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ZPRAVODAJ 

Rozsvícená adventní Vidlatá Seč 

 

Přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku. Ať je rok 
2021 lepší než ten letošní. Plný radosti, štěstí, zdraví a naděje v brzký návrat normálního života.  

 

Redakční rada Zpravodaje a zastupitelé a zaměstnanci obce 

   I když jsme si  ho nerozsvítili společně jako 
každý rok, přesto svítí a  přináší nám radost 
spolu s  dalšími osvětlenými stromky  poblíž 

našich domovů. 

Náš vánoční strom 
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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 29. 6. 2020 - přítomno 7 členů ZO 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
  
• Účetní závěrku Obce Vidlatá Seč za rok 2019. 
• Účetní závěrku Základní školy Vidlatá Seč za rok 2019. 
• Hospodářský výsledek Obce Vidlatá Seč za rok 2019 ve výši 1 242 377,20 Kč. 
• Hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč za rok 2019 ve výši 0 Kč. 
• Závěrečný účet Obce Vidlatá Seč za rok 2019 a to bez výhrad. 
• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Vidlatá Seč IČ: 00277550, které se uskutečnilo 

dne 8. června 2020. 
• Výsledek inventarizace majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 2019. 
• Zařazení území obce Vidlatá Seč do území působnosti MAS Litomyšlsko na programové období 2021 - 2027. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
• Informaci o průběhu valné hromady svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko, která se konala dne 18. 6. 2020 

v obci Chotěnov. 
• Informaci o průběhu valné hromady svazku obcí Komunální služby Hlinecko, která se konala dne 23. 6. 2020 

v Hlinsku. 
• Informaci o průběhu valného shromáždění svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka, které se konalo dne 

25. 6. 2020 v obci Dolní Újezd. 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 29. 7. 2020 - přítomno 6 členů ZO 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
  
• Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ev. č. OŽPZ/20/22713. Předmětem smlouvy je účelo-

vé poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Oprava budovy ZŠ - 
výměna oken a dveří - 2. etapa“. Dotace se poskytuje ve výši 50 % ze skutečných nákladů vynaložených na akci 
v roce 2020, maximálně však ve výši 80 000 Kč. 

• Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ev. č. OŽPZ/20/22906. Předmětem smlouvy je účelo-
vé poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Podpora místní prodej-
ny Smíšeného zboží“. Dotace se poskytuje ve výši 27 500 Kč na provozní náklady za rok 2019. 

• Rozpočtové opatření č. 1/2020 - Avizo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 9, kte-
rým byla Obci Vidlatá Seč na základě rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje přidělena programová dota-
ce z rozpočtových prostředků Pardubického kraje z Programu obnovy venkova - dotační titul 9 (neinvestiční do-
tace na podporu místní prodejny Smíšeného zboží) ve výši 27 500 Kč. 

• Rozpočtové opatření č. 2/2020 - Avizo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 11, kte-
rým byla Obci Vidlatá Seč na základě rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje přidělena programová dota-
ce z rozpočtových prostředků Pardubického kraje z Programu obnovy venkova - dotační titul 1-5 (neinvestiční 
dotace na opravu budovy ZŠ - výměnu oken a dveří - 2. etapa) ve výši 80 000 Kč. 

• Vyhlášení záměru prodat pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 642/4 - ostatní plocha - jiná plocha o 
výměře 42 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. 

• Vyhlášení záměru směnit pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 642/3 - ostatní plocha - jiná plocha o 
výměře 58 m2 v katastrálním území Vidlatá Seč za pozemek ve vlastnictví xxx, parc. č. 69/4 - zahrada o výměře 
19 m2 v katastrálním území Vidlatá Seč. 

• Vyhlášení záměru prodat pozemky ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 130 - vodní plocha - zamokřená plo-
cha o výměře 129 m2 v katastrálním území Vidlatá Seč, a parc. č. 126/9 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 
1781 m2 v katastrálním území Vidlatá Seč. 

 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 
• Poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub 

RADOST, se sídlem Barákova 23, 796 01 Prostějov, IČ: 47922281, ve výši 2 000 Kč. 
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Obecní úřad informuje 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
• Informaci o čerpání individuální dotace z Pardubického kraje na projekt „Zvýšení hygienické ochrany občanů 

Litomyšlska“. 
• Informaci o vývoji projektu Měření rychlosti v obcích Mikroregionu Litomyšlsko. 
• Informaci o možnosti instalace automatického externího defibrilátoru v katastru obce. 
• Informaci o průběhu valného shromáždění svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka, které se konalo dne 

22. 7. 2020 v obci Horní Újezd. 
• Informaci o průběhu členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko, která se konala dne 30. 6. 2020 v obci Ši-

roký Důl. 
• Zápis č. 2/2020 kontrolního výboru ze dne 21. 7. 2020. 
• Zápis č. 2/2020 finančního výboru ze dne 27. 7. 2020. 
• Informaci společnosti EKO-KOM, a.s. o množství odpadů z obalů, které obec Vidlatá Seč vytřídila v období 1. 

4. až 30. 6. 2020 a předala k využití (výše odměny, kterou obec získala je 10 412,60 Kč). 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 29. 10. 2020 - přítomno 5 členů ZO 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
  
• Rozpočtové opatření č. 3/2020 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 20-55, 

kterým byla Obci Vidlatá Seč na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR přidělena nein-
vestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci projektů využívajících 
zjednodušené vykazování nákladů ve výši 237 071 Kč. 

• Rozpočtové opatření č. 4/2020 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 20-56, 
kterým byl Obci Vidlatá Seč na základě zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti 
s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2, ve znění pozdějších předpisů, poskyt-
nut Ministerstvem financí ČR jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 373 750 
Kč (výše příspěvku vychází z částky 1 250 Kč a počtu obyvatel obce podle bilance obyvatel ČR zpracované 
ČSÚ k 1. 1. 2020 - 299 obyvatel). 

• Rozpočtové opatření č. 4/2020 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 20-56, 
kterým byla Obci Vidlatá Seč na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. j. MF-21029/2020/1201-10 při-
dělena neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu 
ČR a do zastupitelstva kraje v roce 2020 ve výši 31 000 Kč. 

• Smlouvu o dílo na svoz a likvidaci odpadu č. S-0358/2020, která nahrazuje smlouvu o dílo č. S-0573/2009 včet-
ně dodatků. Objednatelem je Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Vidlatá Seč, IČ 00277550. Zhotovitelem 
je společnost Technické služby Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, 539 01 Hlinsko, IČ 25951611. 

• Smlouvu o dílo na svoz a likvidaci odpadu č. S-0385/2020, která nahrazuje smlouvu o dílo č. S-0009/2010 včet-
ně dodatků. Objednatelem je Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Vidlatá Seč, IČ 00277550. Zhotovitelem 
je společnost Technické služby Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, 539 01 Hlinsko, IČ 25951611. 

• Smlouvu o dílo ev. č. 05220 na zpracování strategického dokumentu Programu rozvoje obce s názvem: Program 
rozvoje obce Vidlatá Seč na období let 2021 - 2027. Objednatelem je Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 
Vidlatá Seč, IČ 00277550. Zhotovitelem je Bc. Pavel Chudý, Malá 173/14, 503 41 Hradec Králové, IČ: 
75266806. Cena za poskytnutou službu je 15 900 Kč. 

• Prodej pozemku ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 642/4 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 42 m2 v k. 
ú. Vidlatá Seč. Pozemek byl vytvořen dle geometrického plánu č. 223-56/2020 vyhotovitele Geodetická kancelář 
- Helena Havranová, Osická 1201, 570 01 Litomyšl, ze dne 24. 8. 2020, který byl schválen KÚ pro Pardubický 
kraj, KP Svitavy pod čj. PGP-1401/2020-609 dne 1. 9. 2020. Kupní cena 20 Kč/m2. Celková cena: 840 Kč. Ku-
pující pan xxx. 

