ZPRAVODAJ
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JARO V SEČI

Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za dodržování všech nařízení vydaných vládou ČR, která byla
přijata v souvislosti se šířením koronaviru. Opatření neberte na lehkou váhu a
dbejte prosím na zdraví svoje i svých blízkých. K nastalé situaci přistupujte
racionálně a nepodléhejte panice. Buďme trpěliví. Věřme, že život v naší obci i v
celé zemi se brzy vrátí do starých kolejí.
Hodně zdraví a klidné Velikonoce přejí
redakční rada 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 30. 12. 2019 - přítomno 6 členů ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Hospodaření obce od 1. 1. 2020 do doby schválení rozpočtu na rok 2020 podle pravidel rozpočtového provizoria,
která jsou přílohou č. 1 zápisu.
Rozpočtové opatření č. 6/2019 - avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 42, kterým
byla Obci Vidlatá Seč na základě rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje ze dne 20. 8. 2019 č. Z/373/2019
přidělena programová neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2019 ve výši 54 000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 7/2019 - vlastní rozpočtové opatření.
Inventurní komisi k provedení inventury majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 2019 ve složení: předseda inventurní
komise - Josef Nádvorník, členové inventurní komise - Jiří Renza, Dana Osecká.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci o možném navýšení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce a zachovává stávající výši odměn.
Zápis č. 4/2019 kontrolního výboru ze dne 23. 12. 2019.
Zápis č. 4/2019 finančního výboru ze dne 27. 12. 2019.
Informaci o průběhu valné hromady svazku obcí Komunální služby Hlinecko, která se konala dne 12. 12. 2019 v
Hlinsku.
Informaci o průběhu valného shromáždění svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka, které se konalo dne 12.
12. 2019 v Litomyšli.
Informaci o průběhu členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko, která se konala dne 17. 12. 2019 v Sádku.
Informaci o změně formy podnikání fyzické osoby Libor Černohlávek na obchodní firmu ČERNOHLÁVEK
GROUP s.r.o.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 6. 2. 2020 - přítomno 7 členů ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy - I. stupeň (1. - 5. třída), jejíž činnost vykonává Základní škola, Vidlatá Seč, okres Svitavy, Vidlatá Seč 56, 570 01. Dohoda bude uzavřena mezi obcemi Vidlatá Seč, Chotěnov, Jarošov a Nová Ves u Jarošova.
Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola
Jarošov, okres Svitavy, Jarošov 52, 569 66. Dohoda bude uzavřena mezi obcemi Jarošov, Vidlatá Seč, Chotěnov a
Nová Ves u Jarošova.
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce TJ Vidlatá Seč, z.s., Vidlatá Seč 87, 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 5 000 Kč na zajištění provozních nákladů spojených s poskytováním ošetřovatelské a pečovatelské služby v obci.
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Obecní úřad informuje
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2020 na budově obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci o průběhu Tříkrálové sbírky 2020 v obci Vidlatá Seč. Výnos ze dvou pokladniček činil 20 878 Kč.
Informaci společnosti EKO-KOM o množství odpadů z obalů, které obec Vidlatá Seč vytřídila v období 1. 10. až 31.
12. 2019 a předala k využití. Celková odměna byla 8 837,50 Kč.
Informaci o odsouhlasení stavebních úprav komunikace u čp. 20.
Informaci o pořádání třetího ročníku vzdělávacího programu Zastupitel v kurzu.

Výzva vlastníkům lesa k ochraně lesa - kůrovec
Městský úřad Litomyšl, odbor
životního prostředí, orgán státní
správy lesů vyzývá všechny vlastníky lesa k provádění pravidelných kontrol svého lesního majetku z důvodu šíření podkorního
hmyzu (lýkožrouta smrkového,
lýkožrouta lesklého apod.) ve
smrkových porostech po celé
České republice.
V případě zjištění výskytu kůrovce
je nutno v součinnosti se svým odborným lesním hospodářem v co
nejkratší době napadené stromy
vytěžit a asanovat. Zpracovat kůrovcové stromy (vývraty, zlomy i
stojící) je třeba do konce března,
než začne být brouk v teplém počasí aktivní a tyto stromy opustí.

