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ZPRAVODAJ 

 Rozsvícený 
vánoční strom a sečský betlém  

 

 

    První adventní víkend je každoročně ve znamení rozsvícení vánočních 
stromů v obcích a městech v celé republice. Náš strom se rozzářil při posled-
ní písničce, která zakončila příjemné a milé vystoupení žáků základní školy. 
Odměnou za jejich výkony bylo občerstvení, ale hlavně vypouštění svítících 
balónků s vánočním přáním. K nebi se vzlétla stovka balónků s nejrůznější-
mi přáními, hmotnými nebo těmi, které 
zahřejí u srdíčka. Rozzářené oči dětí 
jsou tou nejlepší odměnou organizáto-
rům této akce. 
 
Punč, vánočka a vánoční cukroví bylo 
připraveno pro všechny, kteří přišli za-
hájit letošní adventní čas. 
 
Pod rozsvíceným stromečkem často 
zaznívalo, ať je letošní advent plný po-
hody, klidu a příjemného očekávání 
vánočních svátků. Nezapomeňte na tři 
nejpoužívanější slova, která vždy potě-
ší: prosím, děkuji a promiň.  
 
Sečský betlém se dočkal opět vylepšení, 
děkujeme. Přijďte se podívat a pomozte 
nám ho na příští rok zase rozšířit.  

Ať o Vánocích zavládne v našich srdcích i v našich domovech pohoda, klid a radost ze sdílení vzájemné 
blízkosti. V novém roce ať se pak co nejčastěji setkáváme s obyčejnou lidskou slušností, projevy dobré  

vůle a ochotou k vzájemnému respektu.  
 

Radostné Vánoce a šťastný nový rok Vám přejí zastupitelé a zaměstnanci Obce Vidlatá Seč  
a redakční rada Zpravodaje obce Vidlatá Seč. 
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Tyto informace jsou z důvodu přehlednosti a ochrany osobních údajů uváděny ve zkrácené formě. Každý občan má prá-
vo na obecním úřadě nahlédnout do zápisů ze zasedání zastupitelstva obce a zjistit tak veškeré podrobnosti o průběhu 
zasedání a schválených usneseních. 

Obecní úřad informuje 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 8. 11. 2019 - přítomno 5 členů ZO 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje. Předmětem dodatku je zpoplatnění služby cenou 500 Kč 
za rok bez DPH na 1 ks nádoby. Odběratelem odpadu je firma Černohlávek Oil, Libor Černohlávek, Jakub 38, 285 33 Církvice, 
IČ: 16539184, původcem odpadu je Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ: 00277550.  
 
Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, evidenční číslo smlouvy: 
OŽPZ/19/25334.  Předmětem smlouvy je účelové poskytnutí neinvestiční finanční podpory z rozpočtových prostředků Pardubic-
kého kraje podle „Zásad pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu 
jejich využití na roky 2019 - 2020“, schválených usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje č. Z/343/19. Finanční podpora se 
poskytuje ve výši 22 950 Kč. Poskytovatelem finanční podpory je Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, 
IČ: 70892822, příjemcem finanční podpory je Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ: 00277550. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. O-52/2019 o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu. Předmětem dodat-
ku je navýšení ceny za služby na rok 2020 v souladu s čl. V. odst. 5 smlouvy o 2,6 %. Smluvními stranami jsou Technické služ-
by Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, 539 01 Hlinsko IČ: 25951611, a Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ: 
00277550.  
 
Prodej pozemku ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 121/13 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 142 m2 v k. ú. 
Vidlatá Seč. Kupní cena 20 Kč/m2. Celková cena za pozemek je 142 m2 x 20 Kč = 2 840 Kč. Kupující pan Jakub Herold. 
 
Prodej pozemků ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 679/3 o výměře 31 m2 (ostatní plocha - jiná plocha) a parc. č. 706/4 o 
výměře 32 m2 (ostatní plocha - jiná plocha) v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemek parc. č. 679/3 vznikl rozdělením pozemku parc. č. 
679/1, vlastník Obec Vidlatá Seč, pozemek parc. č. 706/4 vznikl rozdělením pozemku parc. č. 706/1, vlastník Obec Vidlatá Seč, 
vše vyznačeno v geometrickém plánu č. 189-66/2014, který dne 22. 10. 2014 vyhotovil Ing. Zdeněk Dočkal, GEODETA Lito-
myšl, J. Formánka 340, 570 01 Litomyšl, a dne 29. 10. 2014 schválil KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-
1183/2014-609. Kupní cena 20 Kč/m2. Celková cena za pozemek je 63 m2 x 20 Kč = 1 260 Kč. Kupující pan Stanislav Dušek a 
paní Marie Dušková. 
 
Prodej pozemků ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 125/6, díl „a“, o výměře 80 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v 
katastrálním území Vidlatá Seč, parc. č. 55/5, díl „f“, o výměře 2 m2 (zahrada) v katastrálním území Vidlatá Seč, parc. č. 125/9, 
díl „g“, o výměře 3 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v katastrálním území Vidlatá Seč a parc. 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, který dne 24. 3. 2015 vyhotovila Geodetická kancelář - Helena Havranová, Osická 1201, 570 01 Litomyšl, a dne 26. 
3. 2015 schválil KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-281/2015-609. Kupní cena 20 Kč/m2. Celková cena za pozem-
ky je 117 m2 x 20 Kč = 2 340 Kč. Kupující pan Milan Částek a paní Marta Částková. 
 
Koupi pozemku p. č. 56, díl „e“, o výměře 54 m2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v katastrálním území Vidlatá Seč. Parce-
la byla vytvořena geometrickým plánem č. 193-122/2014, který dne 24. 3. 2015 vyhotovila Geodetická kancelář - Helena Havra-
nová, Osická 1201, 570 01 Litomyšl, a dne 26. 3. 2015 schválil KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-281/2015-609. 
Kupní cena 20 Kč/m2. Celková cena za pozemek je 54 m2 x 20 Kč = 1 080 Kč. Prodávající pan Milan Částek a paní Marta Část-
ková. 
 
Vyhlášení záměru směnit pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 375/5 - orná půda o výměře 6 671 m2 v k. ú. Vidlatá 
Seč za pozemky ve vlastnictví pana Ing. Josefa Kabrhela a pana Jana Kováře parc. č. 17/4 - orná půda o výměře 5 283 m2 a parc. 
č. 17/5 - orná půda o výměře 413 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky parc. č. 17/4 a parc. č. 17/5 byly vytvořeny dle geometrického 
plánu č. 205-120/2016 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 7. 2. 2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP 
Svitavy pod čj. PGP-200/2018-609 dne 13. 2. 2018. Záměrem směny pozemků je získání vlastnického práva Obce Vidlatá Seč 
k pozemkům, které budou v budoucnu využity jako stavební parcely. 