• Směnu pozemku ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 642/3 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 58 m2 v k. 
ú. Vidlatá Seč za pozemek ve vlastnictví paní xxx parc. č. 69/4 - zahrada o výměře 19 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. 
Pozemky byly vytvořeny dle geometrického plánu č. 223-56/2020 vyhotovitele Geodetická kancelář - Helena 
Havranová, Osická 1201, 570 01 Litomyšl, ze dne 24. 8. 2020, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP 
Svitavy pod čj. PGP-1401/2020-609 dne 1. 9. 2020. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků (39 m2) bude hra-
dit paní xxx za cenu 20 Kč/m2. Celková cena: 780 Kč. 

• Prodej pozemků ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 130 - vodní plocha - zamokřená plocha o výměře 129 
m2 a parc. č. 126/9 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 1781 m2, vše v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemek parc. č. 
126/9 byl vytvořen dle geometrického plánu č. 227-132/2020 vyhotovitele Geodetická kancelář - Helena Havra-
nová, Osická 1201, 570 01 Litomyšl, ze dne 19. 8. 2020, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy 
pod čj. PGP-1389/2020-609 dne 28. 8. 2020. Kupní cena 20 Kč/m2 + cena za trvalé porosty na výše uvedených 
pozemkových parcelách dle znaleckého posudku č. 14/1744-9/2020, který dne 8. 7. 2020 vypracoval znalec Ing. 
Pavel Chejnovský, Končinská 242, 570 01 Litomyšl - 5450 Kč. Celková cena za pozemky je 1910 m2 x 20 Kč + 
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Obecní úřad informuje 

5450 Kč = 43650 Kč. Kupující manželé xxx. Ve prospěch Obce Vidlatá Seč bude na prodávaných pozemcích 
zřízeno věcné břemeno vedení vodovodu a kanalizace. 

• Instalaci automatického externího defibrilátoru v katastru obce dle cenové nabídky č. 20NA-KM-00421 ze dne 
20. 7. 2020, kterou vypracoval pan Miroslav Kušnír, regionální manažer společnosti AED line CZ, s.r.o., Zašová 
767, 756 61 Zašová, IČ 01943243. Celková nabídková cena včetně DPH je 94 501 Kč. Automatický externí de-
fibrilátor bude instalován na budovu prodejny smíšeného zboží Vidlatá Seč čp. 110. 

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
• Informaci o vývoji projektu Měření rychlosti v obcích Mikroregionu Litomyšlsko. 
• Výroční zprávu Základní školy Vidlatá Seč za školní rok 2019 - 2020. 
• Zápis č. 3/2020 kontrolního výboru ze dne 20. 10. 2020. 
• Zápis č. 3/2020 finančního výboru ze dne 23. 10. 2020. 
• Informaci o vývoji žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu v rámci dotačního programu Úče-

lové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí (výzva JSDH_V2_2021), který vyhlásilo pro 
rok 2021 Ministerstvo vnitra ČR, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.  

• Informaci o vývoji žádosti o dotaci na projekt „Lanová dráha - veřejné prostranství v obci Vidlatá Seč“.  
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 13. 11. 2020 - přítomno 6 členů ZO 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
• Poskytnutí příspěvku Obci Jarošov na mzdové prostředky jednoho nového pedagoga v Mateřské škole Jarošov 

na období leden až srpen 2021 ve výši minimálně 91 159 Kč s tím, že tato částka může být navýšena při schvalo-
vání darovací smlouvy. 

• Hospodaření obce od 1. 1. 2021 do doby schválení rozpočtu na rok 2021 podle pravidel rozpočtového provizoria, 
která jsou přílohou č. 1 zápisu. 

• Nájemné na rok 2021 pro provozovatele Prodejny smíšeného zboží pana Václava Lipavského ve výši 120 Kč za 
rok. 

• Inventurní komisi k provedení inventury majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 2020. 
• Rozpočtové opatření č. 6/2020 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 20-84, 

kterým byla Obci Vidlatá Seč na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra - GŘ HZS ČR č. j. MV-55211-3/PO-IZS
-2020 přidělena neinvestiční dotace  dle § 24 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve zně-
ní pozdějších předpisů. Obci Vidlatá Seč byla přidělena účelová neinvestiční dotace ve výši 33 850 Kč poskytnu-
tá prostřednictvím kraje na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Pardubického kra-
je. 

• Podání žádosti o poskytnutí dotace na obnovu místních komunikací III. třídy ev. č. 5c, část 9c a 10c v rámci pod-
programu pro poskytování dotací 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova z rozpočtových prostředků 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dotační titul Podpora obnovy místních komunikací (DT 117d8210A). Zastu-
pitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s doplatkem spolufinancování obnovy místních komunikací do 100 % ceny 
rekonstrukce při předpokládané 80 % dotaci. 

• Podání žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci střechy na budově základní školy čp. 56 v rámci podprogra-
mu pro poskytování dotací 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova z rozpočtových prostředků Minister-
stva pro místní rozvoj ČR, dotační titul Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (DT 117d8210E). Zastupitel-
stvo obce Vidlatá Seč souhlasí s doplatkem spolufinancování rekonstrukce střechy do 100 % ceny rekonstrukce 
při předpokládané 80 % dotaci. 

• Podání žádosti o poskytnutí dotace na výstavbu chodníku vedoucího od pomníku padlých v 1. světové válce 
k čp. 35 v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 2021, dotační titul - Obnova, údržba a 
pořízení obecního majetku v užívání obce. 

• Podání žádosti o poskytnutí dotace na provoz prodejny smíšeného zboží čp. 110 v rámci Programu obnovy ven-
kova Pardubického kraje pro rok 2021, dotační titul - Prodejny. 

• Pokračování účasti na programu Měření rychlosti v obcích Mikroregionu Litomyšlsko a souhlasí s finální lokali-
tou, kde je dle policie možné radar umístit (u pomníku padlých v 1. světové válce, měření směru jízdy od Chotě-
nova). 

• Následující postup při řešení stížností na parkování osobních automobilů na asfaltové ploše mezi obchodem smí-
šeného zboží a kontejnery na separovaný odpad (pozemek parc. č. 142/5, ostatní plocha - ostatní komunikace, 
vlastník Obec Vidlatá Seč). Kontejnery na separovaný odpad přemístit tak, aby kontejnery, u kterých se provádí 
výsyp do svozových automobilů, byly umístěny co nejblíže směrem k silnici, pro parkování osobních automobilů 
vymezit pouze jednu řadu stání co nejblíže u opěrné zdi - nutno konzultovat s Dopravním inspektorátem Svitavy.  
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Obecní úřad informuje 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
• Informaci Technických služeb Hlinsko, s.r.o., o navýšení ceny za služby v roce 2021 o procenta míry inflace. 
• Informaci o umístění automatického externího defibrilátoru na veřejnosti přístupné místo na budovu obchodu 

smíšeného zboží a jeho zprovoznění od 13. 11. 2020. 
• Informaci o vyhodnocení anonymního dotazníkového šetření, které provedl tým přípravy strategického doku-

mentu Program rozvoje obce s cílem zjistit názory a spokojenost občanů se stavem obce v jejich základních ob-
lastech. 

• Informaci o stavebním záměru modernizace silnice II/358 v úseku Nové Hrady - Litomyšl. 
• Informaci o možném podávání návrhů na ocenění Pardubického kraje za rok 2020 v kategorii Cena za zásluhy o 

Pardubický kraj a v kategorii Cena Michala Rabase za záchranu. 
• Informaci společnosti EKO-KOM, a.s. o množství odpadů z obalů, které obec Vidlatá Seč vytřídila v období 1. 