Při napadení stromů kůrovci se používá chemická asanace pomocí insekticidů nebo se dříví odkorní apod. Samotné pokácení stromů nestačí. Neasanované stromy ani potěžební zbytky nesmí zůstat ležet v lese či na
okraji lesa na skládce. Příznaky napadení stromu kůrovcem jsou drtinky na
kmeni za šupinami kůry (na spodní
části kmene či kořenových nábězích),
závrty na kmeni, výrony pryskyřice
(zejména jemné ronění v horní části
kmene), rezavění korun smrků, později opad jehličí a kůry.
Zároveň je třeba v lese aktivně vyhledávat stromy atraktivní pro kůrovce,
zejména vyvrácené a zlomené, vzniklé během zimy. Tyto stromy a všechny jejich části, zatím neobsazené ků-

rovci, je nutné zpracovat také co
nejdříve, nejpozději do konce května (v lesních porostech do 600 m
nadmořské výšky), případně do konce června (v lesních porostech nad
600 m nadmořské výšky).
Aktuální kontakty na příslušné odborné
lesní
hospodáře
jsou
k dispozici na MěÚ Litomyšl, odbor
životního prostředí. V případě potřeby je nutné kontaktovat vašeho odborného lesního hospodáře, řídit se
jeho pokyny a konzultovat s ním,
jak postupovat při pravidelné kontrole vašeho lesa, vyhledávání napadených stromů kůrovcem, při asanaci, případně při zájmu o poskytnutí
dotací (na těžbu kůrovcových stromů, zalesnění, oplocenky apod.).

Správné třídění odpadu se vyplatí
Podle údajů autorizované obalové
společnosti EKO-KOM, a.s. vytřídili občané naší obce v období od
1. října 2019 do 31. prosince 2019
následující
množství
odpadů
z obalů: papír - 395 kg, plast - 985
kg, sklo - 820 kg, celkem - 2 200
kg. Výše odměny, kterou Obec
Vidlatá Seč od společnosti EKOKOM, a.s. získala, je 8 837,50 Kč.
Ve stejném období bylo předáno ke
zkompostování 16 kontejnerů biologicky rozložitelného odpadu.
Děkujeme všem občanům, kteří
správně třídí odpad.
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Obecní úřad informuje
Mateřská škola v Jarošově
V měsíci březnu nás čeká projektový den společnosti PMeduca
s názvem „Malý záchranář“, který
dětem hravou formou představí základy první pomoci a screeningové
vyšetření zraku společnosti Prima
vizus, které může pomoci odhalit
počínající vady zraku u dětí, a také
podpoříme děti s Downovým syndromem a vezmeme si na tento den
každou ponožku jinou.

Mateřská škola Jarošov nezahálí. I
přes to, že se řadíme k menším školkám, aktivity máme na rozdávání.
Pořád to tu u nás žije. Rok
2019/2020 byl a bude opět velmi
nabitý programy, vycházkami, výlety a dalšími akcemi pro naše nejmenší. Neopomíjíme ani spolupráci
s Charitou v Nových Hradech. Na
podzim jsme se účastnili každoročního plaveckého výcviku v Poličce,
pekli jsme s dětmi jablečné záviny,
seznámili se s dravci, ve školce
shlédli divadelní představení spolku
JÓJO, s kterým dlouhodobě spolupracujeme a jejichž pohádky jsou
zaměřeny preventivně jako ochrana
před projevy rizikového chování
v MŠ. Prevence je v dnešní době
velmi důležitým tématem, a proto se
i naše školka zapojila do školení
pedagogů Zdravá 5, a získala tak
velmi užitečné pomůcky pro práci
s dětmi týkající se zdravého životního stylu, prevence obezity a nemocí.
Dále jsme na podzim navštívili Litomyšl a pohráli si s kostkami Makura,
které máme též zakoupené v naší
školce. Rozvíjejí fantazii, představivost a jemnou motoriku. Jako každý
rok se uskutečnil lampionový průvod, na kterém byla hojná účast i
přes opravdu chladné počasí. Vánoce se nesly v poklidném duchu, šikovné děti nacvičily pro rodinu
představení a v rámci školní vánoční
besídky předvedly, co se naučily.
Tentokrát jsme zařadili i divadélko