Pod stromkem dárky co srdce pohladí, 

rodinu, přátele, co nikdy nezradí. 

Ke štěstí krůček, k bohatství krok, 

překrásné Vánoce a šťastný nový rok! 
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Tyto informace jsou z důvodu přehlednosti a ochrany osobních údajů uváděny ve zkrácené formě. Každý občan má prá-
vo na obecním úřadě nahlédnout do zápisů ze zasedání zastupitelstva obce a zjistit tak veškeré podrobnosti o průběhu 
zasedání a schválených usneseních. 

Obecní úřad informuje 

Vyhlášení záměru směnit pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 17/8 - orná půda o výměře 184 m2 v k. ú. Vidlatá Seč 
za pozemek ve vlastnictví pana Ing. Josefa Bureše, parc. č. 17/6 - orná půda o výměře 105 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky byly 
vytvořeny dle geometrického plánu č. 205-120/2016 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 7. 2. 2018, který byl schválen KÚ 
pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-200/2018-609 dne 13. 2. 2018. Záměrem směny pozemků je získání vlastnického 
práva Obce Vidlatá Seč k pozemkům, které budou v budoucnu využity jako přístupová komunikace pro stavební parcely. 
 
Vyhlášení záměru směnit pozemky ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 486/5 - orná půda o výměře 120 m2, parc. č. 629/3 - 
orná půda o výměře 5 056 m2 a parc. č. 629/5 - orná půda o výměře 287 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemky ve vlastnictví paní 
Věry Lipavské a paní Jaroslavy Víškové parc. č. 16/1 - orná půda o výměře 5 278 m2 a parc. č. 17/3 - orná půda o výměře 110 
m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemek parc. č. 16/1 byl vytvořen dle geometrického plánu č. 205-120/2016 vyhotovitele GEODETA 
Litomyšl ze dne 7. 2. 2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-200/2018-609 dne 13. 2. 2018. 
Záměrem směny pozemků je získání vlastnického práva Obce Vidlatá Seč k pozemkům, které budou v budoucnu využity jako 
stavební parcely. 
Vyhlášení záměru směnit pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 114/4 - ostatní plocha o výměře 79 m2 v k. ú. Vidlatá 
Seč za pozemky ve vlastnictví pana Jana Hudečka parc. č. 153/2 - zahrada o výměře 25 m2 a parc. č. 767/2 - ostatní plocha o 
výměře 25 m2. Pozemky byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 208-127/2017 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 11. 
10. 2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-1512/2018-609 dne 18. 10. 2018. Záměrem směny 
pozemků je získání vlastnického práva Obce Vidlatá Seč k pozemkům, které slouží jako místní komunikace. Rozdíl ve výměře 
směňovaných pozemků (29 m2) bude hradit pan Jan Hudeček za cenu 20 Kč/m2. 
 
Vyhlášení záměru prodat pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 190/1 - zahrada o výměře 156 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. 
Pozemek byl vytvořen 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. 190/1 - zahrada o 
výměře 156 m2 se skládá z dílu „e“ (pozemek parc. č. 190/1 o výměře 123 m2) a z dílu „d“ (pozemek parc. č. 35/2 o výměře 33 
m2). Celková cena: 12 360 Kč. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
Zápis č. 3/2019 kontrolního výboru ze dne 26. 9. 2019. 
 
Zápis č. 3/2019 finančního výboru ze dne 30. 9. 2019. 
 
Informaci o průběhu členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko, která se konala dne 29. 10. 2019 v Oldříši, a ceně vody 
pro rok 2020. 
 
Informaci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM o množství odpadů z obalů, které obec Vidlatá Seč vytřídila v období 
od 1. 7. do 30. 9. 2019 a předala k využití. Celková odměna za 3 213 kg vytříděných odpadů z obalů byla 10 462,50 Kč. 
 
Informaci o průběhu akce Ukliďme svět - Ukliďme Česko - Ukliďme naši obec. 
 
Informaci společnosti O2 Czech Republic, a.s., o plánovaném zrušení veřejného telefonního automatu v obci a to k 1. 1. 2020. 
 
Informaci o průběhu lampionového průvodu, který dne 4. 11. 2019 uspořádala Obec Vidlatá Seč spolu se Základní školou Vidla-
tá Seč. 
 
Informaci o přípravách na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční v sobotu 30. 11. 2019. 
 
 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 28. 11. 2019 - přítomno 6 členů ZO 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
Obecně závaznou vyhlášku obce Vidlatá Seč č. 1/2019, o místním poplatku ze psů. 
 
Obecně závaznou vyhlášku obce Vidlatá Seč č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Vánoce krásné a čisté jako sníh, 

domácí pohoda, radost a smích, 

silvestrovskou náladu po celý rok, 

štěstí ať Vás provází každičký krok. 
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Tyto informace jsou z důvodu přehlednosti a ochrany osobních údajů uváděny ve zkrácené formě. Každý občan má prá-
vo na obecním úřadě nahlédnout do zápisů ze zasedání zastupitelstva obce a zjistit tak veškeré podrobnosti o průběhu 
zasedání a schválených usneseních. 

Obecní úřad informuje 

 
Rozpočtové opatření č. 5/2019 - avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 19-122, kterým byla 
Obci Vidlatá Seč na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra - GŘ HZS ČR č. j. MV-73497-3/PO-IZS-2019 přidělena účelová 
neinvestiční dotace poskytnutá prostřednictvím kraje na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Par-
dubického kraje v roce 2019 ve výši 18 706 Kč.  
 
Směnu pozemku ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 375/5 - orná půda o výměře 6 671 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemky 
ve vlastnictví pana Ing. Josefa Kabrhela a pana Jana Kováře parc. č. 17/4 - orná půda o výměře 5 283 m2 a parc. č. 17/5 - orná 
půda o výměře 413 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky parc. č. 17/4 a parc. č. 17/5 byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 205-
120/2016 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 7. 2. 2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod čj. 
PGP-200/2018-609 dne 13. 2. 2018. Pro ocenění směny pozemků se sjednává cena 20 Kč/m2 směňovaných pozemků a pozemky 
se směňují bez doplatku. 
 
