
 

  

OBEC VIDLATÁ SEČ   .   ROČNÍK XXIII   .   ČÍSLO 1   .   25. 6. 2021 

ZPRAVODAJ 

Opět trochu  
jiné  jaro 

 

I v roce 2021 jsme jarní mě-
síce strávili každý po svém a 
bez společných aktivit, přes-
to jsme  od vás dostali něko-
lik fotografií, které zachycují 

jarní aktivity a jaro v naší 
vesnici.  

Rok se s rokem sešel a opět se ne-
konaly naše sečské tradiční čaro-
dějnice, kterým vždy předchází 
stavění májky. Tak aspoň obvese-
lila naši vesnici malá čarodějnice, 
která měla vše pod dohledem!  

Budeme se těšit na příští rok, kdy 
se snad všichni potkáme a čaro-
dějnice společně oslavíme...  

Letošní Velikonoce opět nepro-
běhly jako tradičně, a proto bylo 
velice milé, že se u nás ve vesnici 
objevil vzácný strom 
"Pomlázkovník". Kdo ho neviděl, 
o hodně přišel, neboť mu narostlo 
v koruně přes 40 pomlázek, a to je 
co říct...Moc děkujeme  za tuto 
nenápadnou atrakci rodině Kábrto-
vých. 

A přichází léto. Čas, kdy si budeme 
všichni moci odpočinout. Prožijte 
ho se svými blízkými, nebojte se 

trávit čas venku a užívat si slunce a 
krás přírody . Hodně příjemných 

letních zážitků přeje redakční rada 
a  zastupitelstvo obce. 
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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 15. 1. 2021 - přítomno 7 členů ZO 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

• Pořízení územního plánu obce Vidlatá Seč. 
• Pověřuje pořizovatele územního plánu obce Vidlatá Seč zpracováním návrhu zadání. Zastupitelstvo obce Vidlatá 

Seč žádá Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, 
v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona o pořízení územního plánu obce Vidlatá Seč. 

• Technické podmínky na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Vidlatá Seč 
v provedení Z, kategorie podvozku 1, s celkovou hmotností do 3500 kg. 

• Zapojení se do evidenčního systému odpadních nádob (popelnic), který bude provozovat společnost Technické 
služby Hlinsko, s.r.o. 

• 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 pe-
čovatelské služby v obci. 

• Vyhlášení záměru prodat pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 190/2 - ostatní plocha - ostatní komu-
nikace o výměře 18 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Cena za prodej pozemku byla stanovena na 20 Kč/m2. Celková cena 
za pozemek je 18 m2 x 20 Kč = 360 Kč. 

• Zpevnění příjezdové cesty k pozemku parc. č. st. 29, na kterém stojí nemovitost č. p. 30 s garáží. Příjezdová ces-
ta vede po pozemku parc. č. 126/3, jehož vlastníkem je Obec Vidlatá Seč. 

 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 

• Poskytnutí finančního příspěvku nadačnímu fondu RAFAEL DĚTEM ve výši 2 000 Kč. 
• Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2021 na 

budově obecního úřadu. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

• Informaci o dopisu Policie ČR ze dne 4. 1. 2021, kterým jsou určena místa pro měření rychlosti vozidel formou 
stacionárního radaru Městskou policií Litomyšl, a to na dobu 5 let do 31. 12. 2025. V obci Vidlatá Seč se bude 
měření provádět na silnici III/3595 v lokalitě u pomníku padlým v 1. světové válce jednosměrně od obce Chotě-
nov. 

• Informaci o průběhu valného shromáždění Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka, které se konalo dne 
10. 12. 2020 v obci Sebranice. 

• Informaci o průběhu valné hromady Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko, která se konala dne 15. 12. 2020 
v Litomyšli. 

• Informaci o průběhu valné hromady Svazku obcí Komunální služby Hlinecko, která se konala dne 17. 12. 2020 
v Hlinsku. 

• Informaci o průběhu členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko, která se konala dne 18. 12. 2020 v obci 
Horní Újezd. 

• Informaci o Programu obnovy venkova pro rok 2021 pro poskytování dotací z rozpočtových prostředků Pardu-
bického kraje. V rámci dotačního titulu 1 - Obnova, údržba a pořízení obecního majetku v užívání obce byla po-
dána žádost o poskytnutí dotace na opravu obecní studny na pozemku parc. č. 116/2 (předpokládané náklady 
akce 270 000 Kč, požadovaná neinvestiční dotace 162 000 Kč). V rámci dotačního titulu 2 - Prodejny bude po-
dána žádost o poskytnutí dotace na podporu provozu místní prodejny Smíšeného zboží. 

 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 17. 3. 2021 - přítomno 5 členů ZO 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

• Darovací smlouvu č. 1/2021. Předmětem daru je peněžní částka ve výši 79 800 Kč, kterou dárce Obec Vidlatá 
Seč, IČ 00277550, daruje obdarovanému Obci Jarošov, IČ 00276766, aby obdarovaný poskytl tuto peněžní část-
ku Mateřské škole Jarošov na mzdové náklady učitelky na období únor až srpen 2021. 

• Dodatek č. 3 ke smlouvě č. O-52/2019 na 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. V dodatku je dopracován doplatek za 
zvýšenou rekultivační rezervu u SKO a mechanizmus vyúčtování zvýšené sazby poplatku za ukládání odpadu na 
skládce tak, jak bylo dohodnuto na Valné hromadě svazku obcí KSH dne 17. 12. 2020. 

• Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mysliveckému spolku Dolní Újezd, se sídlem Dolní Újezd 471, 
569 61 Dolní Újezd, IČ 62673793, ve výši 5 000 Kč na zajištění činnosti mysliveckého spolku, na provozní vý-
daje spojené s chovem a péčí o zvěř a na stavby a opravy mysliveckých zařízení. 
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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 

• Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Českému svazu včelařů, z.s., základní organizaci Litomyšl, se 
sídlem Z. Kopala 1155, 570 01 Litomyšl, IČ 62675290, ve výši 1 000 Kč na zajištění činnosti organizace v roce 
2021. 

 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 

• Proplacení nákladů na provoz Mateřské školy a Školní jídelny Morašice za tři žáky s trvalým pobytem ve Vidlaté 
Seči za rok 2020, a to ve výši 33 547 Kč.  

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

• Informaci o skutečnosti, že Obec Chotěnov dokončuje přestavbu bývalé hospody na pět sociálních bytů. Nájem-
níky mohou být lidé, kteří se ocitnou v nouzi nebo řeší nucený odchod od partnera či partnerky a jejich příjmy 
nejsou dostatečné na placení běžného nájmu. 

• Informaci o sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne v České republice v období od 27. 3. do 11. 5. 2021. 
• Informaci společnosti EKO-KOM, a.s. o množství odpadů z obalů, které obec Vidlatá Seč vytřídila v období 1. 

10. až 31. 12. 2020 a předala k využití. Výše odměny, kterou obec získala od společnosti EKO-KOM, a.s., je 9 
646,20 Kč. 

• Informaci o průběhu valného shromáždění Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko – Desinka, které se konalo dne 
18. 2. 2021 v obci Budislav. 

• Informaci o průběhu Tříkrálové sbírky 2021, která se v obci Vidlatá Seč konala ve dnech od 4. do 24. ledna 
2021. Kvůli pandemii se sbírka nemohla uskutečnit obvyklým způsobem, občané měli možnost přispívat do po-
kladniček umístěných v prodejně smíšeného zboží a v kanceláři obecního úřadu. Výnos ze dvou pokladniček 
činil 9 319 Kč. Celkový výnos pokladniček umístěných v sedmi obcích patřících pod Charitu Dolní Újezd byl 
223 432 Kč. Příspěvek do „online“ kasičky k 15. 2. 2021 činil 47 000 Kč. 

 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 31. 3. 2021 - přítomno 7 členů ZO 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

• Rozpočet ZŠ Vidlatá Seč na rok 2021. Rozpočet ZŠ Vidlatá Seč je sestaven jako vyrovnaný, příjmy celkem 
4 540 000 Kč, výdaje celkem 4 540 000 Kč, z toho provozní příspěvek zřizovatele 200 000 Kč, čerpání fondů 
150 000 Kč. 

• Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na roky 2022 a 2023. 
• Rozpočet Obce Vidlatá Seč na rok 2021. Rozpočet Obce Vidlatá Seč je sestaven jako vyrovnaný, příjmy celkem 

5 540 000 Kč, výdaje celkem 5 540 000 Kč. 
• Střednědobý výhled rozpočtu Obce Vidlatá Seč na roky 2022 až 2024. 
• Zadání územního plánu Vidlatá Seč v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení. 
• Prodej pozemku ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 190/2 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 18 

m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Kupní cena 20 Kč/m2. Celková cena za pozemek je 18 m2 x 20 Kč = 360 Kč. 
• Smlouvu o dílo na nákup nového dopravního automobilu v provedení DA L1Z. Smluvními stranami jsou Obec 

Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 00277550 (kupující) a společnost EMBEFOR s.r.o., Korunní 
2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, IČ 06138900 (prodávající). Kupní cena je stanovena dohodou smluv-
ních stran a činí 1 228 879 Kč bez DPH (1 486 943,59 Kč včetně DPH). Rozdíl mezi celkovou cenou předmětu 
plnění a poskytnutou dotací MV - GŘ HZS ČR v rámci dotačního programu „Účelové investiční dotace pro jed-
notky sboru dobrovolných hasičů obcí - výzva JSDH_V2_2021 - Pořízení nového dopravního automobilu“ bude 
dofinancován do plné výše z vlastních zdrojů. 

• Jako nejvhodnější nabídku na dodávku akce: „Lanová dráha - veřejné prostranství v obci Vidlatá Seč“ nabídku č. 
1, kterou podala společnost Bonita Group Service s.r.o., Drásov 583, 664 24 Drásov, IČ 27738795, nabídková 
cena 160 790,85 Kč včetně DPH. 

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

• Informaci o průběhu otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu „Obec 
Vidlatá Seč - pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH“. Ze tří oslovených firem podala nabíd-
ku pouze firma EMBEFOR s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, IČ 06138900, nabídková 
cena 1 228 879 Kč bez DPH (1 486 943,59 Kč včetně DPH). Hodnotící komise doporučila zadavateli na základě 
provedeného vyhodnocení nabídek vybrat jako nejvhodnější nabídku firmy EMBEFOR s.r.o. a následně s ní uza-
vřít smlouvu o dílo. 

• Zápis č. 1/2021 kontrolního a finančního výboru o provedené kontrole v Základní škole Vidlatá Seč - hospodaře-
ní Základní školy Vidlatá Seč za rok 2020. 
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Obecní úřad informuje 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 7. 5. 2021 - přítomno 6 členů ZO 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

• Rozpočtové opatření č. 1/2021 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 4, kte-
rým byla Obci Vidlatá Seč na základě rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje (schváleno dne 20. 4. 2021 
usnesením Z/77/21) přidělena individuální dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje z Programu 
obnovy venkova - dotační titul 1 (neinvestiční dotace na opravu obecní studny) ve výši 110 000 Kč. 