s názvem „Paní Zima“.
Po Novém roce k nám zavítalo
opět divadlo JÓJO a 18.2. proběhlo
v naší školce karnevalové dopoledne. Děti si připravily opravdu krásné masky a chystají pro rodiče zatím
ještě
tajné
překvapení
z prožitého dopoledne.
V únoru se naše děti v rámci jednoho týdenního tématu přeměnily na
pekaře a upekly rodině ke kávičce
masopustní koláčky.
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Tím naše plány zdaleka nekončí.
Trochu Vás navnadíme na přicházející jaro a léto: s dětmi chystáme
výlet do „Pasíček“, kde proběhne
program ochrany životního prostředí, čekají nás Velikonoce a tvoření,
besídka pro maminky, návštěva ZŠ
ve Vidlaté Seči, sportovní hry, Integrovaný
záchranný
systém
v Litomyšli a mnoho dalšího. Pokud
nám bude počasí přát podnikneme
s dětmi i několik delších procházek
a uspořádáme jim na Den dětí cestu
za pokladem, na kterou se každý rok
moc těší. Velkou výhodou naší
školky je, že je obklopena lesy, kam
s dětmi velmi rádi chodíme. Není
nad pobyt na čerstvém vzduchu
v krásné přírodě.
Za MŠ Jarošov, Veronika Machová DiS.

Obecní úřad informuje
Kapacita Mateřské školy v Jarošově
Obec Jarošov jako zřizovatel Mateřské školy v Jarošově řeší společně se starosty spádových obcí
situaci její kapacity, která se jeví
s výhledem na následujících min. 5
let jako nedostačující.
Obec Jarošov podniká kroky vedoucí k rozšíření kapacity MŠ a to ještě

je udržení činnosti spádové Mateřské školy v Jarošově a spádové Základní školy ve Vidlaté Seči. Vedení
všech spádových obcí (Vidlatá Seč,
Chotěnov, Jarošov a Nová Ves u
Jarošova) si uvědomuje, že obě tyto
zařízení jsou nedílnou součástí dění
v našich obcích. Děkujeme za vaši
přízeň.

v letošním roce, nejpozději však od
1.1.2021. Bude velmi záležet na
získání dostatečných finančních
prostředků. Po rozšíření kapacity
bude možné navýšit počet pedagogických pracovníků, čímž bude
možné zlepšit/rozšířit poskytované
služby (např. změna otevírací doby
apod.). Naším společným zájmem

Pardubický kraj stále nabízí peníze na ekologické kotle
Celý kraj se má rozvíjet rovnoměrně, lidé mají mít stejné možnosti a
výhody na kterékoli části území.
Kotlíkové dotace toto kritérium
splňují na sto procent. V celém
kraji se zlepšuje ovzduší od podzimu do jara. A bude to ještě lepší!
Další žadatelé budou podpořeni. K
10. 3. 2020 bylo zaregistrováno
1 891 žádostí s celkovou výší požadované dotace 209,7 milionu Kč.
Rada Pardubického kraje se na
svém jednání 24. 2. 2020 zabývala
prvními 807 předloženými žádostmi o podporu v páté výzvě Kotlíkových dotací. Z tohoto počtu jich
uspělo celkem 796.
Kraj zahájil příjem žádostí do páté
výzvy kotlíkových dotací v říjnu loňského roku. Ukončení příjmu žádostí je 30. října 2020, tedy
pátá výzva Kotlíkových dotací stále trvá. Zájem byl obrovský hned
od začátku otevření výzvy. Avšak

kotel mohou vyměnit.