Směnu pozemku ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 17/8 - orná půda o výměře 184 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemek ve 
vlastnictví pana Ing. Josefa Bureše parc. č. 17/6 - orná půda o výměře 105 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky byly vytvořeny dle 
geometrického plánu č. 205-120/2016 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 7. 2. 2018, který byl schválen KÚ pro Pardubic-
ký kraj, KP Svitavy pod č. PGP-200/2018-609 dne 13. 2. 2018. Pro ocenění směny pozemků se sjednává cena 20 Kč/m2 směňo-
vaných pozemků a pozemky se směňují bez doplatku. 
 
Směnu pozemků ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 486/5 - orná půda o výměře 120 m2, parc. č. 629/3 - orná půda o výmě-
ře 5 056 m2 a parc. č. 629/5 - orná půda o výměře 287 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemky ve vlastnictví paní Věry Lipavské a 
paní Jaroslavy Víškové parc. č. 16/1 - orná půda o výměře 5 278 m2 a parc. č. 17/3 - orná půda o výměře 110 m2 v k. ú. Vidlatá 
Seč. Pozemek parc. č. 16/1 byl vytvořen dle geometrického plánu č. 205-120/2016 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 7. 
2. 2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-200/2018-609 dne 13. 2. 2018. Pro ocenění směny 
pozemků se sjednává cena 20 Kč/m2 směňovaných pozemků a pozemky se směňují bez doplatku. 
 
Směnu pozemku ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 114/4 - ostatní plocha o výměře 79 m2 v k. ú. Vidlatá Seč za pozemky 
ve vlastnictví pana Jana Hudečka parc. č. 153/2 - zahrada o výměře 25 m2 a parc. č. 767/2 - ostatní plocha o výměře 25 m2 v k. ú. 
Vidlatá Seč. Pozemky byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 208-127/2017 vyhotovitele GEODETA Litomyšl ze dne 11. 
10. 2018, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-1512/2018-609 dne 18. 10. 2018. Rozdíl ve výmě-
ře směňovaných pozemků (29 m2) bude hradit pan Jan Hudeček za cenu 20 Kč/m2. Celková cena: 580 Kč. 
 
Prodej pozemku ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 190/1 - zahrada o výměře 156 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemek byl vy-
tvořen 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. 190/1 - zahrada o výměře 156 m2 se 
skládá z dílu „e“ (pozemek parc. č. 190/1 o výměře 123 m2) a z dílu „d“ (pozemek parc. č. 35/2 o výměře 33 m2). Celková cena: 
12 360 Kč. Kupující pan Petr Kuchta. 
 
Nájemné na rok 2020 pro provozovatele Prodejny smíšeného zboží pana Václava Lipavského ve výši 120 Kč za rok. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
Informaci o možnosti využití partystanu Mikroregionu Litomyšlsko pro akce obce i v roce 2020. 
 
Informaci o zařazení do žádosti Mikroregionu Litomyšlsko o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2020 s akcí: Oprava 
obecní studny na pozemku parc. č. 116/2 v k. ú. Vidlatá Seč. 
 
Informaci o zařazení do žádosti Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2020 s akcí: 
Oprava obecní studny na pozemku parc. č. 123/2 v k. ú. Vidlatá Seč. 
 
Informaci o průběhu valné hromady svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko, která se konala dne 28. 11. 2019 v Poříčí u Litomyš-
le. 

Cena vody pro rok 2020  
 

Členská schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko, která se konala dne 29. 10. 2019 v Oldříši, schválila cenu vody pro rok 2020 
ve výši 33,18 Kč bez DPH za m3.  

 
Vzhledem k tomu, že od 1. 4. 2020 dojde u ceny vody ke snížení sazby DPH z 15 % na 10 %, bude cena vody s DPH v období 

od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 - 38,16 Kč za m3 (DPH 15 %)  
a v období od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020 - 36,56 Kč za m3 (DPH 10 %). 
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Obecní úřad informuje 

Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč se na 
svém zasedání dne 28. listopadu 2019 
usnesením č. 4/7/2019 usneslo vydat na 
základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) 
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, Obecně 
závaznou vyhlášku obce Vidlatá Seč č. 
1/2019, o místním poplatku ze psů.  
 
Poplatek platí držitel psa, kterým je pro 
účely tohoto poplatku osoba, která je 
přihlášená nebo má sídlo na území obce 
Vidlatá Seč. Poplatek se platí ze psů 
starších 3 měsíců. Poplatník je povinen 
ohlásit správci poplatku (obecní úřad) 
vznik své poplatkové povinnosti do 30 
dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří 
měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa 
staršího tří měsíců. Ve lhůtě 30 dnů je 
povinen ohlásit také zánik své poplatko-
vé povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrá-
tu, darování nebo prodej). Povinnost 

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019 

ohlásit držení psa má i osoba, která je 
od poplatku osvobozena. Dojde-li ke 
změně údajů uvedených v ohlášení, je 
poplatník povinen tuto změnu oznámit 
do 30 dnů ode dne, kdy nastala.  
 
Sazba poplatku za kalendářní rok činí 
za jednoho psa 300 Kč, za druhého a 
každého dalšího psa téhož držitele 450 
Kč, za psa, jehož držitelem je osoba 
starší 65 let 200 Kč a za druhého a 
každého dalšího psa téhož držitele, 
kterým je osoba starší 65 let 300 Kč. 
Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. 
příslušného kalendářního roku. Vznik-
ne-li poplatková povinnost po výše 
uvedeném datu splatnosti, je poplatek 
splatný nejpozději do konce příslušné-
ho kalendářního roku.  
 
Od poplatku je osvobozen držitel psa, 
kterým je osoba nevidomá, osoba, kte-
rá je považována za závislou na pomo-
ci jiné fyzické osoby podle zákona 
upravujícího sociální služby, osoba, 

která je držitelem průkazu ZTP nebo 
ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů 
určených k doprovodu těchto osob, oso-
ba provozující útulek pro zvířata nebo 
osoba, které stanoví povinnost držení a 
používání psa zvláštní právní předpis. 