• Rozpočtové opatření č. 2/2021 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 5, kte-
rým byla Obci Vidlatá Seč na základě rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje (schváleno dne 20. 4. 2021 
usnesením Z/77/21) přidělena individuální dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje z Programu 
obnovy venkova - dotační titul 2 (neinvestiční dotace na podporu místní prodejny Smíšeného zboží) ve výši 39 
774 Kč. 

• Rozpočtové opatření č. 3/2021 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 21-29, 
kterým byly Obci Vidlatá Seč na základě ustanovení zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 
2021, v aktuálním znění, a dle dopisu Ministerstva financí č. j. MF-10645/2021/1201-10 poskytnuty finanční 
prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopa-
dů pandemie COVID-19 na daňové příjmy obcí Pardubického kraje za bonusové období od 1. 2. 2021 do 31. 3. 
2021 je v celkové výši 12 609,07 Kč. 

• Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro jed-
notku SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního programu MV - GŘ HZS ČR - 2021, evidenč-
ní číslo smlouvy OKŘ/21/71543. Smluvními stranami jsou Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice, IČ 70892822, jako poskytovatel, a Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 00277550, 
jako příjemce. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové investiční dotace určené výhradně na nákup nového 
dopravního automobilu pro jednotku SDH obce do výše 2/3 skutečně poskytnuté investiční dotace MV - GŘ 
HZS ČR, maximálně však 300 000 Kč. 

• Vyhlášení záměru prodat pozemek ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 124/6 - ostatní plocha - jiná plocha o 
výměře 102 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemek byl vytvořen dle geometrického plánu č. 230-26/2021 vyhotovitele 
Geodetická kancelář Helena Havranová, Dolní Újezd 92, 569 61 Dolní Újezd, ze dne 23. 3. 2021, který byl 
schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy pod č. PGP-533/2021-609 dne 25. 3. 2021. Cena za prodej pozem-
ku byla stanovena na 20 Kč/m2. Celková cena za pozemek je 102 m2 x 20 Kč = 2 040 Kč. 

• Prodej části pozemku ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 114/3 - ostatní plocha - ostatní komunikace o vý-
měře cca 310 m2 (trojúhelník mezi pozemkem parc. č. 114/4 a spojnicí komunikací parc. č. 679/1 a parc. č. 
683/2) v k. ú. Vidlatá Seč. Kupní cena 20 Kč/m2 + cena za trvalé porosty na výše uvedené pozemkové parcele 
dle znaleckého posudku, jehož vypracování zajistí žadatel. Žadatel zajistí vyhotovení geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku. Ve prospěch Obce Vidlatá Seč bude na prodávaném pozemku zřízeno věcné břemeno stáva-
jících inženýrských sítí a věcné břemeno pro uložení inženýrských sítí u hranice pozemku s pozemkem parc. č. 
679/1. 

• Smlouvu o výpůjčce a darovací. Smluvními stranami jsou Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka, Dol-
ní Újezd 281, 569 61 Dolní Újezd, IČ 70154635, jako půjčitel, a Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Lito-
myšl, IČ 00277550, jako vypůjčitel. Předmětem smlouvy je výpůjčka a následné darování 50 ks kompostérů o 
objemu 1 100 l v pořizovací ceně 4 235 Kč za kus (celková cena 211 750 Kč) a 1 ks kontejneru na textil 
v pořizovací ceně 28 435 Kč. 

• Smlouvu o poskytnutí mimořádného neinvestičního členského příspěvku č. 7/2021. Smluvními stranami jsou 
Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka, Dolní Újezd 281, 569 61 Dolní Újezd, IČ 70154635, a Obec 
Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 00277550. Účelem mimořádného neinvestičního členského 
příspěvku jsou náklady spoluúčasti na dokrytí dotace z Ministerstva životního prostředí na realizaci akce 
„Prevence vzniku odpadů v Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka“ ve výši 38 219 Kč. 

• Smlouvu o výpůjčce a darovací. Smluvními stranami jsou Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 
00277550, jako půjčitel, a fyzická osoba, které budou touto smlouvou zapůjčeny kompostéry o objemu 1 100 l 
v pořizovací ceně 4 235 Kč za 1 ks, jako vypůjčitel. Kompostéry budou vypůjčiteli předány za příspěvek 500 Kč 
za 1 ks. 

• Upravený návrh rozmístění stavebních parcel v lokalitě „U Kovářů“. 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 

• Konání kulturní akce „Letní putovní kino“ v obci Vidlatá Seč. 
• Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Lince bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ: 

61383198, ve výši 3 000 Kč. 
 

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. 
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Obecní úřad informuje 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 24. 6. 2021 - přítomno 6 členů ZO 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

• Účetní závěrku Obce Vidlatá Seč za rok 2020. 
• Účetní závěrku Základní školy Vidlatá Seč za rok 2020. 
• Hospodářský výsledek Obce Vidlatá Seč za rok 2020 ve výši 1 924 511,09 Kč.´ 
• Hospodářský výsledek Základní školy Vidlatá Seč za rok 2020 ve výši 39 437,21 Kč. 
• Závěrečný účet Obce Vidlatá Seč za rok 2020, a to bez výhrad. 
• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Vidlatá Seč IČ: 00277550, které se uskutečnilo 

dne 4. června 2021. 
• Výsledek inventarizace majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 2020. 
• Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ev. č. OŽPZ/21/72114. Předmětem smlouvy je účelo-

vé poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Oprava obecní stud-
ny“. Dotace se poskytuje ve výši 60 % ze skutečných nákladů vynaložených na akci v roce 2021, maximálně 
však ve výši 110 000 Kč. 

• Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ev. č. OŽPZ/21/72328. 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 39 774 Kč na provozní náklady za rok 2020. 

• Koupi pozemku parc. č. 661/2 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 41 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Poze-
mek byl vytvořen dle geometrického plánu č. 164-08/2011 zhotovitele Geodeta Litomyšl, J. Formánka 340, 570 
01 Litomyšl, Ing. Z. Dočkal, Ing. M. Dočkalová, ze dne 2. 9. 2011, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, 
KP Svitavy pod č. 1151/2011 dne 8. 9. 2011. Na pozemku se nachází obecní komunikace. Cena za koupi pozem-
ku byla stanovena na 20 Kč/m2. Celková cena za pozemek je 41 m2 x 20 Kč = 820 Kč. 

• Koupi pozemku parc. č. 661/3 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 59 m2 v k. ú. Vidlatá Seč a pozem-
ku parc. č. 661/4 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 5 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Pozemky byly vytvoře-
ny dle geometrického plánu č. 164-08/2011 zhotovitele Geodeta Litomyšl, J. Formánka 340, 570 01 Litomyšl, 
Ing. Z. Dočkal, Ing. M. Dočkalová, ze dne 2. 9. 2011, který byl schválen KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy 
pod č. 1151/2011 dne 8. 9. 2011. Na pozemcích se nachází obecní komunikace. Cena za koupi pozemků byla 
stanovena na 20 Kč/m2. Celková cena za pozemky je 64 m2 x 20 Kč = 1 280 Kč. 

• Vyhlášení záměru prodat pozemek parc. č. 126/7 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 197 m2 v k. ú. 
Vidlatá Seč. Vlastníkem pozemku je Obec Vidlatá Seč. Cena za prodej pozemku byla stanovena na 20 Kč/m2 + 
cena za trvalé porosty na výše uvedené pozemkové parcele dle znaleckého posudku, jehož vypracování zajistí 
žadatel. 

• Řád veřejného pohřebiště obce Vidlatá Seč s účinností od 1. 8. 2021. 
• Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-2020590/VB/2, Vidlatá Seč, čp. 2 - kNN, NN. 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 

• Poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub 
RADOST, Barákova 23, 76 01 Prostějov, IČ: 47922281, ve výši 3 000 Kč. 

• Poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Oblastní charitě Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený 
Kostelec, IČ: 48623814, ve výši 3 000 Kč. 

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

• Informaci o nabídce firmy MUNIPOLIS s.r.o., Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno, IČ 29198950, na posky-
tování služeb komunikačního ekosystému MOBILNÍ ROZHLAS. Starosta obce požádá zástupce firmy o prezen-
taci služeb komunikačního ekosystému MOBILNÍ ROZHLAS na příštím zasedání zastupitelstva obce. 

• Informaci o programové účelové dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky 
požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2021. V rámci tohoto dotačního titulu byla 
podána žádost o poskytnutí dotace na pořízení věcných prostředků požární ochrany (zásahové oděvy, přilby, ku-
kly, zásahové rukavice) v celkové pořizovací ceně 65 804 Kč, z toho dotace 46 061 Kč (70 %).¨ 

• Informaci o průběhu valné hromady Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko, která se konala dne 3. 6. 2021 v obci 
Chotovice. 

• Informaci o obnově informačních tabulí Mikroregionu Litomyšlsko a doporučuje projevit zájem o umístění této 
informační tabule i do obce Vidlatá Seč. 

• Informaci o možnosti absolvovat online kurz Škola místních samospráv. 

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. 
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Předpokládané 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  

Obecní úřad informuje 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

• Informaci o tom, že se Pardubický kraj rozhodl zrušit z důvodu napjatého rozpočtu v souvislosti s onemocněním 
COVID-19 podporu projektů z tzv. Malého LEADERu v roce 2021 a podporu projektů venkovských mikroregi-
onů. 

• Informaci společnosti EKO-KOM, a.s. o množství odpadů z obalů, které obec Vidlatá Seč vytřídila v období 1. 
1. až 31. 3. 2021 a předala k využití. Výše odměny, kterou obec získala od společnosti EKO-KOM, a.s., je 
10 296,39 Kč.  

• Informaci o průběhu členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko, která se konala dne 29. 4. 2021 v obci 
Květná. 

• Informaci o Sčítání lidu, domů a bytů 2021. 
• Informaci o pozvánce na prohlídku nových prostor Mateřské školy v Jarošově. 

Obecní úřad upozorňuje domácnos-
ti a majitele rekreačních objektů, že 
splatnost poplatků za komunální 
odpad a ze psů je do 30. června 
2021.  
• Výše poplatku za komunální 

odpad je 600 Kč za osobu nebo 
rekreační objekt.  

• Výše poplatku za psa je 300 Kč 
(450 Kč za druhého a každého 
dalšího), pokud je držitelem 
psa osoba starší 65 let - 200 Kč 
(300 Kč za druhého a každého 
dalšího).  

 

Poplatkové vyhlášky z roku 2019 
jsou k dispozici na obecním úřadu 
nebo na webových stránkách obce 
www.vidlatasec.cz v záložce 
Obecní úřad/Vyhlášky. Upřed-
nostňujte prosím platbu na účet č. 
187860667/0300, variabilní symbol 
- číslo popisné.  
 

Kdo dosud místní poplatky na 
rok 2021 neuhradil, ať tak učiní 
co nejdříve. Děkujeme. 