stále můžete žádat. Podpořena je
pouze výměna starého kotle na
pevná paliva s ručním přikládáním
emisní třídy 1., 2. a bez určení třídy. Dotace je určena na pořízení
vysoce ekologických kotlů výhradně na biomasu, kondenzačních plynových kotlů a tepelných čerpadel.
Žádosti o poskytnutí této dotace
podávejte podle pokynů prostřednictvím webové aplikace na internetových stránkách Pardubického
kraje.

Žádosti, které se nepodaří uspokojit
letos, jsou zařazovány do tzv. zásobníku projektů. Pokud některý
z žadatelů před ním spotřebuje méně
peněz z dotace, tak budou nabídnuty
žadatelům právě v tomto zásobníku,
a to dle pořadníku podání žádosti. A
dobrá zpráva i pro ty, kteří jsou
v zásobníku hluboko pod čarou. Stačí trpělivě vyčkat. V letech 2021 –
2023 mohou být uspokojeni
z prostředků výzvy MŽP pro kraje.
Pardubický kraj má pro tyto účely
možnost získat částku okolo 70 milionů. Neváhejte tedy a žádejte o peníze na váš nový kotel.

V současné době připravují a podepisují pracovníci Odboru rozvoje
Pardubického
kraje
smlouvy
s první polovinou žadatelů páté
výzvy. Druhá polovina však může
být v klidu. Nyní obdrží vyrozumění o tom, že peníze dostanou. Na
podpis smlouvy si počkají na konec léta, ale mají jistotu, že peníze
zde pro ně jsou již připravené a

Hana Štěpánová (STAN)
radní Pardubického kraje zodpovědná
za regionální rozvoj, evropské fondy a
inovace

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Přehled jubilantů:

Leden:

Březen:

Luboš Herold

55 let

Josef Zrucký

60 let

Jan Janhuba

70 let

Jan Dušek

75 let

Marta Švecová

65 let

František Křivka

70 let

Našim spoluobčanům srdečně blahopřejeme.
Narodili se: Anna Holubová, Anežka Kavanová, Dušan Kuta
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Základní škola informuje
Návštěva planetária
s obrovským dalekohledem. Každý
si domů odnesl kromě skvělého zážitku i malý suvenýr v podobě mapy
hvězdné oblohy, nebo dřevěné sběratelské placky s motivem
planetária.
Návštěva Planetária v Hradci Králové v nás zanechala takový zážitek,
že se žáci s paní asistentkou rozhodli připomenout si lety na Měsíc a
vyrobili z různých materiálů, které
měly k dispozici, své vlastní rakety a
ty teď zdobí naši školu.

Ještě i na jaře cítíme ve škole doteky
Vánoc v podobě dárku od Ježíška.
Tomu se moc líbila vánoční besídka,
kde žáci předvedli pohádku O dvanácti měsíčkách, a jako odměnu za
skvělé herecké a pěvecké výkony
poslal žákům pozvánku do planetária v Hradci Králové. Čekal tam na
nás poutavý program, který byl rozdělen do dvou částí. Nejprve jsme se
usadili do pohodlných sklopných
sedaček a na kupoli nad námi se rozzářila hvězdná obloha. Seznámili
jsme se s letní a zimní oblohou, po-

lohou a vzhledem souhvězdí a historií jejich vzniku. V druhé polovině programu jsme virtuálně navštívili planety naší sluneční soustavy,
celou galaxii a tuto část ukončil
dech beroucí pohled na celý vesmír.
Během programu žáci odpovídali
na otázky týkající se projekce a měli také dost prostoru pro vlastní zvídavé dotazy. Na závěr jsme zhlédli
vtipnou animovanou pohádku o
původu polárního dne a noci. Naši
návštěvu jsme zakončili prohlídkou
expozice planetária a observatoře