Výše uvedený údaj rozhodný pro osvobození 
je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 
30 dnů od skutečnosti zakládající nárok 
na osvobození. V případě, že poplatník 
tuto povinnost ve stanovené lhůtě nespl-
ní, nárok na osvobození zaniká. Včas 
nezaplacené poplatky nebo část těchto 
poplatků může správce poplatku (obecní 
úřad) zvýšit až na trojnásobek.  
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  
1. ledna 2020 a zrušuje obecně závaz-
nou vyhlášku č. 1/2011, o místním po-
platku ze psů, ze dne 31. října 2011. 
Úplné znění Obecně závazné vyhlášky 
obce Vidlatá Seč č. 1/2019, o místním 
poplatku ze psů, naleznete na webu obce 
www.vidlatasec.cz v sekci Vyhlášky. 
Každý držitel psa (osoba, která je 
přihlášená nebo má sídlo na území 
obce Vidlatá Seč) musí nejpozději do 
30. ledna 2020 vyplnit a na obecní 
úřad odevzdat formulář „Ohlášení 
držení psa“, který je k dispozici 
v kanceláři obecního úřadu nebo ke 
stažení na webu obce 
www.vidlatasec.cz v sekci „Ke staže-
ní“. 
 

Setkání seniorů 
 

Tradiční setkání seniorů třinácti obcí Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka se uskuteční 
v neděli 22. března 2020 v Lubné na Skalce. 

 
Plakát s podrobnostmi bude zveřejněn začátkem března na plakátovacích plochách a na we-

bu obce www.vidlatasec.cz. 
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Obecní úřad informuje 

Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč se na 
svém zasedání dne 28. listopadu 2019 
usnesením č. 5/7/2019 usneslo vydat 
na základě § 14 zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
Obecně závaznou vyhlášku obce Vidla-
tá Seč č. 2/2019, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů.  
 
Poplatek platí fyzická osoba přihlášená 
v obci a fyzická osoba, která má ve 
vlastnictví stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kte-
rých není přihlášená žádná fyzická oso-
ba, a to ve výši odpovídající poplatku za 
jednu fyzickou osobu. Poplatník je povi-
nen ohlásit správci poplatku (obecní 
úřad) vznik, zánik i změnu své poplatko-
vé povinnosti nejpozději do 30 dnů ode 
dne, kdy ke vzniku, zániku nebo změně 
poplatkové povinnosti došlo.  
 
Sazba poplatku činí 600 Kč a poplatek je 
splatný jednorázově a to nejpozději do 
30. 6. příslušného kalendářního roku. 
Vznikne-li poplatková povinnost po 
výše uvedeném datu splatnosti, je popla-
tek splatný nejpozději do konce přísluš-
ného kalendářního roku.  
 
Od poplatku je osvobozena fyzická oso-
ba přihlášená v obci, která je umístěna 
do dětského domova pro děti do 3 let 
věku, školského zařízení pro výkon ús-
tavní nebo ochranné výchovy nebo škol-
ského zařízení pro preventivně výchov-
nou péči na základě rozhodnutí soudu 
nebo smlouvy, která je umístěna do zaří-
zení pro děti vyžadující okamžitou po-

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019 

moc na základě rozhodnutí soudu, na 
žádost obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností, zákonného zástupce 
dítěte nebo nezletilého, která je umístě-
na v domově pro osoby se zdravotním 
postižením, domově pro seniory, do-
mově se zvláštním režimem nebo chrá-
něném bydlení, která se narodila 
v příslušném kalendářním roce, která 
je po dobu celého kalendářního roku 
ve výkonu trestu odnětí svobody nebo 
po dobu výkonu vazby nebo která po 
dobu celého kalendářního roku pobývá 
mimo území obce. 
 
Výše uvedený údaj rozhodný pro osvo-
bození je poplatník povinen ohlásit ve 
lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zaklá-
dající nárok na osvobození. V případě, 
že poplatník tuto povinnost ve stanove-
né lhůtě nesplní, nárok na osvobození 
zaniká. Včas nezaplacené poplatky 
nebo část těchto poplatků může správ-
ce poplatku (obecní úřad) zvýšit až na 
trojnásobek.  

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  
1. ledna 2020 a zrušuje obecně závaz-
nou vyhlášku č. 1/2018, o místním po-
platku za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, ze 
dne 4. prosince 2018. Úplné znění 
Obecně závazné vyhlášky obce Vidlatá 
Seč č. 2/2019, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů, naleznete na 
webu obce www.vidlatasec.cz v sekci 
Vyhlášky. 
 
Každý poplatník (společný zástupce) 
musí nejpozději do 30. ledna 2020 
vyplnit a na obecní úřad odevzdat 
formulář „Ohlášení poplatkové po-
vinnosti“, který je k dispozici 
v kanceláři obecního úřadu nebo ke 
stažení na webu obce 
www.vidlatasec.cz v sekci „Ke staže-
ní“. 
 

Správné třídění odpadu se vyplatí 
 

Podle údajů autorizované obalové společnosti EKO-KOM, 
a.s. vytřídili občané naší obce v období od 1. července 2019 
do 30. září 2019 následující množství odpadů z obalů: papír - 
576 kg, plast - 1 203 kg, sklo - 934 kg, kovy - 500 kg, celkem 
- 3 213 kg. Výše odměny, kterou Obec Vidlatá Seč od společ-
nosti EKO-KOM, a.s. získala je 10 462,50 Kč.  
Ve stejném období bylo předáno ke zkompostování 16 kontej-
nerů biologicky rozložitelného odpadu. 

 

Děkujeme všem občanům, kteří správně třídí 
odpad. 
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Obecní úřad informuje 

Obecní úřad Vidlatá Seč oznamuje, že 
svoz nebezpečného a objemného odpadu 
se v roce 2020 uskuteční ve čtvrtek 23. 
dubna a ve středu 23. září.  
 
Upozorňujeme, že občané si odpad 
musí předat osobně pracovníkům svo-
zové firmy v den svozu! Dřívější umís-
tění odpadu na svozová místa bude 
považováno za zřízení černé skládky 
(pokuta do výše 50 000 Kč)! 
 
Do svozu patří tyto druhy odpadů: 
koberce, linolea, textil, obuv, velké plas-
tové nádoby, akumulátory, plechovky od 
barev, plastové obaly se škodlivinami, 
zářivky, výbojky, zbytky chemikálií, 
monočlánky, televizory, rádia, chladnič-
ky, staré léky, barvy, ředidla, olejové 
filtry, znečištěný textil, kovy.  
Do svozu lze předat i pneumatiky, ale 
pouze do velikosti od osobního auto-
mobilu a bez ráfků (ne nákladní a 
traktorové pneumatiky). Pokud může-
te pneumatiky likvidovat jiným způ-
sobem (například výměnným způso-

Svoz nebezpečného a objemného odpadu v roce 2020 

bem při nákupu nových nebo na 
místech zpětného odběru kolektivní-
ho systému ELTMA - více na 
www.eltma.cz), učiňte tak. Každá 
pneumatika předaná do svozu ne-
bezpečného a objemného odpadu 
tento svoz neúměrně prodražuje. 