7. až 30. 9. 2020 a předala k využití (výše odměny, kterou obec získala je 6416,66 Kč). 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 4. 12. 2020 - přítomno 6 členů ZO 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

• Program rozvoje obce Vidlatá Seč na období let 2021 až 2027. 
• Podání žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci sportoviště u ZŠ Vidlatá Seč na části pozemku parc. č. 168/1 

v k.ú. Vidlatá Seč v rámci podprogramu pro poskytování dotací 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 
z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dotační titul Podpora obnovy sportovní infrastruk-
tury (DT 117d8210B). Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s doplatkem spolufinancování rekonstrukce 
sportoviště u ZŠ Vidlatá Seč do 100 % ceny rekonstrukce při předpokládané 80 % dotaci. 

• Podání žádosti o poskytnutí dotace na vybudování zázemí areálu hřiště ve Vidlaté Seči na části pozemku parc. č. 
168/1 v k.ú. Vidlatá Seč v rámci podprogramu pro poskytování dotací 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje 
venkova z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dotační titul Podpora budování a obnovy 
míst aktivního a pasivního odpočinku (DT 117d8210H). Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s doplatkem 
spolufinancování vybudování zázemí areálu hřiště do 100 % ceny akce při předpokládané 80 % dotaci. 

• Podání žádosti o poskytnutí dotace na opravu obecní studny na pozemku parc. č. 123/2 v k.ú. Vidlatá Seč. Roz-
počet projektu je 80 000 Kč s DPH. Žádost bude součástí žádosti Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka o dotaci 
z POV Pardubického kraje na rok 2021. 

• Podání žádosti o poskytnutí dotace na obnovu veřejného prostranství. Žádost bude součástí žádosti Mikroregionu 
Litomyšlsko o dotaci z POV Pardubického kraje na rok 2021. 

• Dodatek č. 2 ke smlouvě č. O-52/2019 o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu. 
Smluvními stranami jsou Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 00277550, a společnost Tech-
nické služby Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, 539 01 Hlinsko, IČ 25951611. 

• Rozpočtové opatření č. 7/2020 - vlastní rozpočtové opatření. 
• Pachtovní smlouvu č. 891:30, kterou propachtovatel (Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 

00277550) přenechává pachtýři (Zemědělské družstvo Dolní Újezd, Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd u Li-
tomyšle, IČ 00129488) k dočasnému užívání a požívání věci označené v čl. I. odst. 1 smlouvy na dobu určitou do 
31. 12. 2021.   

• Pro TJ Vidlatá Seč prodloužení termínu vyúčtování realizovaného projektu a vyhodnocení jeho přínosu v rámci 
smlouvy o poskytnutí individuální dotace na rok 2020 číslo 1/2020 do 31. 12. 2021. Důvodem prodloužení ter-
mínu je utlumení činnosti TJ Vidlatá Seč v roce 2020 z důvodu pandemie koronaviru a nemožnost profinancová-
ní individuální neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků obce v roce 2020. 

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
• Informaci o podání žádosti o podporu realizace projektu „Obnova dřevěného obložení stěn v tělocvičně ZŠ Vi-

dlatá Seč“ v rámci výzvy „Malý LEADER 2021“ pro území MAS Litomyšlsko o.p.s. Rozpočet projektu je 
159 720 Kč s DPH, výše způsobilých výdajů je maximálně 50 000 Kč, podpora činí maximálně 70 % celkových 
způsobilých výdajů. 

• Informaci, že v neděli 6. 12. 2020 proběhne na OÚ ve Vidlaté Seči dobrovolná sbírka balených trvanlivých po-
travin. Sbírka bude věnována Zdravotnické záchranné službě Pardubického kaje - výjezdové základně Skuteč. 

• Informaci o organizaci svozu komunálního odpadu na přelomu roku. Poslední svoz v roce 2020 proběhne v pátek 
25. prosince, první svoz v roce 2021 proběhne v pátek 8. ledna. 

• Informaci o pořízení nových kontejnerů na sběr kovových odpadů. 
• Informaci o předpokládaném průběhu Tříkrálové sbírky v roce 2021. 
• Zápis č. 4/2020 kontrolního výboru ze dne 27. 11. 2020. 
• Zápis č. 4/2020 finančního výboru ze dne 1. 12. 2020. 
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Obecní úřad informuje 

Adventní čas je v plném proudu a 
s ním i doba, kdy na adventním věn-
ci postupně zapalujeme adventní 
svíčky. Než tak učiníme, měli by-
chom si uvědomit všechna rizika, 
která jsou s používáním otevřeného 
ohně doma spojená. Domovy jsou 
dnes doslova přeplněny vysoce hoř-
lavými materiály. Koberce, čalouně-
ní, záclony - to vše je dnes vyrobeno 
z umělých vláken, která snadno ho-
ří. Požáry v bytech se vlivem blíz-
kosti hořlavých materiálů rychle šíří 
a mohou způsobit značné materiální 
škody.  
Jen loni v prosinci evidují hasiči 1 
428 požárů. Ty si vyžádaly 15 lid-
ských životů a 141 lidí se při nich 
zranilo. V příčinách „vánočních“ 
požárů vedou ty, které způsobily 
svíčky, nejčastěji na adventních 
věncích. K takovému požáru dojde 
velmi snadno - na malý věneček z 
chvojí se umístí svíce a po jejich 
zapálení se na ně zapo-
mene. Svíčky pak při 
dohořívání zapálí chvojí, 
od kterého se vznítí ná-
bytek a zařízení bytu. 
Pozor by si měli dávat 
zvláště majitelé domá-
cích mazlíčků, především 
koček. Hasičští vyšetřo-
vatelé se setkávají 
s případy, kdy příčinou 
požáru byl adventní vě-
nec, který ze stolu sho-
dila kočka.  Kočka sko-
čila na stůl, stáhla z něj 
ubrus i s hořícím věncem, 
a následně došlo k požáru 
bytu. 
Rizikové jsou z pohledu hasičů také 
věnce, které si lidé dělají sami do-
ma.  Každoročně řeší hasiči požáry 
adventních věnců, na kterých byl 
například špatně přilepený držák na 
svíčku, nebo bylo moc chvojí kolem 
svíček, které od plamínku svíčky 
chytlo. 
Pamatujte, že hořící svíčka je ote-
vřený oheň a jako s takovou by se 
s ní mělo zacházet. Každý rok do-
chází během vánočních svátků 
k  požárům od hořících svíček, 
zejména těch umístěných na advent-
ních věncích. Ty po sobě mnohdy 
zanechají v obydlích spoušť a lidé 
při nich někdy utrpí i vážná zranění. 

Zde je pár užitečných rad, které 
je dobré dodržovat: 
 
Velkou pozornost věnujte už to-
mu, jaký adventní věnec vlastně 
kupujete. Věnec by neměl být vy-
roben z  vysoce hořlavého materiá-
lu - např. pilin, hoblin apod. Na 
trhu se objevují adventní věnce, 
které jsou vyrobeny například ze 
suchých  dřevěných pilin, na nichž 
jsou bez jakýchkoliv podkladových 
misek přilepené svíčky. Pokud pak 
svíce dohoří až k základně, může 
lehce způsobit požár, problém na-
stane i tehdy, pokud se svíčka ulo-
mí. 
 
Správně vybírejte i svíčky na vě-
nec.  Klasické svíčky (určené např. 
do svícnů) nejsou pro adventní věn-
ce příliš vhodné, neboť brzy proho-
ří a mohou věnec či okolí zapálit. 
(Existují speciální adventní svíčky 

ošetřené speciální voskovou vrst-
vou, které hoří dlouho). 
Uvědomte si, že zapálenou svíčku 
nelze položit kamkoli a na cokoli. 
V každém případě by svíčka měla 
být umístěna na stabilní nehořla-
vé podložce bránící přímému kon-
taktu hořící svíčky s podkladem 
(např. chvojím adventního věnce). 
V této souvislosti stojí za upozor-
nění, že adventní věnce bez ochran-
ných podložek pod svíčkami mo-
hou sloužit jen jako dekorace a 
v žádném případě bychom je nemě-
li zapalovat. Riziko, že nám věnec 
vzplane, je velké. 
 