Bubny sběrného dvora
Páteční den 28. února nám přijel
rozvibrovat svými bubny pan David Andrš.
Se svými programem Rytmy sběrného dvora naši školu navštívil již po
několikáté a vždy svým novým programem děti pobaví.
Žáci si zábavnou formou osvojují
pravidla rytmiky a vždy zbyde čas i
na improvizaci.
Všichni jsme se moc nasmáli a děti
si vybily nadbytečnou energii. Už
teď se těšíme, čím nás překvapí příště.
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Základní škola informuje
Karneval ve školní družině
Také v naší školní družině proběhla
oslava masopustu. Nejdříve jsme si
povídali o tradici masopustu u nás.
Pak se děti oblékly do svých karnevalových masek, které si do školy

Návštěva pana O. Zemana

přinesly.
Každý z dětí představil svůj kostým.
A pak se soutěžilo, tancovalo a trošku mlsalo.

V pátek před jarními prázdninami
naši školu navštívil policejní preventista por. Bc. Ondřej Zeman,
který si s žáky z 1. a 2. třídy povídal
nejen o bezpečném chování na silnici jako chodci nebo cyklisté, o opatrnosti při setkání s cizími lidmi, ale
také odpovídal na všetečné otázky
dětí na práci policistů.
Žáci si společně s panem Zemanem
vyzkoušeli, jak se zavolá na tísňovou linku a co vše je důležité oznámit. Ve 3., 4. a 5.třídě hovořil se
žáky o tom, co je to kyberšikana a
kybergrooming a jak se bránit. Přednáška byla velmi zajímavá, přizpůsobena věku dětí a doufáme, že bude

Návštěva mima
mou svět okolo nás, lidskou práci,
co vše krásného mohou na svět přivést lidské ruce. Představil nám nejen současná řemesla, ale i řemesla
zanikající a pro žáky tedy zcela neznámá.
Jeho vystoupení bylo připraveno tak,
aby si žáci uvědomili, že veškeré

V pátek 30. ledna po rozdání vysvědčení nás navštívil mim, pan Kačer, který již u nás vloni byl se svým
programem 100 let republiky a sklidil s ním velký ohlas. Nyní si pro
nás připravil vystoupení s názvem ,,Řemeslo má zlaté dno.“
Představil tak žákům veselou for7

věci, které používají, někdo musel
vymyslet a vyrobit. Chtěl, aby také
pochopili, že když někdo něco umí a
dělá to poctivě, zaslouží si ocenění.
Jak to umí, vtahoval žáky do děje a
všichni jsme se moc zasmáli a pobavili.

OBEC VIDLATÁ SEČ

www.vidlatasec.cz

vidlata.sec@worldonline.cz

Dětský karneval a společenský ples
Sdružení rodičů, přátel a dětí školy při ZŠ ve Vidlaté Seči uspořádalo v sobotu 1. 2. 2020 dětský
karneval a společenský ples.
Dětský karneval začínal ve 13.30
hod a tentokrát byl připraven na
téma „Řemeslo má zlaté dno“.
Hlavní organizátorkou odpoledního
programu pro děti byla Simona Skokanová, které asistovala při ruce
šikovná pomocnice Karolína Smíšková. Holky si připravily velmi originální disciplíny, které děti plnily
s chutí a nadšením. Děti prošívaly
šaty, musely okovat svoji kobylku,
přenášely sladké cukrářské pamlsky
apod. Na závěr tradičně nechyběla
židličkovaná. Celé odpoledne podbarvoval hudbou a efekty pan Lipavský. Sál byl jako každoročně
krásně vyzdoben od žáků místní

základní školy. Proto děkujeme i
paní učitelkám.
Tentokrát byl karneval obohacen i o
některé novinky! Při příchodu každé
dítko obdrželo zadarmo ovocný