 

Kapalné chemikálie musí být 
v originálních nádobách, nebo musí bát 
nádoba označena tak, aby byl zřejmý 
obsah nádoby. Veškeré nádoby 
s kapalinami musí být řádně uzavřeny, 
aby nemohlo dojít k jejich vylití během 
transportu.  
 
Do svozu nepatří stavební odpad 
(např. suť, azbest, dehet, okna, eter-
nit, asfaltová lepenka atd.)! Likvidaci 
tohoto odpadu lze objednat u svozové 
firmy zvlášť a není zahrnuta v poplatku. 
 

Jednotlivé zastávky v obci budou: 
 
15:30 - u budovy obecního úřadu 
 
15:45 - u prodejny Smíšeného zboží 
 
16:00 - u horní autobusové zastávky 
 
16:15 - u garáží 

Zubní pohotovosti na přelomu roku 

TERMÍN ZUBNÍ LÉKAŘ ADRESA ZDRAV. ZAŘ. TELEFON 

21.-22.12.2019 MUDr. Kopecká Pavla Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

23.12.2019 MUDr. Kossler Pavel Polička, Haškova 445 461 724 369 

24.12.2019 MDDr. Kotlárová Michaela Sarah Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

25.12.2019 MUDr. Králová Zdena Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 

26.12.2019 MUDr. Krpčiar Patrik Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670 

27.12.2019 MDDr. Kučerová Karolína Polička, Smetanova 55 731 262 633 

28.-29.12.2019 MUDr. Kučerová Marta Polička, Smetanova 55 461 724 635 

30.12.2019 MDDr. Martinec Vojtěch Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

31.12.2019 MDDr. Novák Peter Dolní Sloupnice 188 465 549 236 

1.1.2020 MUDr. Nováková Lenka Dolní Sloupnice 188 465 549 236 

04.-05.01.2020 MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

11.-12.01.2020 MUDr. Sejkorová Jitka Polička, Husova 25 606 202 501 

Rozpis na další období bude uveden na www.pardubickykraj.cz v sekci Zdravotnictví/Odbor zdravotnictví/Lékařská 
pohotovostní služba. 

http://www.pardubickykraj.cz/
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Základní škola informuje 

Přírodovědná soutěž 

Keramická dílna ve družině 

Návštěva čerta a Mikuláše 

 věku.  Naši žáci se však o přírodu vel-
mi zajímají, a proto se  v tak velké 

konkurenci neztratí a pravidelně  získá-
vají ,,medailové  umístění“. Letos si 

nejlépe vedl Šimon Šilar, který skončil 
v nejpočetněji zastoupené kategorii na 

krásném třetím místě. Blahopřejeme. 
V lednu bude probíhat další soutěž a 
věříme, že i tam uspějeme. 

Žáci, kteří navštěvují přírodovědný 
kroužek, se pravidelně několikrát za rok 

zúčastňují v Litomyšli přírodovědné 
soutěže. Poznávají zde různé známé i 

méně známé rostliny a živočichy. Kon-
kurence je vždy velká, neboť se jí zú-

častňuje stále více a více žáků ze všech 
litomyšlských i okolních škol. Děti jsou 
rozděleny do několika kategorií podle 

Všichni víme, že neustále přibývá do-
pravních nehod a úrazů způsobených 

cyklisty nebo chodci. Proto jsme se za-
pojili do projektu, který se týká doprav-

ních předpisů a má připomenout dětem 
ze třetí, čtvrté a páté třídy, jak se musí 

správně chovat na ulici jako chodec a na 
silnici jako cyklista. Jeli jsme na proško-
lení do SVČ v Litomyšli. Zde nám pan 

Rádek připomenul základní pravidla 
silničního provozu, zopakoval s námi 

dopravní značky a promítal nám krátká 
videa z toho, co se může stát, když se 

Dopravní výchova 

nebudeme v dopravě chovat tak, jak 
máme. Zdůrazňoval, že vždy musíme 

být opatrní a soustředěni, jakmile se 
staneme účastníkem dopravního provo-

zu. Jelikož je zvyklý pracovat s dětmi a 
mládeží, dokázal celé tři hodiny udržet 

pozornost žáků svým zajímavým vý-
kladem. Další školení nás čeká 
v lednu, kdy si žáci napíšou krátký test 

a v květnu budeme pozváni na nové 
dopravní hřiště v Litomyšli, kde si žáci 

vyzkouší jízdu zručnosti a obdrží cyk-
listický průkaz. 

Nastal 5.prosinec a do školy zavítal 
Mikuláš s čertem. Měl s sebou knihu 

hříchů, kde měl sepsané všechny pro-
hřešky, ale i dobré skutky našich žáků. 

Ti zlobivější museli slíbit, že se polepší, 
a ti hodnější byli pochváleni. Všichni 

dostali od Mikuláše ovocný balíček 
jako odměnu, i když neposlušný čert 
s tím občas nesouhlasil. 

Výtvarná dílna 

V pátek 25. října se ve školní družině 
uskutečnil projektový den 
„Keramická dílna“ v rámci projektu 
Šablony do škol II.  Do školy přijela za 
dětmi odbornice na práci s keramikou p. 
Martina Chadimová z Oblastní charity 
Nové Hrady, která si přivezla vše, co 
bylo potřeba pro práci s hlínou. Dětem 
nejdříve vysvětlila, jak se s keramickou 
hlínou pracuje a jaké pomůcky se 
k čemu používají. Potom dětem ukázala, 
co si z hlíny mohou samy vyrobit a jak 
mají s ní pracovat. Děti se s velkým 
elánem pustily do práce, která je velmi 
bavila. Vytvořily si několik přívěsků na 
kůži a ozdob s vánoční tématikou. Za 
měsíc jsme s dětmi vyrazili do Oblastní 
charity v Chotovicích, kde jsme si pro-
hlédli keramickou dílnu a děti si dokon-
čily své výtvory pomocí kysličníku a 
glazury. Paní Chadimová nám vše vypá-
lila v peci. Paní Martině Chadimové 
tímto moc děkujeme za velkou ochotu a 
vstřícnost. 

Dne 13.12. přijela do naší školy 

p.Třísková s výtvarnou dílnou.   