Splatnost místních  
poplatků 

Svoz nebezpečného a  
objemného odpadu 

Obecní úřad oznamuje, že další svoz 
nebezpečného a objemného odpadu 
se uskuteční ve čtvrtek 23. září 
2021. Upozorňujeme, že občané si 
odpad musí předat osobně pracov-
níkům svozové firmy v den svozu! 
O dalších podmínkách svozu budete 
s dostatečným předstihem informo-
váni na webových stránkách obce, 
úřední desce a plakátovacích plo-
chách. 

Podle údajů autorizované obalové 
společnosti EKO-KOM, a.s., vytřídi-
li občané naší obce v roce 2020 ná-
sledující množství odpadů z obalů: 
papír - 2 249 kg, plast - 4 686 kg, 
sklo - 3 491 kg, kovy - 420 kg, ná-
pojový karton - 10 kg, celkem - 10 
856 kg. Výše odměny, kterou Obec 
Vidlatá Seč od společnosti EKO-
KOM, a.s. v roce 2020 získala je 
36 109,45 Kč. Ve stejném období 
bylo předáno ke zkompostování 52 
kontejnerů biologicky rozložitelného 
odpadu. V období od 1. ledna 2021 
do 31. března 2021 jsme vytřídili: 
papír - 461 kg, plast - 964 kg, sklo - 
1 065 kg, kovy - 89 kg, celkem 
2 579 kg. Výše odměny, kterou 
Obec Vidlatá Seč od společnosti 
EKO-KOM, a.s. v tomto období zís-
kala, je 10 296,39 Kč. Ve stejném 
období bylo předáno ke zkomposto-
vání 8 kontejnerů biologicky rozlo-
žitelného odpadu. Děkujeme všem 
občanům, kteří správně třídí od-
pad. 

Správné třídění odpadů se 
vyplatí 
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Obecní úřad informuje 

V období dovolených 
v letních měsících se 
vyplatí zkontrolovat 
technický stav jízdního 
kola a také jeho povin-
nou výbavu. Samostat-
nou kapitolou je pak 
cyklistická přilba a 
správnost jejího upev-
nění na hlavě. Právě 
během letních měsíců 
se obvykle stává nejví-
ce nehod cyklistů, což 
potvrzují jak policisté, 
tak lékaři. Některé ne-
hody končí v lepším 
případě odřeninou, jiné 
mají smutný závěr. Za 
celý loňský rok 
v Česku zemřelo 36 
cyklistů, během červen-
ce a srpna o život přišlo 
9 jezdců. Pro cyklisty 
není přívětivý ani fakt, 
že 75 % všech nehod způsobí oni 
sami. Podle svých schopností by 
proto měli zvolit trasu a náročnost 
terénu, a vybavit se pestrým oble-
čením, aby v provozu byli dobře 
viditelní. 
  
Přilbu nepodceňujte 
Až 80 % všech zranění na kole před-
stavují úrazy hlavy. Pokud je cyklis-
ta při jízdě vybaven přilbou, při pá-
du nebo střetu může předejít fatál-
ním následkům. Pokud nepočítáme 

různé odřeniny a oděrky, nejčastěj-
šími úrazy po pádu z kola jsou jed-
nak zlomeniny, a pak také otřesy 
mozku po úderu do hlavy. Upozor-
ňujeme, že velkým rizikem po úde-
ru do hlavy je i krvácení do mozku, 
které může končit i smrtí. 
 
Ochranná přilba je povinnou sou-
částí vybavení cyklisty. Ze zákona 
ji při jízdě na kole musí mít každá 
osoba do 18 let. Je především na 
rodičích a dospělých, aby dětem 

vy-

světlili její důležitost a dohlédli 
na to, aby malí a mladší jezdci 
helmy skutečně používali. Před 
jízdou by ale měli přilbu nasa-
dit všichni cyklisté bez ohledu 
věku. Cyklista musí pamatovat 
na to, že je zranitelnější víc než 
řidič motorového vozidla. Není 
na místě spoléhat na to, že 
zrovna jemu se nemůže nic 
stát. Statistiky jasně dokazují, 
že cyklistická přilba snižuje 
riziko vážného poranění hlavy 
o 69 %.  
Přilbu je vhodné pořádně vy-
zkoušet a zvolit správnou veli-
kost. Přilba musí na hlavě řád-
ně držet, nesmí padat do čela 
ani do týlu, pod krkem musí 
být zapnutá. Pokud dojde 
k nárazu nebo poškození, je 
nutné ochrannou přilbu vymě-
nit, i když vypadá na první po-

hled, že je v pořádku. 
Co se týká jiných evropských států, 
tak například v Rakousku nebo 
Francii musí používat přilbu všech-
ny osoby do 12 let, na Slovensku je 
její povinnost do 15 let, 
v Chorvatsku do 16 let, ve Slovin-
sku platí stejné pravidlo jako 
v Česku, tedy ochrannou přilbu mu-
sí mít na hlavě připevněnou všichni 
do 18 let. Ve Španělsku ji musí no-
sit obecně všechny osoby mladší 16 
let, starší cyklisté ji musí používat 
na silnicích mimo obec. Zahraniční 
dopravní policisté dovedou být ne-
kompromisní, a proto by cyklisté 
neměli zbytečně riskovat nedodržo-
vání těchto pravidel. Navíc v přípa-
dě, že cyklista utrpí úraz a bude zjiš-
těno, že neměl na hlavě přilbu, musí 
se připravit na to, že uhradí veškeré 
náklady spojené s následným léče-
ním. 
 
