí místo, ale od té doby jsme už
neztratili ani jeden bod. Výhra nad
favorizovanými Svitavami 10:8 nás
velmi potěšila a doufali jsme v jejich

další zaváhání, které sice přišlo, ale
pouze remíza s Poličkou „U“ nám
nestačila na to, abychom se dostali
do čela tabulky. Konečné druhé
místo se ztrátou jednoho bodu je
pro nás velké zklamání.

Okresní přebor

Velký úspěch pro náš tým zaznamenal Famfulík Vladislav, který se
v úspěšnosti dvouher umístil na hezkém třetím místě s bilancí 41 výher
a 6 proher.

Memoriál Jindřicha Dlabky

pořadí

tým

skóre

body

1

TJ Svitavy „A“

177:56

51

2

TJ Vidlatá Seč „A“

173:64

50

3

TJ Spartak Polička „U“

158:91

45

4

TJ Sokol Korouhev „A“

149:114

41

5

TJ Jiskra Litomyšl „C“

141:117

37

6

TJ Spartak Polička „B“

128:115

36

7

TJ Slovan Moravská Třebová „B“

105:141

30

8

TJ Morašice „A“

74:156

27

9

TJ Slovan Moravská Třebová „C“

68:164

25

10

SK Rychnov na Moravě – Mladějov „A“

25:180

18

23. 3. se někteří z našich hráčů zúčastnili tradičního Memoriálu Jindřicha Dlabky v Morašicích. Hráči TJ Vidlatá
Seč předvedli skvělý výkon a obsadili ve dvouhrách první
tři místa a i v losovaných čtyřhrách se dva umístili na stupních vítězů.
Celkové pořadí:
Dvouhry

Čtyřhry

1. Famfulík Petr ml.

1. Famfulík Petr st. –
Nežádal Karel (TTC Sedlec)
2. Syrová Lucie (TJ Lito
myšl) – Zelenka Adolf
(TJ Proseč)
3. Hubinka Jan – Novotný
Pavel (TJ Morašice)

2. Hubinka Jan
3. Famfulík Vladislav

Hokej
Sezóna 2018/2019 je za námi. Bohužel jsme neudrželi skvěle rozehranou
sezónu a dokončili jsme ji na 2. místě. První polovina sezóny se nám
vydařila nejlépe, jak mohla, a vedli
jsme tabulku, ve druhé polovině
jsme bohužel prohráli tři zápasy a

tím jsme klesli na konečnou 2. pozici. Nejlepším hráčem v bodování
našeho týmu a zároveň třetím celé
ligy se stal Josef Štancl ml. s 33
body za 26 gólů a 7 přihrávek.
Děkujeme obci Vidlatá Seč za podporu v uplynulé sezóně.

Další podrobnější informace k zápasům, rozpisy, tabulky, statistiky
aj. najdete na naších webových
stránkách.
www.hokejvidlatasec.svetstranek.cz

Pořadí

Klub

Z

V

VN

PN

P

Skóre

B

1.

Vysoké Mýto

20

18

0

2

0

161:44

56

2.

Vidlatá Seč

20

14

2

1

3

112:55

47

3.

Sloupnice

20

11

2

2

5

82:63

39

4

Peak Sport

20

10

2

1

7

83:72

35

5.

Fitcentrum Fila

20

8

5

1

6

75:75

35

6.

HC Opatov

20

10

1

2

7

78:94

34

7.

Proseč

20

7

2

0

11

93:103

25

8.

Makov

20

5

1

2

12

62:82

19

9.

Rybník

20

3

2

3

11

53:93

16

10.

Příluka

20

4

0

2

14

52:105

14

11.

Čistá

20

3

0

0

17

54:113

9
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Hana Heroldová, Věra Rejsová, Jiří Renza, Jana Renzová, Milena Renzová, Ilona Holomková. Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího čísla 15.6. 2019.
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