Tentokrát si žáci mohli vyrábět placky-

brože. Malovali na plátno permanentní-

mi akvarelovými pastelkami. Někteří si 

při této dílně vyráběli dárky na Vánoce 

pro svoje blízké. 
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Základní škola informuje 

Adventní čas v poličském muzeu 

Děti se sotva oklepaly z návštěvy čertů 

a hned měly další krásný výlet před 

sebou. Navštívili jsme již po několikáté 

poličské muzeum, které pro nás připra-

vilo krásný adventní program. První 

část se odehrávala ve staré školní třídě. 

Každý roh byl vyzdoben v duchu jiného 

časového období. Společným jmenova-

telem jim byly Vánoce. Paní průvodky-

ně dětem velice poutavě představila vá-

noční zvyky a způsob života v každé 

době. Všichni společně ochutnali sladi-

dlo z řepy sirob a muziku (směs rozvaře-

ných sušených švestek, rozinek, ořechu, 

medu a koření). Všude bylo spousta  

zajímavých předmětů každodenního 

použití a děti mohly hádat, k čemu asi 

sloužily. Aby si odnesly kus starovánoč-

ní nálady i domů, mohly si 

všichni vyrobit panáčka a 

panenku ze sušených šves-

tek, křížal a rozinek.  

Po první polovině programu 

se děti v aule muzea nasva-

čily a posilněné pokračovaly 

do druhé části. Přesunuli 

jsme se do divadelního sálu 

v přízemí, který byl plný 

kulis, rekvizit, loutek a kos-

týmů. Před dvěma sty lety se 

v tomto sále odehrálo první 

české představení a na jeho 

počest tato expozice vznikla. 

Pan průvodce dětem popsal, 

kdo všechno se na divadel-

ním představení podílí. Děti 

režisér obsadil do rolí a na místě si na-

zkoušely kratičkou hru. Poté si všichni 

mohli vyzkoušet roztodivné kostýmy a 

zahrát si loutkové a stínové divadlo. 

Atmosféru Vánoc ještě podpořil poletu-

jící sníh za okny. Dětem se program 

velice líbil a již se těší, co pro nás muze-

um nachystá na příště. 

Andělské koledování 

Dne 12.12. se konala tradiční oslava 

Vánoc v naší škole. Žáci si spolu 

s učiteli  připravili krásný program, kte-

rý se skládal z básniček, vánočních pís-

niček  a tentokrát i  z pohádky. Žáci 

zahráli pohádku O dvanácti měsíčkách.  

Celá škola byla slavnostně vyzdobena 

vánočními výrobky, které vytvořili naši 

žáci. Na stromečcích  visely vánoční 

ozdoby ve tvaru hvězdiček, andílků, ale 

i oříškové věnečky. Stoly byly nazdobe-

ny svícny, anděly, papírovými stromeč-

ky a dalšími vánočními dekoracemi. 

Všichni přítomní obdrželi od žáků vá-

noční přáníčko a výbornou vánočku. 
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OBEC VIDLATÁ SEČ     www.vidlatasec.cz                    vidlata.sec@worldonline.cz 

 
Lampionový průvod 

Obec Vidlatá Seč s místní základní 
školou pro nás uspořádali jako tra-
dičně lampionový průvod, který se 
letos konal v pondělí 4. 11. 2019.  
 
V pořadí to byl již třetí ročník. Všichni 
jsme se sešli v 18:00 u místní základní 
školy. Tam na nás čekali žáci a učitelé, 
kteří si pro nás připravili společnou 
báseň. Poté jsme se všichni vydali se 
svými originálními lampiony a lucer-
ničkami do průvodu. Bylo milé, že se 
průvodu zúčastnily téměř všechny vě-
kové kategorie. Počasí nám letos přálo, 
nefoukalo, nemrzli jsme, zkrátka jako 
na objednávku. 
 

Nejhezčí dárky ty nejsou 

v krabičkách, 

ty máme ukryté jen v našich 

srdíčkách. 

V ten večer vánoční zkusme si 

je přát, 

možná je přinese ten, kdo nás 

má rád. 

Prošli jsme se společně k obecnímu 
úřadu, kde všichni účastníci obdrželi 
„lodičku“ (skleničku se svíčkou), ta jim 
byla zapálena, potom si ji chvíli nechali 
pěkně rozhořet v dlani a na konec si ji 
mohli pustit na místní nádrži a něco si v 
duchu přát. Lodičky se rozzářily a svíti-
ly na hladině ještě téměř tři hodiny. Le-
tos byl i krásně osvícen světýlky místní 
rybník, což dodávalo celé akci příjem-
nou atmosféru.  
 
Lidičky nespěchali, počasí nám bylo 
nakloněno a všem domů na cestu nám 
svítily sečské lodičky…  

Mikuláš s čerty 
a andělem prošli 

naší vesnicí 

        Čertovská výprava si  vyslechla 

5. prosince   spoustu básniček, písni-

ček a v neposlední řadě i mnoho sli-

bů, jak budou děti hodné a poslušné.  

Přejme jim, ať své sliby dodrží a dě-

lají svým rodičům jen samou radost. 

Pokud byly děti hodné, dostaly od 

Mikuláše a anděla balíček sladké od-

měny a mlsání.  

Děkujeme jim za všechny obdarova-
né děti.  

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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Příjemné prožití svátků vánočních a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 
2020 Vám přejí hasiči. https://www.facebook.com/SDH Vidlatá Seč  

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

 

Sbor dobrovolných hasičů 

Po roce opět informujeme o dění a 
událostech ve sboru dobrovolných 
hasičů a jednotce SDH obce. Počet 
členů sboru je 39. Jednotka, řadící se 
do JPOIII, čítá 12 hasičů ve funk-
cích, velitelů, strojníků, nosičů dý-
chací techniky, obsluhy motorové 
pily.   

Výstroj: 
 

Z finančního daru nadace AGROFERT 
a příspěvku obce byla nakoupena nová 
výstroj pro členy jednotky. 

Kultura: 
 

Sbor se podílí na pořádání tradičního 
pálení čarodějnic. Pořádá letní soused-
ské posezení s občerstvením z grilu a 
promítáním filmů. 
 

Velký dík patří všem aktivním členům 

za vykonanou práci a spoluobčanům za 

přízeň. 