Jak má být vybavené kolo 
Povinná výbava kola má pomoci 
k bezpečné jízdě a viditelnosti cyk-
listy na silnici. Setkáváme se s tím, 
že cyklisté berou povinnou výbavu 
kola na lehkou váhu. Faktem je, že 
většina z nich nemá dobře vybavené 
kolo. Zavinit kvůli tomu může ale 
dopravní nehodu. Mnozí zapomínají 
na to, že za snížené viditelnosti mu-
sí být pro ostatní účastníky dobře 
vidět, ale přitom je neoslňovat. 

 
Každé jízdní kolo musí povinně mít:  
 
1. dvě na sobě nezávislé účinné brzdy 
2. přední odrazka bílé barvy 
3. zadní odrazka červené barvy 
4. oranžové odrazky na obou stranách pedálů 
5. oranžové odrazky na paprscích kol 
6. zaslepení konců řídítek (zátkami, rukojeťmi) 
7. zakončení ovládacích páček (brzdy, měniče převodu) 
musí být obaleny materiálem pohlcujícím energii 
8. matice nábojů kol, pokud nejsou křížové nebo rych-
loupínací, musí být uzavřené 
 
Při jízdě za snížené viditelnosti musí být jízdní kolo 
dále vybaveno:  
 
9. vpředu světlometem bílé barvy 
10. vzadu svítilnou se zadním obrysovým světlem červe-
né barvy 
11. zdrojem elektrického proudu (dynamo, baterie) 
 

Hlava je jen jedna - než vyrazíte do provozu,  
dejte si do pořádku jízdní kolo a cyklistickou přilbu 
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Obecní úřad informuje 

„V minulosti jsem se seznámila 
s mužem, který byl v té době ve věze-
ní. Chtěla jsem mu jen pomoci, ale 
pak jsem se do něj zamilovala. Po-
stupně ode mě vylákal skoro všechny 
mé úspory. Po propuštění z vězení 
mě vmanipuloval do situace, kterou 
jsem se rozhodla řešit sebevraždou. 
Náhodný chodec mi zachránil život. 
Za obrovské podpory rodiny, blíz-
kých přátel a lidí z poradny pro obě-
ti trestných činů jsem opět našla sa-
ma sebe.“ Tereza, 45 let.  
Obětí trestného činu se může stát 
každý. Nelze spoléhat na štěstí a 
myslet si, že „To se mi stát nemůže“. 
Častou reakcí oběti může být otázka 
„Proč se to stalo právě mně?“ Pak 
následují pocity lítosti, sebeobviňo-
vání a pocit opuštěnosti. Reakcí na 
závažné trestné činy bývá ztráta ilu-

Stali jste se obětí trestného činu? 

ze bezpečného světa. Ta může vy-
ústit v psychické problémy, jako 
jsou zhoršená schopnost vnímání, 
špatná interpretace poskytovaných 
informací, zhoršená schopnost řídit 
svůj život, dlouhodobá úzkost a 
neustálý strach.  
Každý člověk je v prožitku trauma-
tu neopakovatelný. V důsledku 
ztráty sebeúcty a duševní stability 
dojde u obětí trestného činu ke sní-
žení schopnosti řešit vzniklé pro-
blémy. Důležité je mít někoho, kdo 
umí pomoci. Obrovskou podporou 
bývají blízké osoby a odborníci, 
kteří vrací oběti trestných činů 
zpátky do života. V poradně Bílého 
kruhu bezpečí vám poskytneme 
právní informace, psychologické a 
sociální poradenství a praktické 
rady a informace. Nabízíme bez-

pečný prostor a podporu při ventila-
ci svých oprávněných emocí, srozu-
mitelné informace  
o právech obětí trestných činů a ra-
dy, jak na tato práva dosáhnout. Dá-
le vám můžeme pomoci zhodnotit 
aktuální situaci a stanovit si nezbyt-
né kroky k nápravě škod, vč. znovu-
obnovení pocitu bezpečí.  
 
Pokud jste se vy nebo vaši blízcí 
stali obětí trestného činu, můžete 
se obrátit na pobočku Bílého kru-
hu bezpečí v Pardubicích. Porad-
na sídlí v Pardubicích, Tř. 17. lis-
topadu 237 (Dům služeb). Kon-
taktní telefon je 732 923 462 nebo 
můžete volat na celorepublikovou 
nonstop Linku pomoci obětem 
kriminality a domácího násilí 
116 006.  

Staráte se o někoho se zdravotním postižením? My Vám s tím pomůžeme. 

Týdenní stacionář Česká Třebová 
přijímá nové klienty! 
 
Naší cílovou skupinou jsou osoby s 
tělesným a/
nebo mentálním 
onemocněním 
ve věku od 16 
do 64 let. Hlav-
ním posláním je 
vést uživatele k 
co největší míře 
nezávislosti na 
pomoci druhé 
osoby a podpo-
ra v možnos-
tech vést běžný 
způsob života.   

Službu poskytujeme nepřetržitě od 
pondělí do pátku, v prostorách zaří-
zení stacionáře na Lhotce v České 
Třebové. Trvalé bydliště v České 

Třebové ale není podmínkou!  
Zajišťujeme dopravu našich klientů 
z místa jejich bydliště do stacionáře, 
a to vždy na začátku týdne.  
Zaujala Vás tato možnost a chcete se 
dozvědět víc? 
 
Kontaktujte vedoucí Týdenního sta-
cionáře: Veronika Synková, tel. 736 
509 768, e-mail: stacio-
nar@socialnisluzbyct.cz, webové 
stránky: http://ssct.cz/tydenni-
stacionar/ 
 
Na nové kamarády se těší klienti a 
personál Týdenního stacionáře v 
České Třebové. 