Svíčky umísťujte v dostatečné 
vzdálenosti od hořlavých materiá-
lů, rozhodně je nedávejte k oknům 
do průvanu, blízko záclon, do těsné 
blízkosti sedaček či jiných textilií, 
ani na poličku nebo skříň, neboť 
oheň se rychle přenese na nábytek a 
zařízení bytu. 
 
Vždy zajistěte, aby měla hořící svíč-
ka stabilitu a nehrozilo její převrá-
cení. 
Uvědomte si, že věnce jsou po něja-
ké době již zcela vyschlé a snadno 
chytnou. 
Rizikovým faktorem jsou i děti ne-
bo zvířata, které mohou hořící 
svíčku převrhnout. 
Zapálené svíčky, ať již umístěné na 
adventních věncích nebo jinde, ne-
smíte nechat během jejich hoření 
bez dozoru. Zhasněte je vždy, když 
opouštíte domov nebo jdete spát. 
Jsou zaznamenány i případy, kdy si 

majitel bytu odskočil za-
kouřit na balkón a hořící 
svíčka mezitím způsobila 
požár.  
 
Co dělat v případě po-
žáru? 
  Pokud přes 
všechna bezpečnostní 
opatření přece jen dojde 
k požáru, je třeba zacho-
vat chladnou hlavu. Mů-
žete se pokusit požár zlik-
vidovat vlastními silami. 
V takovém případě je 
nutné reagovat rychle, 
zamezit přístupu vzduchu 
a menší požár v zárodku 

uhasit improvizovanými prostředky, 
např. udusit botou, pokrývkami nebo 
jinými silnějšími textiliemi bez umě-
lých vláken nebo vodou (pozor však 
na elektrické přístroje či věci napo-
jené do elektřiny). V žádném přípa-
dě nepřeceňujte své síly.   
 
 Lidské zdraví je vždy cennější než 
majetek a rozhodně se nepokou-
šejte případný požár uhasit za 
každou cenu sami.  
Pokud zjistíte, že požár sami nemů-
žete uhasit, zavolejte hasiče pomocí 
linky 150 nebo 112. Ti na místo do-
razí během několika minut. 
 

Požáry adventních věnců 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 
Přehled jubilantů: 

 
     Červenec:        Jana Částková             75 let 

  Alenka Králová               75 let 

         Anna Částková   85 let 

Srpen:   Ludmila Famfulíková 55 let 

  Josef Kvapil   80 let 

Září:   Hana Heroldová 55 let 

  František Kopecký 60 let 

  Jaromír Doležal  65 let 

  Jan Pešina  65 let 

  Anežka Burešová 75 let 

Listopad:  Zdeněk Kovář  50 let 

  Anežka Famfulíková 60 let 

                Anna Kutová            60 let 

              Prosinec:          Václav Lipavský            60 let 

 

 

Narodili se: Matěj Jílek, Zorka Hudečková, Elena Švecová, Tomáš Jelínek, Eliška Hudečková 
 
 

Našim spoluobčanům srdečně blahopřejeme.  

 

Zemřeli: Jaroslav Renza a Anežka Kutová 

Obecní úřad informuje 

Setkání seniorů a dětský 
den mikroregionu 2021 

Stalo se již tradicí, že svazek třinácti 
obcí Mikroregion Litomyšlsko - De-
sinka pořádal každý rok setkání se-
niorů a dětský den. Bohužel složitá 
covidová situace nedovolila pořádá-
ní těchto akcí v roce 2020 a nejistý 
je v tomto ohledu i rok 2021. Staros-
tové obcí mikroregionu se na svém 
zasedání v Sebranicích usnesli, že 
pořádání setkání seniorů a dětského 
dne v roce 2021 je pro ně prioritou, 
ale zatím nebudou stanovovat pevné 
termíny, kdy se tyto akce uskuteční. 
Vyčkáme na aktuální covidovou 
situaci a občany budeme 
s předstihem informovat. Sledujte 
úřední desku, plakátovací plochy a 
web obce www.vidlatasec.cz. 

Kompostéry pro domácí kompostování 

Dotační proces je věc zdlouhavá. 
Můžeme se o tom přesvědčit i na 
případu realizace projektu 
„Prevence vzniku odpadů 
v Mikroregionu Litomyšlsko - De-
sinka“, jejímž předmětem plnění je 
právě pořízení kompostérů pro do-
mácí kompostování dle podmínek 
Operačního programu Životní pro-
středí v prioritní ose 3 - Odpady a 
materiálové toky, ekologické zátěže 
a rizika.  
Dotazníková akce týkající se poří-
zení kompostérů pro domácí kom-
postování proběhla v naší obci již 
v roce 2019. Žádost o dotaci se po-
dávala v polovině roku 2020.  

Dotační řízení stále probíhá a 
v současné době se vybírá vhodný 
dodavatel kompostérů s tím, že 
vlastní dodávka kompostérů do obcí 
mikroregionu se uskuteční nejdříve 
v polovině roku 2021. 
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Svoz komunálního odpadu na přelomu roku 
 

Svoz komunálního odpadu (popelnic), který provádí Technické služby Hlinsko, s.r.o., bude na přelomu roku  
probíhat následovně:  

 
Poslední svoz v roce 2020 proběhne v pátek 25. prosince,  

první svoz v roce 2021 proběhne v pátek 8. ledna.  
 

Další svozy komunálního odpadu v roce 2021 budou probíhat každý lichý týden v pátek. 

Obecní úřad informuje 

Obecní úřad Vidlatá Seč oznamuje, 
že svoz nebezpečného a objemného 
odpadu se v roce 2021 uskuteční ve 
čtvrtek 22. dubna a ve čtvrtek 23. 
září.  
 
 
Upozorňujeme, že občané si odpad 
musí předat osobně pracovníkům 
svozové firmy v den svozu! Dřívěj-
ší umístění odpadu na svozová 
místa bude považováno za zřízení 

černé skládky (pokuta do výše 
50 000 Kč)! 
 
Do svozu patří tyto druhy odpa-
dů: 
koberce, linolea, textil, obuv, velké 
plastové nádoby, akumulátory, ple-
chovky od barev, plastové obaly se 
škodlivinami, zářivky, výbojky, 
zbytky chemikálií, monočlánky, 
televizory, rádia, chladničky, staré 

léky, barvy, ředidla, olejové 
filtry, znečištěný textil, kovy.  
 
Do svozu lze předat i pneu-
matiky, ale pouze do velikosti 
od osobního automobilu a bez 
ráfků (ne nákladní a trakto-
rové pneumatiky). Pokud mů-
žete pneumatiky likvidovat 
jiným způsobem (například 
výměnným způsobem při ná-
kupu nových nebo na místech 
zpětného odběru kolektivního 
systému ELTMA - více na 
www.eltma.cz), učiňte tak. 
Každá pneumatika předaná 
do svozu nebezpečného a ob-
jemného 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 transpor-
tu.  
 
Do svozu nepatří stavební odpad 
(např. suť, azbest, dehet, okna, 
eternit, asfaltová lepenka atd.)! 
Likvidaci tohoto odpadu lze objed-
nat u svozové firmy zvlášť a není 
zahrnuta v poplatku. 