Zásahy: 
30. 12. 2018 Nová Ves, Roudná, požár chalupy, vyhlášení 02:55, výjezd 03:00, 
návrat 09:24 
Přes obtížnou navigaci k místu události, kam mířilo 8 sborů, naše jednotka dorazila 
jako první. Po vstupu do objektu byl proveden průzkum, zahájeno hašení a ochrana 
okolních objektů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. 2. 2019 Dolní Újezd, požár podkroví RD, vyhlášení 15:36, výjezd 15:41, návrat 
16:24 
Při příjezdu na místo byl již požár lokalizován a uhašen HZS. 
 
25. 4. 2019 Chotěnov, areál ZD, požár slámy, vyhlášení 20:20, výjezd 20:25, návrat 
23:27 
Jednotka započala s ochranou okolních objektů a po příjezdu manipulační techniky 
došlo k prolití a dohašení požářiště. 

 

10. 7. 2019 Morašice, areál ZD, požár slámy, vyhlášení 11:39, výjezd 11.45, návrat 
12:58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 11. 2019 Makov, taktické cvičení, dálková doprava vody od požární nádrže 
k Sokolovně, vyhlášení 16.04, výjezd 16:09, návrat 17:16 

Technická pomoc v obci: 
 

27. 12. 2018 odstranění padlého stro-
mu, č.p. 67 
 

16. 3. 2019 kácení stromů v obci u 
ČOV a  č.p. 11, 18 
 

22. 10. 2019 odstranění padlého stromu 
u hřbitova 
 

Cvičení: 
V lednu tohoto roku se dva členové 
jednotky zúčastnili kurzu velitele jed-
notek V40. Příprava v rozsahu 40hod. 
probíhala z části formou E-Learning 
(on-line studium) a na stanici HZS 
Svitavy. 

SDH Vidlatá Seč srdečně zve všechny 

své členy na VÝROČNÍ SCHŮZI, 

která se koná v pátek 3. 1. 2020 od 

19:00hod. v zasedací místnosti obecní-

ho úřadu. Prosíme o hojnou účast, do 

programu je zahrnuta volba vedení. 

https://www.facebook.com/SDH%20Vidlatá%20Seč
http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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POZVÁNKA NA PLES 
 

KDY: 1. února 2020 (sobota)  v 20.00 hod.  
 

KDE: v kulturním domě 
 

V letošním roce doprovází celý večer kapela Vepřo Knedlo Zelo. Můžete se těšit na bohatou tombolu a výborné jídlo.  
 

Srdečně zveme rodiče, prarodiče a další dospělé osoby. 

 

POZVÁNKA NA DĚTSKÝ KARNEVAL 
 

Dětský karneval je letos připraven na téma „Řemeslo má zlaté dno“. 
  

KDY: 1. února 2020 (sobota)  v 13.30 hod.  
 

KDE: v kulturním domě 
 

Srdečně zveme děti, rodiče i prarodiče! 

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Přehled jubilantů: 

 

Říjen:  Josef Bureš    50 let 

  Milan Částek        60 let 

        Jiřina Čepicová               60 let 

         Hana Hegrová                 60 let 

Listopad:  Jana Kuchtová               55 let 

       Emilie Kašparová 60 let 

Prosinec: Jaroslav Renza  60 let 

  Marie Famfulíková 80 let 

  Jindřich Král  80 let 

 

 Narodila se: Klaudie Famfulíková. 

 Zemřela: Františka Kuchtová 

 

PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 
 

Přijďte zase společně přivítat nový rok. Sejdeme se jako tradičně hned na jeho samotném začátku. 
 

KDY: 1.1.2020 v 00.20 hod. 

KDE: autobusová zastávka naproti hasičské zbrojnici 
 

Všichni jste srdečně zváni. 

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
 

Obec Vidlatá Seč Vás zve na divadelní představení Herkules a Augiášův chlív aneb Má ji jako vidle. Jedná se o komedii 
v podání Divadelního klubu Makov. 

 
KDY: 14.3.2020 (sobota)  od 18.00hod. 

 
KDE: kulturní dům Vidlatá Seč 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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5. svatební veletrh v Litomyšli - SVATBA A PÁRTY 

Dny 18. a 19. ledna 2020 budou na Zá-
meckém návrší a v sálech Evropského 
školícího centra v Litomyšli patřit již  
5. ročníku velmi úspěšného svatebního 
veletrhu v Litomyšli, který nese stejně 
jako vloni podtitul SVATBA A PÁR-
TY. 
 
Na veletrhu se představí vystavovatelé 
z nejrůznějších oborů, a to především 
svatební salóny, salóny společenských 
šatů, výrobci pánských obleků, doplňků 
a spodního prádla; dále restaurace, kvě-
tináři, cukráři, pekaři, fotografové, ka-
meramani, muzikanti, grafici, přijedou 
vinaři z Moravy; své služby představí i 
cestovní kancelář. 

Po oba dva dny, vždy v době od 10:00 
do 17:00 hodin, mohou budoucí svateb-
čané, oslavenci anebo organizátoři vý-
stav, vernisáží, různých společenských, 
obchodních nebo pracovních akcí a sa-
mozřejmě všichni návštěvníci veletrhu 
najít na jednom místě vše, co může po-
moci při organizaci jejich „společenské 
akce“.  
 
V hlavním sále bude po oba dva dny 
probíhat doprovodný program, který by 
měl být inspirací pro návštěvníky 
(módní přehlídky - svatební, společen-
ské a volnočasové šaty; ukázky vázání 
kytic, slavnostního líčení a účesů; hu-
dební program). V programu se mimo 

jiné představí mistři republiky do 10 
let ve společenském tanci, dále kolová 
a krasojízda.   Nebudou chybět ani 
vizážistky, kosmetičky a kadeřnice, 
které v průběhu veletrhu poradí, uče-
šou i nalíčí. 
Přijďte si užít slavností atmosféru na-
zdobených sálů, seznámit se s novými 
trendy v oblékání, cateringu, slavnost-
ních tematických dortů i netradičního 
zdobení tabulí. Získejte nové kontakty 
a inspirace, které Vám pomohou 
s pořádáním Vaší „důležité akce“.  
Občerstvit se můžete v kavárně přímo 
v sálech Zámeckého návrší;  
Vstup na veletrh je zdarma.   
Za team organizátorů Mgr. Jitka Bobková 

Tříkrálová sbírka 2020 
Jak jsme již dříve informovali, zámě-
rem letošní, již v lednu 2019 proběh-
lé, sbírky byl nákup nového automo-
bilu pro ošetřovatelskou službu – pro 
sestřičky, které jezdí za pacienty do 
terénu. Naší charitě se vrátí cca 65 % 
z celkové vybrané částky. Více infor-
mací o tomto rozdělení najdete na 
našich nových webových stránkách 
www.dolniujezd.charita.cz.  
 