Regionální muzeum vesnice 
v Dolním Újezdě oznamuje všem 
návštěvníkům, že od 10. 5. 2021 je 
muzeum opět otevřeno. Návštěvnic-
ká kapacita je však omezena tak, aby 
na 1 osobu připadalo 15 m² vnitřní 
plochy. Od 31. 5. 2021 jsou umož-
něny skupinové prohlídky pro 10 
osob. Návštěvníci mezi sebou musí 
dodržovat rozestup alespoň 2 metry, 
nejde-li o členy jedné domácnosti. 
Ve vnitřních prostorech muzea je 
nutné mít nasazený respirátor.  

Regionální muzeum vesnice v Dolním Újezdě 

Aktuální informace pro ná-
vštěvníky muzea v souvislosti 
s pandemií nemoci Covid-19 
naleznete na www.muzeum-
dolniujezd.cz. 
 
V současné době v muzeu pro-
bíhají dvě výstavy. Výstava 
VŠE PRO DÍTĚ - kočárky Re-
naty Glänznerové, která byla 
prodloužena do 28. 10. 2021, a 
výstava VZPOMÍNKY na P. 
Martina Františka Vícha, která 

potrvá do 30. 9. 2021. Muzeum je 
v době konání výstav otevřeno kaž-
dou neděli od 14:00 do 17:00 hodin. 
Mimo návštěvní dobu muzea je 
možná návštěva výstavy VŠE PRO 
DÍTĚ po telefonické domluvě na 
čísle 603 672 854 (pí. Glänznerová). 
Vstupné je symbolické (dospělí - 30 
Kč, studenti a důchodci - 20 Kč, děti 
od 6 do 15 let - 10 Kč, skupinové 
návštěvy - MŠ, ZŠ, SŠ včetně do-
provodu - 10 Kč). 

mailto:stacionar@socialnisluzbyct.cz
mailto:stacionar@socialnisluzbyct.cz
http://ssct.cz/tydenni-stacionar/
http://ssct.cz/tydenni-stacionar/
http://www.muzeum-dolniujezd.cz
http://www.muzeum-dolniujezd.cz
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Dne 23. prosince 2020 byl schválen 
nový zákon o odpadech, který vstou-
pil v účinnost hned 1. ledna letošní-
ho roku a který, spolu s dalšími 
předpisy, od základu mění zaběhlé 
postupy pro nakládání s odpady i 
stávající filosofii výpočtu poplatku 
za komunální odpad. Reaguje tak na 
již neudržitelný stav, kdy téměř po-
lovina komunálních odpadů v zemi 
je ukládána na skládky. Nová legis-
lativa nutí obce i nás všechny 
k maximálnímu využívání odpadů, 
zlepšení jejich třídění a recyklaci 
využitelných materiálů. Postupně se 
totiž bude navyšovat cena za tunu 
komunálního odpadu ukládaného na 
skládky, a naopak se v jednotlivých 
letech bude snižovat limit pro množ-
ství odpadu připadajícího na obyva-
tele a ukládaného na skládku v rámci 
tzv. třídicí slevy.  
 
Do roku 2030 musí ČR recyklovat o 
třetinu více odpadu než v současné 
době, a začne také platit úplný zákaz 
skládkování recyklovatelných odpa-
dů. Více než kdy jindy tedy bude 
platit, že „nejlepší odpad je ten, 
který vůbec nevznikne“. 
 
Z těchto důvodů musí jednotlivé 
obce nejpozději v letošním roce pře-
hodnotit a případně upravit svůj 
systém odpadového hospodář-ství 
tak, aby do budoucna požadavkům 
legislativy vyhověl a zároveň nezatí-
žil obecní rozpočty nebo jednotlivé 
poplatníky. Stanovení poplatku bylo 
a je výhradně záležitostí obce, při-
čemž většina obcí systém nakládá-
ní s odpady poměrně výrazně dotu-
je, aby občané obcí nemuseli platit 
plné náklady. Tak tomu je i ve Vi-
dlaté Seči.  
 
V souladu s evropskými recyklační-
mi cíli zavádí nový zákon o odpa-
dech také postupné zvyšování po-
platku za ukládání odpadů na sklád-
ky, a to ze současných 800 Kč za 
tunu v roce 2021 až na 1 850 Kč 
v roce 2029. Pro každý rok lze však 
zároveň nově uplatnit tzv. třídicí 
slevu, která letos činí 500 Kč za tunu 
v případě, že se obec vejde do limitu 
množství odpadu připadajícího na 
obyvatele a ukládaného na skládku. 

Nová odpadová legislativa, aneb důvody pro čipování popelnic 

Tento limit pro rok 2021 činí 200 
kg za obyvatele a rok a bude se 
postupně každý rok o 10 kg snižo-
vat (až na 120 kg v roce 2029). 
Podle nového zákona na třídicí sle-
vu dosáhnou všechny obce, ale bu-
de pouze na nich, jak dlouho tuto 
slevu budou v daném roce čerpat. 
Překročí-li obec povolený limit 
(200 kg v letošním roce), stoupne 
poplatek za uložení odpadu na 
skládku (letos tedy na 800 Kč za 
tunu), což už je poměrně dost. 
 