Svoz nebezpečného a objemného odpadu v roce 2021 

Jednotlivé zastávky v obci budou: 
 

15:30 hod. - u budovy obecního úřadu 
 

15:45 hod. - u prodejny Smíšeného zboží 
 

16:00 hod. - u horní autobusové zastávky 
 

16:15 hod. - u garáží 
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Základní škola informuje 

Plavecký výcvik v Poličce 

Netradiční školní rok 

 Letošní školní rok začal 
tak  jako každý jiný.  1.9. nastou-
pilo  do naší školy 27 žáků z toho  
4 žáci do 1.třídy. Rozběhl se školní 
rok, prvňáčci začali poznávat prv-
ní číslice a písmena. S ostatními 
žáky jsme opakovali učivo 
z předchozího školního roku.  Bo-
hužel tomu tak nebylo dlouho.  
 Od  14.10. došlo na základě 
Usnesení  vlády  k zákazu přítom-
nosti  žáků ve školách. Od tohoto 
dne jsme měli školu bez žáků. Ti se 
museli začít učit doma. V programu 
Škola v pyžamu jsme jim posílali 
pravidelně každý den domácí úkoly, 
které jsme i postupně kontrolovali.  
Bohužel ke znovuotevření škol ne-
došlo, jak bylo slíbeno,   proto jsme 
začali uvažovat o on-line výuce.  
Program Škola v pyžamu  on-line 
výuku sice umožňoval, ale z důvodu 
přetížení  (velké množství přihláše-
ných škol ) dobře nefungoval.  Proto   
jsme za pomoci pana Dočkala 

z Litomyšle rozběhli on - line výu-
ku v programu Teams. Bylo nain-
stalováno, vytvořen přístup pro 
každého žáka a výuka mohla začít. 
Tímto způsobem se vzdělávali žáci 
3., 4. a 5. třídy. Výuka probíhala 
každý den. Takto se žáci učili český 
jazyk, matematiku, anglický jazyk a 
prvouku. Ostatní výuka probíhala 
nadále v zadávání úkolů 
v programu Škola v pyžamu. 
Všichni jsme se snažili,  aby výuka 
nebyla přerušena a vzdělávání žáků 
pokračovalo. 
  V polovině listopadu jsme 
uvítali zprávu, že žáci 1. a 2.třídy se 
mohou  opět vzdělávat ve škole. Ti 
potřebují vidět a slyšet paní učitel-
ku asi nejvíce. Od 18.11. jsme učili 
žáky 1. a 2.třídy ve škole, ale sou-
časně i probíhala on-line výuka 
s ostatními žáky. Těm byl umožněn 
návrat do školy až 30.11. Všichni 
jsme se na tento den moc těšili. 
Učitelům chyběli žáci a žákům ne-

jen spolužáci, ale i učitelé. Vždyť  
víme, že člověk je tvor společenský 
a sociální kontakt chybí po určité 
době všem. 
 30.11. začala na naší škole 
výuka všech žáků podle pokynů 
MŠMT. Musíme zachovávat homo-
genitu tříd, žákům není dovoleno 
navštěvovat se ve třídách, žáci 1.,2. 
a 3. třídy tráví odpolední čas ve 
školní družině, žáci 4. a 5. třídy ve 
své třídě. Hodiny tělesné výchovy 
jsou prozatím zrušeny, hudební vý-
chova probíhá bez zpěvu. Jídelnu 
žáci navštěvují po skupinách, mezi 
jednotlivými skupinami probíhá 
otření a dezinfekce stolů.  Je to vše 
trochu složitější a komplikovanější, 
ale hlavně, že jsme zase všichni spo-
lu.  
 Doufáme, že přítomnost 
těmto mladším žákům ve škole už 
nebude  zakázána a my budeme  jen 
pracovat společně v naší škole. Uvi-
díme, co nám přinese příští rok. 

Se začátkem nového školního roku 
nás opět čekal, u dětí velmi oblíben, 
plavecký výcvik. Během deseti lek-
cí se žáci učí a zdokonalují 
v plaveckých dovednostech, které 
Plavecká škola v Poličce předává 
velmi hravou a nápaditou formou. 
Žáci se učí nejen základním plavec-
kým stylům prsa, kraul nebo znak, 
ale také umět se potápět a orientovat 
pod vodou, správně vydechovat do 
vody, splývat na břiše i na zádech 
nebo skoky do vody. K tomu využí-
vají řadu plaveckých pomůcek a 
k relaxaci vířivku nebo tobogán. 
Plavecké škole moc děkujeme za 
příjemně strávený čas. 

Mikuláš 

Jako každoročně, tak i letos žáci 

vyhlíželi návštěvu Mikuláše, andě-

la a čerta. V dnešní době je ale vše 

díky covidu trochu jinak a to se 

dotklo i návštěvy této skupinky 

v naší škole. Letos k nám přiletěl 

pouze sám anděl. Nejspíš se v nebi 

doslechli, že jsou naše děti moc 

hodné a není třeba je strašit ohněm 

pekelným. Drobné hříšky andělovi 

sdělily paní učitelky a všichni malí 

hříšníčci slíbili nápravu. Samozřej-

mě nesměla chybět ani sladká odmě-

na za dobré skutky v podobě dobrů-

tek v kornoutu. Všichni se na závěr 

s andělem vyfotili a popřáli mu 

šťastnou cestu zpět do nebe. Příští 

rok už snad bude návštěva početněj-

ší a seznam hříchu kratší. 
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Základní škola informuje 

BAMBINI CUP 2020 

Ve čtvrtek 10. 9. 2020 v rámci slav-
nostního otevření nového školního 
hřiště s umělým povrchem proběhl 
tradiční turnaj v malé kopané pro 
vesnické školy v okolí – 1. - 3. třídy. 
Turnaj pořádá tradičně místní Zá-
kladní a mateřská škola v Dolním 
Újezdě ve spolupráci s obecním úřa-
dem, TJ Sokol Dolní Újezd, Fotbalo-
vou školičkou Václava Brůny Cho-
botnička.  
Letošní rok se turnaje zúčastnily tyto 
školy: ZŠ Osík, ZŠ Vidlatá Seč, ZŠ 
Trstěnice a dvě družstva ZŠ a MŠ 
Dolní Újezd. O medaile, poháry a 
putovní pohár se urputně bojovalo. K 
vidění byly velice kvalitní zápasy, 
žádná ze škol se nechtěla nechat za-
hanbit, ale především šlo o přátelské 
setkání žáků těchto škol a jejich pe-
dagogů. 
V konečných výsledcích se na prv-
ním místě umístila ZŠ a MŠ Dolní 
Újezd „bílí“, 2. místo ZŠ a MŠ Dolní 
Újezd „červení“, 3. místo – velké 
překvapení Vidlatá Seč (nejlepším 
hráčem týmu byl vyhlášen Dušek 
Jakub), 4. místo ZŠ  Osík a 5. místo 
ZŠ Trstěnice. 
Jako tradičně mělo každé družstvo 
svého odborného poradce z řad fot-
balistů a trenérů Sokola Dolní Újezd. 
Turnaj navštívila milá návštěva – 
Honza Kolčava – trenér mládeže SK 
České Budějovice a ligový hráč a 
bývalý mládežnický reprezentant 
České republiky Ondřej Herzán. 
Všichni účastníci turnaje dostali od 

kluků drobné fotbalové dárky a 
kartičky s podpisy ligových hráčů. 
Na závěr turnaje slavnostně otevřel 
a předal toto nové hřiště do užívání 
místní základní škole starosta obce 
Miloš Vrabec. 
Naši školu velmi dobře reprezento-
vali Lukáš Boštík, Martin Čejka, 
David Klusoň, Jakub Boštík, Te-

rezka Čejková, Šimon Šilar, Miro-
slav Štěpánek a Jakub Dušek. 
Ohromné překvapení z 3. místa jsme 
oslavili velkým dětským šampaň-
ským.  
 