mošt. Někteří z organizátorů karnevalu a plesu napekli chutné koláče,
které si mohli návštěvníci zakoupit
a tím podpořit dobrou věc.
Účast na
dětském
karnevalu
byla velkolepá,
dětské
masky
tradiční i
netradiční, tombola bohatá,
atmosféra
téměř rodinná, nálada příjemná, že se mnohým ani nechtělo domů…Ale to se
nedalo nic dělat, neboť přípravy
začaly vrcholit…
Večer totiž kultura ve Vidlaté Seči
pokračovala, protože ve 20:00 hod
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vypukl společenský ples. Zahájen
byl vystoupením tanečního seskupení Bailandoras. Poté nás celým večerem provázela skupina Vepřo Knedlo Zelo, kter á dokázala r oztančit
celý sál. Každý z přítomných si
mohl vybrat z aktuální nabídky jídel,
a tak si objednat chutnou večeři.
Tímto proto pro příští rok zveme na
dobrou večeři i místní, kteří se sice
nechystají na ples, ale jídlo si mohou
přijít klidně dát, a tak nepřímo podpořit samotnou akci. V jiných vesnicích to tak funguje, proto určitě zajděte! Za výtečnou kuchyň děkujeme Marušce Svobodové.
Účast na plese byla velmi pozitivní,
dnes už víme termín příštího karnevalu a plesu, což připadá na 13. 2.
2021 a opět s příslibem této kapely.
Těšíme se na Vás!!!
Moc děkujeme všem organizátorům za jejich čas a chuť něco připravit. Příští rok opět na shledanou!

OBEC VIDLATÁ SEČ

www.vidlatasec.cz

vidlata.sec@worldonline.cz

Tříkrálová sbírka 2020
V jednotlivých obcích byly vybrány tyto částky:
Budislav
Desná
Dolní Újezd (Jiříkov, Václavky)
Horní Újezd
Osík
Poříčí (Mladočov, Zrnětín)
Vidlatá Seč

25.780,- Kč
27.808,- Kč
120.200,- Kč
45.626,- Kč
44.944,- Kč
34.684,- Kč
20.878,- Kč

Sečské kolednice, které chodily po
Malé Straně.
Tříkrálová sbírka se uskutečnila
v sobotu 11. ledna 2020 v Dolním
Újezdu a okolních vesnicích.
Dvacátý ročník této sbírky přinesl
výsledek 319.920,- Kč, je to tedy
opět více než v loňském roce, a to
téměř o 40.000,- Kč.
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-sbirka2020/

Sečské kolednice a koledníci, kteří chodili po Velké Straně.
Na našich webových stránkách můžete nalézt i výsledky koledování za
celou diecézi.
Veliké poděkování patří všem, bez
nichž by se sbírka nemohla uskutečnit – vedoucím skupinek, rodičům a
dětem, duchovním správcům našich

farností, starostům obcí. A také vám,
kdo jste koledníky přijali do svých
domovů a podarovali.
Farní charita Dolní Újezd

Nejúspěšnější sportovec roku 2019 Svitavského regionu
Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější
sportovec roku 2019 Svitavského regionu
proběhlo již tradičně v Tylově domě v Poličce.
Večer všech úspěšných sportovců, který pořádá
Regionální sdružení sportů Svitavy se konal
v úterý 18. 2. 2020.
Mezi oceněnými byla i paní Anna Brokešová a to
v kategorii Regionální trenéři. Dlouholetá hráčka
České extraligy dospělých, vítězka Českého
seniorského poháru 2019 a trenérka bowlingu
oblékající dres ABB Vidlatá Seč tak přidala další
ocenění do své nekončící sbírky úspěchů.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
naší obce!
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STOLNÍ TENIS - REGIONÁLNÍ PŘEBOR
Dvě kola před koncem sezóny je náš
tým na průběžném druhém místě a to
díky výhře proti silnému týmu
z Litomyšle. Následná remíza proti
Korouhvi pro nás znamenala, že se
budeme muset smířit nejlépe
s druhým místem, a to se nám zatím
úspěšně daří.
Poslední dvě utkání by pravděpodobně neměly v tabulce nic změnit, ale
kdy se tyto zápasy odehrají, nikdo
neví, jelikož 13. 3. 2020 byla soutěž
kvůli nařízení Pardubického krajského svazu stolního tenisu přerušena.