Již dvacátý ročník Tříkrálové sbírky 
proběhne v sobotu 11. ledna 2020. 
Záměr na využití prostředků z této 
sbírky bychom chtěli použít na nákup 
kompenzačních pomůcek a úhradu 
nákladů spojených s provozem našich 
služeb. Část finančních prostředků 
(cca 40.000,- Kč) převedeme do roku 
2021, kdy bychom chtěli touto část-
kou dofinancovat projekt na nákup 
nového automobilu pro pečovatelskou 
službu.  
 

Prosíme opět o Vaši podporu, služeb-
ní auta stárnou, velice často řešíme 
jejich opravy, náklady stoupají. A bez 
aut bychom nezajistili pomoc našim 
pacientům a uživatelům v terénu. 
Naše automobily můžete vidět ve 
službě i ve večerních hodinách, o 
víkendech a svátcích. 
Při organizaci sbírky se neobejdeme 
bez pomoci dětí i dospělých, kteří 

chtějí jít koledovat. Prosíme o účast 
i děti starší patnácti let a dospělé, 
kteří jsou ochotni dělat vedoucího 
skupinky, zejména při nepříznivém 
počasí, ať nemusí být vysíláni jen 
malí koledníci.  
 
Tímto děkujeme všem, kteří jsou do 
této prospěšné akce zapojeni 
(koledníci, vedoucí skupinek, rodiče 
koledníků, koordináto-
ři v jednotlivých obcích, starostové 
obcí, kněží a mnoho a mnoho dal-
ších…) a také Vám všem, kteří ote-
vřete dveře svých domovů a přijmete 
tuto vzácnou návštěvu.  
Dovolte nám také popřát za celý ko-
lektiv pracovníků Farní charity Dolní 
Újezd klidné prožití vánočních svátků 
a do nového roku především hodně 
zdraví a Božího požehnání.  
 

Farní charita Dolní Újezd 
 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
http://www.dolniujezd.charita.cz
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Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího čísla 13. 3. 2020.  

Stolní tenis 
Regionální přebor 

Pořadí Družstvo PU V R P Skóre Body 

1 TJ Jiskra Litomyšl „B“ 9 9 0 0 90:26 27 

2 TJ Sokol Korouhev – Borová „B“ 7 7 0 0 70:14 21 

3 TJ Slovan Moravská Třebová „B“ 9 6 0 3 77:40 21 

4 TJ Spartak Polička „C“ 9 5 1 3 72:43 20 

5 TJ Vidlatá Seč „A“ 7 6 0 1 61:37 19 

6 TJ Spartak Polička „B“ 9 4 1 4 61:53 18 

7 TJ Svitavy „B“ 9 2 3 4 62:68 16 

8 TJ Sokol Morašice „A“ 9 3 0 6 50:70 15 

9 TJ Sokol Korouhev – Borová „C“ 7 3 0 4 32:51 13 

10 TJ Slovan Moravská Třebová „C“ 9 1 1 7 36:82 12 

11 SK Rychnov na Moravě – Mladějov „A“ 9 1 0 8 23:80 11 

12 TJ Spartak Polička „D“ 7 0 0 7 0:70 7 

1 12.10.2019 TJ Sokol Korouhev – Borová „B“ TJ Vidlatá Seč „A“ 10:1 

2 26.10.2019 TJ Spartak Polička „C“ TJ Vidlatá Seč „A“ 7:10 

3 26.10.2019 TJ Spartak Polička „B“ TJ Vidlatá Seč „A“ 4:10 

4 9.11.2019 TJ Slovan Moravská Třebová „C“ TJ Vidlatá Seč „A“ 3:10 

5 9.11.2019 TJ Svitavy „B“ TJ Vidlatá Seč „A“ 7:10 

6 23.11.2019 TJ Vidlatá Seč „A“ SK Rychnov na Moravě - Mladějov 10:0 

7 23.11.2019 TJ Vidlatá Seč „A“ TJ Slovan Moravská Třebová „B“ 10:6 

8 14.12.2019 TJ Sokol Korouhev – Borová „C“ TJ Vidlatá Seč „A“   

9 14.12.2019 TJ Spartak Polička „D“ TJ Vidlatá Seč „A“   

10 21.12.2019 TJ Vidlatá Seč „A“ TJ Sokol Morašice „A“   

11 21.12.2019 TJ Vidlatá Seč „A“ TJ Jiskra Litomyšl „B“   

12 11.1.2020 TJ Vidlatá Seč „A“ TJ Sokol Korouhev – Borová „B“   

13 25.1.2020 TJ Vidlatá Seč „A“ TJ Spartak Polička „C“   

14 25.1.2020 TJ Vidlatá Seč „A“ TJ Spartak Polička „B“   

15 8.2.2020 TJ Vidlatá Seč „A“ TJ Slovan Moravská Třebová „C“   

16 8.2.2020 TJ Vidlatá Seč „A“ TJ Svitavy „B“   

17 22.2.2020 SK Rychnov na Moravě - Mladějov TJ Vidlatá Seč „A“   

18 22.2.2020 TJ Slovan Moravská Třebová „B“ TJ Vidlatá Seč „A“   

19 7.3.2020 TJ Vidlatá Seč „A“ TJ Sokol Korouhev – Borová „C“   

20 7.3.2020 TJ Vidlatá Seč „A“ TJ Spartak Polička „D“   

21 21.3.2020 TJ Sokol Morašice „A“ TJ Vidlatá Seč „A“   

22 21.3.2020 TJ Jiskra Litomyšl „B“ TJ Vidlatá Seč „A“   

V polovině října jsme 
zahájili sezonu tvrdou 
porážkou 1:10 s týmem 
z Korouhve, jedním 
z největších favoritů sou-
těže po sloučení s TJ So-
kol Borová. V dalších 
zápasech jsme zatím ne-
zaváhali, proto si stále 
udržujeme šanci na cel-
kové vítězství a postup 
do Krajského přeboru.  
 
Důležitý bude přelom 
roku, kdy sehrajeme zá-
pas proti Litomyšli a od-
vetu s Korouhví.  
 
 

TJ Vidlatá Seč přeje 
všem občanům a 

příznivcům sportu 
hezké prožití vánoč-
ních svátku a úspěš-

ný celý příští rok. 
 

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