Ještě jednou všem moc gratuluje-
me! 
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1. září ve škole 

V naší škole jsme přivítali nové spolužáky.  

Jsou to dva chlapci a dvě děvčata. Nastoupili do první třídy, kde se budou učit číst, 

psát a počítat. Na všechno se prý hodně těší. Od nás na uvítanou dostali krásné kor-

nouty s motýly, které byly plné školních potřeb,  např. děti dostaly pastelky, vodovky, 

modelínu, ale i tužky a štětce. Přejeme jim, aby se jim ve škole s námi moc líbilo. 

Základní škola informuje 

Tradiční akcí, které jsme se pravidel-
ně zúčastňovali, bylo pasování na 
čtenáře. To se konalo pro žáky 
1.třídy vždy na konci školního roku. 
Bohužel tomu bylo letos jinak a pa-
sování se konalo až v měsíci září, 
kdy už naši prvňáčci byli ve 2.třídě. 

V městské knihovně v Litomyšli 

nás přivítaly postavičky z pohádek  

B.Němcové, např. Maruška, 

Hloupý Honza a princezna se zla-

tou hvězdou na čele. Ti měli při-

pravené pro žáky úkoly. Těm se 

dařilo a vyřešili všechny hádanky, 

ani  nezabloudili v bludišti. Za od-

měnu byli pasováni na čtenáře a ob-

drželi pěknou knížku a čtenářský 

průkaz do knihovny.  

Pasování na čtenáře 
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Vánoční besídka ve škole 

Jako každý rok jsme se i letos  sešli 

před zimními  prázdninami na vá-

noční besídce. Vzhledem k situaci 

(COVID 19) byla sice trošku jiná, 

než na jaké jsme byli zvyklí 

v minulých letech, ale stejně způso-

bila našim žákům spoustu radosti.  

Vánoční perníčky pekli ve družině 

pouze žáci nižších ročníků a 

z hygienických důvodů nebyly ani 

ozdobené. Přesto všem moc chutna-

ly a důkazem je to, že žádné nezby-

ly. Každá třída také měla svůj vlast-

ní ozdobený stromeček. Ozdoby na 

něj si  žáci vyrobili sami. Ráno jsme 

se sešli ve velké třídě, která byla 

slavnostně upravena a zhlédli krát-

kou pohádku s vánoční tématikou. 

Potom jsme si povídali o Vánocích, 

proč se vlastně slaví, jaké známe 

vánoční zvyky, apod. Během  tohoto 

vyprávění  jsme  si pochutnávali na 

cukroví a vánočním čaji.  Na řadu 

pak přišly nejznámější obyčeje, kte-

Mikuláši, andělovi a čertu věnují vnoučata Vosmekova 

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

ré jsme si vyzkoušeli.  Pak už nás 

čekalo jen rozdávání dárků, které si 

mezi sebou dávali žáci navzájem a 

rozbalování balíčků s novými hrač-

kami do školní družiny. Peníze na 

ně poskytlo SRPDŠ, za což jim moc 

děkujeme.  Nakonec jsme si popřáli 

vše nejlepší a hodně zdraví do nové-

ho roku, což samozřejmě přejeme i 

Vám všem. 

Dobrovolná sbírka 

Druhou adventní neděli 6. prosin-
ce 2020 proběhla v naší obci dob-
rovolná sbírka.  
 
Občané přinášeli do vstupní haly 
obecního úřadu většinou balené tr-
vanlivé potraviny. A sešlo se jich 
opravdu hodně. Jsme rádi, že jste i 
v této nelehké době dokázali myslet 
na ty, kteří se starají o naše zdraví a 
zachraňují lidské životy. Celá sbírka 
byla věnována Zdravotnické zá-
chranné službě Pardubického kraje - 
výjezdové základně Skuteč. Ještě 
jednou všem moc děkujeme, vždyť i 
malá drobnost může udělat druhým 
velikou radost… 

Anonymní dotazník pro Program 
rozvoje obce - poděkování 

Vážení spoluobčané, před časem 
jsme se na vás obrátili se žádostí o 
spolupráci při tvorbě strategického 
dokumentu naší obce, který bude ku 
prospěchu všem občanům. Program 
rozvoje obce bude sloužit přede-
vším k plánování obecních projektů 
a akcí, s možností čerpání dotačních 
prostředků do jednotlivých oblastí 
našeho každodenního života. Bylo 
mezi vás rozdáno 210 ks anonym-
ních dotazníků, zpátky se vrátilo 
120 ks dotazníků vyplněných. Tedy 
víc jak polovina, za což vám všem 
moc děkujeme. Dotazníky byly 
předány ke zpracování a byly vyu-
žity při tvorbě Programu rozvoje 
obce na další období. 

Nové kontejnery na  
kovové odpady 

Od 26. listopadu 2020 máme v obci 
dva nové kontejnery na sběr kovo-
vých odpadů.  
Kontejnery jsou šedé a jsou umístě-
ny u prodejny smíšeného zboží a u 
autobusové zastávky „Na návsi“. Do 
kontejnerů patří plechovky od potra-
vin, nápojové plechovky a ostatní 
malé kovové předměty z domácnos-
ti.  
V žádném případě nevhazujte 
obaly znečištěné zbytky potravin a 
nebezpečnými látkami. Tříděním 
odpadu umožníte jeho další využití.  
 

DĚKUJEME VÁM, ŽE TŘÍDÍ-
TE! 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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Nabízíme Vám pohled zvenčí na 
novou podkrovní třídu, která vznikla 
nad hasičskou zbrojnicí a vstupem 
do dvora. V podkroví vznikla pro-
světlená místnost k  pobytu Vašich 
dětí, nové sociální zařízení pro děti 
a personál a kuchyňka. Do podkrov-
ních prostor se dostanete po pohodl-
ných schodech z chodby 
v přízemí.  Během vánočních svátku 
ještě dojde k úpravě šatny v přízemí. 
Celkové náklady akce činí 
7 144 722,- Kč. Obec Jarošov na 
akci získala dotaci od Ministerstva 
financí ČR ve výši 90% celkových 

Nová třída v Mateřské škole v Jarošově 

nákladů. Bez této podpory by nebylo 
možné akci realizovat. I přesto se na 
akci podílí až 1 000 000 Kč 
z vlastních zdrojů (spoluúčast obce 
10%, neuznatelné náklady – projekt, 
stavební dozor apod.). Zároveň je 
potřeba zmínit přislíbenou podporu 
spádových obcí MŠ mezi, které patří 
i Vidlatá Seč na mzdové náklady 
nové paní učitelky na období od 1.2. 
do 31.8.2021. Moc děkujeme, proto-
že bez této podpory bychom nedoká-
zali otevřít novou třídu pro další děti 
od 1.2.2020. 
Podle sdělení ředitelky MŠ proběhl 

zápis dětí do MŠ s nástupem 
1.2.2020 a ještě probíhá výběrové 
řízení na obsazení nového místa uči-
telky MŠ. 