V

R

P

Skóre

Body

TJ Sokol Krouhev – Borová „B“

P
U
20

19

1

0

199:47

59

2

TJ Vidlatá Seč „A“

20

17

2

1

189:79

56

3

TJ Jiskra Litomyšl „B“

19

16

1

2

182:70

52

4

JT Slovan Moravská Třebová „B“

20

14

1

5

174:88

49

5

TJ Svitavy „B“

20

9

4

7

149:140

42

6

TJ Spartak Polička „C“

19

11

1

7

153:93

42

7

TJ Spartak Polička „B“

20

9

1

10

130:137

39

8

TJ Sokol Korouhev – Borová „C“

20

6

1

13

97:160

33

9

TJ Sokol Morašice „A“

20

5

1

14

111:165

31

10

TJ Slovan Moravská Třebová „C“

20

3

1

16

77:165

27

11

SK Rychnov na Moravě – Mladějov „A“

20

2

2

16

70:180

26

12

TJ Spartak Polička „D“

20

0

0

20

7:200

20

Pořadí

Družstvo

1

SMUTNÝ KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ
V minulých letech bylo dobrým zvykem zveřejnit v prvním čísle Zpravodaje pozvánky na akce pořádané v obci
v následujícím období. Letos je tomu bohužel jinak. V souvislosti s celosvětovým šířením koronaviru a s opatřeními,
které byla nucena přijmout vláda České republiky, bylo pořádání akcí utlumeno a nikdo neví na jak dlouho. Mezi již
zrušené akce patří:
 tradiční březnové SETKÁNÍ SENIORŮ Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka v Lubné na Skalce
 březnové divadelní představení makovských ochotníků HERKULES A AUGIÁŠŮV CHLÍV ANEB MÁ JI
JAKO VIDLE
 dubnová úklidová akce UKLIĎME SVĚT - UKLIĎME ČESKO - UKLIĎME NAŠI OBEC
 dubnový SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Další plánované akce:
 STAVĚNÍ MÁJE a PÁLENÍ ČARODĚJNIC
 OSLAVA DNE MATEK
 SEČSKÝ DĚTSKÝ DEN
 DĚTSKÝ DEN SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU LITOMYŠLSKO - DESINKA.
Ani s těmito akcemi to zatím nevypadá moc růžově. Počítejte spíš s tím, že se konat nebudou. Pokud dojde ke
zlepšení situace a některá plánovaná akce se uskuteční, budete o tom včas informováni. Sledujte webové stránky
obce www.vidlatasec.cz, úřední desku u místního obchodu a plakátovací plochy. Na webových stránkách obce
najdete i aktuální informace k probíhající pandemii koronaviru.

NOSTE ROUŠKY!
UDRŽUJTE OD SEBE ODSTUP!
MYJTE SI RUCE!
NEŘEŠTE, KDO OPATŘENÍ NAŘÍDIL, DODRŽUJTE JE!
Zpravodaj obce Vidlatá Seč, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Obecní úřad Vidlatá Seč, Vidlatá Seč
86, 570 01 Litomyšl, IČ 00277550, telefon 461 631 261. Povoleno referátem Ministerstva kultury, registrační značka MK
ČR E 12060. Vychází jednou za tři měsíce v počtu 130 výtisků, bezplatně. Redakční rada: Andrea Dušková, Luboš Herold,
Hana Heroldová, Věra Rejsová, Jiří Renza, Jana Renzová, Milena Renzová, Ilona Holomková. Zpravodaj neprochází
jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího čísla 15. 6. 2020.
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