Obec Jarošov 

Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč se 
rozhodlo zakoupit automatizovaný 
externí defibrilátor, přístroj malý 
svými rozměry, ale velký svým vý-
znamem. Jeho použitím můžete 
zachránit lidský život. 
Ročně zemře jen v České republice 
cca 35 000 lidí na zástavu srdce. Až 
85 % z nich by se dalo zachránit. 
Zástava srdce může bohužel postih-
nout kohokoliv, kdykoliv a kdeko-
liv. Vznikne obvykle neočekávaně, 
často z plného zdraví a bez jakých-
koliv varovných signálů. Jednou z 
možností záchrany je včasné podání 
výboje z automatizovaného externí-
ho defibrilátoru (dále jen AED). 
Obsluha AED je velmi jednoduchá 
a zvládne ji každý. Obsluhou AED 
nelze ublížit, jeho použitím můžete 
jen pomoci. AED na základě auto-

matické analýzy navádí obsluhu zře-
telnými hlasovými pokyny v češtině 
k provedení účinné resuscitace. Jest-
liže AED detekuje zástavu srdce, 
nabije se a vyzve zachránce, aby 
pouhým stisknutím tlačítka na pří-
stroji podal výboj. Pokud AED ne-
detekuje zástavu srdce, neumožní 
podání výboje. Nejvyšší šance na 
úspěšné oživení je poskytnutí vý-
boje AED do 4 minut, po tomto 
čase dochází k nezvratnému poško-
zení mozkových buněk. Po 10 minu-
tách je pravděpodobnost záchrany 
jen 5 %. Průměrný čas dojezdu zdra-
votnické záchranné služby je 10 až 
15 minut. Dle platné legislativy je 
dojezd zdravotnické záchranné služ-
by v ČR do 20 minut. 
AED byl v naší obci umístěn na 
fasádu obchodu se smíšeným zbo-

žím čp. 110. Je dostupný komuko-
liv. Umístěn je v bezpečném AED 
boxu zelené barvy. Přístroj z boxu 
vyjmete na základě pokynů z tís-
ňové telefonní linky 155. 
Při případné potřebě použití 
AED: zavolejte tísňovou telefonní 
linku 155, sdělte operátorovi svou 
polohu a místo, kde se nacházíte, 
operátor vybere nejdostupnější AED 
a sdělí Vám PIN, kterým otevřete 
box AED, vyjměte AED z boxu a 
vraťte se k postiženému, zahajte 
záchranu s pomocí AED. 
Přáli bychom si, aby v naší obci ne-
byl AED nikdy potřeba a aby se naši 
občané a sousedé těšili dobrému 
zdraví. Věříme, že pořízením AED 
došlo ke zvýšení bezpečnosti a 
zmenšení zdravotních rizik v naší 
obci. 

Fotografická soutěž - vyhodnocení 

Autorky fotografií obdrží ceny vě-
nované obcí Vidlatá Seč - poukázky 
na zahrádkářské potřeby v hodnotě 
1500, 1000 a 500 Kč. 

V druhém letošním čísle Zpravodaje 
byla ve spolupráci s obcí Vidlatá Seč 
vyhlášena fotografická soutěž na 
téma Podělte se o potěšení z vaší 
zahrady či zahrádky. Soutěž probí-
hala tři kalendářní měsíce a během 
této doby byly na obecní mail doru-
čeny pouhé čtyři příspěvky. Zřejmě 
se nikdo nechtěl podělit o radost ze 

svojí krásné zahrady či zahrádky. 
Anebo neměl čím? Po obodování 
jednotlivých snímků hodnotící ko-
misí vzniklo následující pořadí: 
1. MUDr. Lucie Kavanová, Vidlatá 
Seč 11  
2. MUDr. Lucie Kavanová, Vidlatá 
Seč 11 
3. Anna Vargová, Vidlatá Seč 72 
 

Automatizovaný externí defibrilátor byl zprovozněn 

1. místo 

2. místo 

3. místo 

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

Zásahy: 
 

22. 4. 2020 Chotěnov, požár lesního porostu, vyhlášení 
12:27, výjezd 12:33, návrat 13:56 
 
 
 
 

28. 8. 2020 Dolní Újezd, Sokolovna požár el. spotřebiče, 
vyhlášení 10:19, výjezd 10:24, návrat 11:25 
 
 
 

6. 11. 2020 Říkovice, požár chalupy, vyhlášení 02:36, 
výjezd 02:42, návrat 05:21  

Po roce opět informujeme o dění a událostech ve sboru dobrovolných hasičů a jednotce SDH obce. Počet členů sbo-

ru je 39. Jednotka, řadící se do JPOIII, čítá 12 hasičů ve funkcích velitelů, strojníků, nosičů dýchací techniky, obslu-

hy motorové pily.   

 
 
 

Požár Sokolovny 
 

— 
 
 

Dolní Újezd 

Technická pomoc v obci: 
 
4. 2. 2020 odstranění stromu z komunikace č.p. 
71 
 
29. 7. 2020 odstranění stromu č. p. 10 

Cvičení: 
 

Z důvodu pandemie byl omezen výcvik jednotky, členo-
vé se školí formou E-Learning (on-line studium). 
 

Výstroj: 
V letošním roce byla obnovena zásahová výstroj hasičů 
v hodnotě cca 100tis, z poloviny finančně přispěl Pardu-
bický kraj. 
 

Kultura: 
Sbor pořádal letní sousedské posezení s občerstvením 
z grilu. 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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Příjemné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v roce 2021 Vám přejí hasiči. 
 

https://www.facebook.com/SDH Vidlatá Seč  

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

 
 

Požár chalupy 
 

— 
 
 

Říkovice 

Sbor dobrovolných hasičů 

https://www.facebook.com/SDH%20Vidlatá%20Seč
http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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Tříkrálová koleda zazní - tříkrálová sbírka 2021 

Možná nebude znít ulicemi, ale štěs-
tí, zdraví, dlouhá léta, a především 
požehnání do roku 2021 chtějí ko-
ledníci přinést do Vašich domovů i 
navzdory koronavirovým opatřením. 
Nemusíte se bát, zdraví našich příz-
nivců i koledníků je pro Charitu na 
prvním místě. 
Od 1. do 24. ledna 2021 bude zpří-
stupněna virtuální (online) koleda – 
na webových stránkách 
www.trikralovasbirka.cz můžete 
sledovat sbírku online, na tomto od-
kaze také bude ONLINE kasička pro 
finanční dary.  
Naši charitu, pokud to je ve Vašich 
možnostech, můžete podpořit zaslá-
ním částky na účet číslo 
66008822/0800 u České spořitelny, 
zadejte prosím variabilní sym-
bol 77705002, aby částka byla přidě-
lena přímo dolnoújezdské charitě.  
Tuto online koledu doplníme dle 
aktuální situace v obcích jednou 
z následujících variant: 

1) buď umístěním pokladniček na 
vyhrazených místech (např. obecní 
úřad, kostel, místní obchody). Na 
těchto místech by byly k rozebrání 

kalendáříky, cukry a posvěcené kří-
dy k nadepsání nápisu    K † M † B 
† 2021 na dveře pro požehnání Va-
šich domovů. Tuto variantu bychom 
ještě podpořili mobilní kasičkou na 
telefonické objednání, 

nebo 

2) omezeným koledováním přímo 
ve Vašich domovech za dodržení 
ochranných opatření, kdy by Vás 
navštívil jeden král a požehnal Va-
šemu domu. Ale to by se nynější 
situace ohledně koronaviru skuteč-
ně musela uklidnit.  

O tom, která z nich bude realizová-
na, Vás budeme informovat ke konci 
roku prostřednictvím obecního roz-
hlasu, letáků a na našich webových 
(www.dolniujezd.charita.cz) a face-
bookových stránkách 
(@farnicharitadolniujezd). 
ZAČNĚTE I VY NOVÝ ROK 
DOBRÝM SKUTKEM! DĚKUJE-
ME VÁM! 
Případný výtěžek bychom rádi vyu-
žili na nákup nového automobilu pro 
pečovatelskou službu. Bohužel naše 
vozidla nám stárnou a my se za naši-
mi uživateli do jejich domácností 
potřebujeme dostat. Výtěžek této 
sbírky bychom chtěli doplnit i fi-
nanční částkou ze sbírky 2020, čímž 
vás chceme informovat, jak využije-
me letošní sbírku. Z peněz, které 
nebudou převedeny do roku 2021, je 
financován nákup kompenzačních 
pomůcek a provozní náklady služeb. 
 

Sledovat můžete i Tříkrálový kon-
cert v neděli 10. ledna 2021 od 18 
hod. na ČT 1.  
Přejeme Vám klidné a požehnané 
Vánoce, v novém roce 2021 Boží 
požehnání, hodně štěstí, lásky, a 
hlavně pevné zdraví! 

Darované jmelí 

Letos na začátku adventního období 
se v naší vesnici objevila „kouzelná“ 
dřevěná bedna s nápisem:“Jmelí pro 
radost, vezměte si, kolik chcete☺.“ 
Bylo to velmi milé! Auta zastavova-
la, lidičky při procházce si kousek 
jmelí vzali s sebou na výzdobu do 
svých domovů nebo jako dárek pro 
druhé… 
Celkem byla bedna naplněna dva-
náctkrát! A co myslíte? Vždy se 
rychle vyprázdnila. Veliké poděko-
vání patří rodině Kábrtových! 
A co vlastně jmelí je? 
Jmelí (Viscum) je rod poloparazitic-
kých keříkovitých rostlin. V Česku 
se vyskytuje pouze jeden druh, tzn. 
jmelí bílé. Celkově se však rozlišuje 
asi 70-100 druhů. 
Mytologie jmelí 
Lidé jsou touto rostlinou fascinováni 
už od pradávna. Keltskými druidy 

bylo jmelí považováno za posvátné, 
protože si drželo svou stálou zele-
nou barvu po celou zimu. Věřili, že 
vyléčí každou chorobu a funguje i 
jako protijed. V antice sloužilo jmelí 
i jako kadi-
dlo a vyku-
řovaly se 
s ním domy. 
Dodnes 

jmelí sym-

bolizuje 

plodnost a 

štěstí! 

V Evropě a 

Severní 

Americe 

jsou popu-

lární polib-

ky pod vá-

nočním jmelím, které mají dotyčné-

mu přinést štěstí a lásku. Tak ať i 

Vám letos darované jmelí přinese 

hodně štěstí a lásky… 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
http://www.trikralovasbirka.cz/
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Počátky školní výuky ve Vidlaté Seči 
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V roce 1874 okresní školská rada 
začíná jednat s obcí, chtěla ji při-
mět k postavení nové školy. Stáva-
jící budova školy byla již sešlá a 
nevyhovující. Mnoho občanů 
v Seči chtělo, aby tato budoucí no-
vá škola byla již pro pouze sečské 
žáky, a ne pro žáky z Chotěnova, 
kteří sem dosud docházeli. Chtěli 
uspořit, nechtěli proto budovu 
dvoutřídní a jednopatrovou, ale 
pouze jednotřídní a přízemní, i 
když počet sečských dětí v té době 
dosahoval počtu 82. 
Proto se Chotěnovští rozhodli po-
stavit si vlastní školu. Protože se 
ale nemohli dohodnout, vzdali se 
tohoto úmyslu a žádali další pone-
chání ve škole v Seči. Škola tedy 
nakonec měla být postavena jedno-
patrová a dvoutřídní. Místo pro 
novou budovu bylo po různých ne-
shodách definitivně schváleno 
v blízkosti bývalé malé školy. Pří-
pravy na stavbu se rozběhly na 
podzim roku 1874, začal se již svá-
žet stavební materiál. 7.června 
1875 byl posvěcen farářem 

První dvě školy, tzv. najaté 

Úplné počátky sečského vyučování 
zachycuje školní kronika slovy teh-
dejšího pana řídícího učitele Antoní-
na Suchého v kapitole Místnosti 
školní (zapsáno roku 1877): 
„Jak již z počátku pověděno, vyučo-
valo se nejprve počínaje rokem 1795 
v chalupě číslo 68. Jediná světnička 
sloužila zároveň za učírnu i za byt 
učitele.  ………Václav Bulva, zedník 
a občan zdejší, zařídiv školu ve své 
chalupě č.68, nejzadnější to chalupě 
hořejší části zdejší obce (směrem 
k Chotěnovu – pozn.redakce). Dru-
hým učitelem byl zde jakýsi Bouček, 
odkud pocházel a jak dlouho zde byl, 
nebylo nyní možno vypátrati. Za ně-
ho učiněn počátek k založení skuteč-
né školy.   

Později, až do roku 1814, vyučováno 
v chalupě číslo 47. Mezitím umístěna 
škola snad i v jiných chalupách a 
praví se, že i v obecní pastoušce mě-
lo se nějaký čas vyučovati, něco ur-
čitého však v té věci nelze vypátra-
ti.“ 

25.září 1813 tzv. školní obec, patron 
školy, koupila od Kateřiny Šplícha-
lové za 140 zlotých chalupu č. 56 a 
k ní náležející zahrádku. Tato cha-
lupa stála v západním cípu nynější 
školní zahrady. Byla zde jedna míst-
nost obytná pro učitele a jedna učeb-
na. S dvorkem, stodůlkou i chlévem 
zaujímala asi 245 metrů čtverečních. 
Zde se vyučovalo celých 61 let. 
 

První škola – 
 u pana Václava Bulvy 

První škola vlastní 

 Výstavba nové školy – stávající 
budovy školy ve Vidlaté Seči 

z Dolního Újezda a poté slavnostně 
za přítomnosti všech, včetně seč-
ských obyvatel i žáků, položen zá-
kladní kámen pravého rohu průčelí 
nové budovy školy. Dne 1.června 
1875 byla zahájena stavba. 
„Památní listina, byvši přítomnými 
hodnostáři podepsána, vložená 
s některými drobnými penízi, toho 
času v oběhu jsoucími, do plechové 
skříně a zazděna.“ 
 Škola byla postavena v rekordním 
čase, za pouhých 17 týdnů. Dne 
21.listopadu 1875 byla již nová ško-
la vysvěcena a konalo se zde velké 
slavnostní otevření za přítomnosti 
předsedy okresní školní rady, okres-
ního hejtmana, okresního školního 
inspektora, děkana a biskupského 
vikáře z Litomyšle ad. Následovala 
velkolepá slavnostní hostina, která 
se konala u tehdejšího učitele školy 
pana Antonína Suchého. 
Nová škola měla v přízemí dvě obyt-
né místnosti, předsíň a tzv.úřadovnu 
pro řídícího učitele a dva pokoje pro 
podučitele, v poschodí byly dvě 
světlé učebny a kabinet pro školní 
knihovnu. 
                                     (informace a fotografie čerpány ze 

školní kroniky a od obyvatel obce) 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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 V brněnské herně se ve 
dnech 1. a 2. srpna 2020 uskuteč-
nilo otevřené Mistrovství České 
republiky juniorů v bowlingu pro 
rok 2020.  
 Představili se na něm mladí 
sportovci ve věku od 9 do 18 let. 
Svoje reprezentantky na vrcholné 
akci měl i klub ABB Vidlatá Seč a 
bylo to zastoupení dvojnásob zlaté! 
Annabel Brokešová vybojovala mis-
trovský titul v kategorii žákyň 10 - 
12 let, když ve čtyřech hrách nahá-
zela průměr 156,25. Její starší sestra 
Viktorie Brokešová přivezla do naší 
obce zlato v kategorii žákyň 13 - 15 
let, když nejprve zdárně prošla kva-
lifikačním sítem a ve finálovém 
utkání porazila Elišku Brychovou 
z Bowlingzone Pardubice po ne-
smírně dramatickém boji celkovým 
součtem 331 : 326. Obě zlaté sestry 
z Vidlaté Seče získávají zkušenosti i 
v extraligovém juniorském družstvu 
pardubického klubu.  
 
Sestrám Brokešovým k zisku mis-
trovských titulů blahopřejeme, 
děkujeme za vzornou reprezentaci 
obce a přejeme i mnoho úspěchů 
v dalších letech, a to nejen na poli 
sportovním!  

ZLATÉ SESTRY OVLÁDLY ŠAMPIONÁT 

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