Jestliže se ale obci a nám všem po-
daří v budoucích letech třídit 
(zejména bioodpad a další druhy 
separovaného odpadu) ještě více, 
zlepšovat využitelnost vytříděného 
odpadu a postupně tak dál snižovat 
celkové množství odpadů, které 
končí na skládce, můžeme využít 
tzv. třídicí slevu, kterou nový zá-
kon o odpadech přináší, např. i po 
celý rok. Nic jiného nám vlastně 
ani nezbývá. V opačném případě a 
bez dalších nových opatření reálně 
hrozí, že se celý systém odpadové-
ho hospodářství bude obci dále pro-
dražovat. Nejde samozřejmě zdale-
ka jen o stránku finanční. To, jak se 
dnes budeme k odpadům a přírodě 
chovat, pocítíme v budoucnu nejen 
my, ale i naše děti a vnoučata. 
  
Koho by problematika nového zá-
kona o odpadech zajímala podrob-
něji, může se podívat na web Mi-
nisterstva životního prostředí ČR 
(https://www.mzp.cz/cz/
legislativa_ metodicke_ pokyny_ 
odpady), „Nová odpadová legislati-
va“. 
  
Z předchozího textu vyplývá, že je 
v zájmu každé obce, aby měla do 
budoucna přesný přehled o tom, 
kolik odpadů na skládku ukládá. 
V průběhu letošního roku totiž 
bude muset každá obec, 
s přihlédnutím k místním zvyklos-
tem i zkušenostem ostatních samo-
správ, zvolit pokud možno ten nej-
vhodnější systém nakládání 
s odpadem včetně s tím spojeného 
nastavení základu místního poplat-
ku a upravit je novou obecně zá-
vaznou vyhláškou. Ať už se ale 

obec rozhodne jakkoli, všechny zá-
konné možnosti jsou závislé na 
množství odpadu v kg (nebo na ob-
jemu nádoby na kg přepočteném). 
Z tohoto důvodu Vidlatá Seč, stejně 
jako další obce sdružené ve svazku, 
přistupuje k zavedení evidenčního 
systému odpadových nádob. Je 
nutné získat lepší přehled o počtu a 
objemu nádob obsloužených při jed-
notlivém svozu. K vážení nádob pro 
jednotlivé domácnosti lze přistoupit, 
až budou svozová vozidla vybavena 
příslušným technickým zařízením, 
k čemuž by mělo dojít v letech ná-
sledujících. Každá domácnost by 
pak měla přesný přehled o množ-
ství produkovaného směsného ko-
munálního odpadu. 
 
Jako první k evidenci přicházejí na 
řadu popelnice (plastové a plecho-
vé) na směsný komunální odpad 
užívané občany (nikoli podnikate-
li). V uplynulých měsících byli 
vlastníci nádob požádáni o spoluprá-
ci a o označení popelnic číslem 
popisným. Následně byly označené 
popelnice očipovány. Ještě jednou 
upozorňujeme, že nádoba neozna-
čená číslem popisným nemůže být 
očipována a v následujícím období 
ani svážena. 
 
V současné době je před námi další 
krok, a to zaevidování očipovaných 
nádob do systému, které budou pro-
vádět pracovníci Technických slu-
žeb Hlinsko. O tom, kdy zaevidová-
ní proběhne a jakým způsobem se 
na něm budou podílet vlastníci po-
pelnic, budete včas informováni. 
 
Pokud jde o podnikatelské subjek-
ty (tj. osoby fyzické či právnické), 
ty by měly mít uzavřenou smlouvu 
na svoz odpadu z provozoven přímo 
s Technickými službami Hlinsko 
(příp. jinou osobou oprávněnou 
k nakládání s odpady) a označení 
nádob čipem či samolepkou by měly 
řešit přímo tam (kontakt: Vendula 
Danielová, 469 326 558, 777 
915 970, e-mail: danielo-
va@tshlinsko.cz).  

Outplacement SY B.pdf

https://www.mzp.cz/cz/legislativa_
https://www.mzp.cz/cz/legislativa_
mailto:danielova@tshlinsko.cz
mailto:danielova@tshlinsko.cz
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Pan starosta se setkal s Hankou 
Štěpánovou, předsedkyní správní 
rady P-PINK a projektovou mana-
žerkou pro rozvoj spolupráce se 
vzdělávacími institucemi a obcemi 
na území Pardubického kraje. Po-
ložil jí několik otázek. 
 
Můžete nám trochu představit, co 
jste za firmu? 
Jsme INKUBÁTOR, ale mimina 
nejsou naším zájmem. Celý název je 
Pardubický podnikatelský inkubátor, 
z.s., P-PINK. Sídlíme v Pardubicích 
v Domě techniky a organizace pra-
cuje pro území celého Pardubického 
kraje. Naším úkolem je pomáhat 
podnikatelům v kterékoli fázi jejich 
podnikání.  
 
To znamená, že nepodnikatelé už 
nemusí číst dál? 
Čtěte dál všichni. Třeba mezi čtenáři 
je několik zaměstnanců, které to v 
současné práci nebaví a chtěli by 
začít podnikat. Zajímavé to může být 
i pro šikovné studenty, kteří již v 
době studia chtějí začít pracovat „na 
svém“. 
 
Co tedy nabízíte těm, kteří něco 
umí, chtěli by to zkusit uplatnit 
jako podnikání, ale neví jak na to? 
Napadá mě při vaší otázce takový 
příklad: Nějaká žena dovede péct 
úžasné trubičky, všichni to chválí a 
ona neví, zda by se tím mohla uživit. 
A láká ji to. Tak podobným lidem 
nabízíme AKADEMII ZAČÍNAJÍ-
CÍHO PODNIKÁNÍ. 
To zní vznešeně, ovšem nevím, zda 
by tato žena našla odvahu se přihlá-
sit. 
Odvahu může najít každý. Covid 
nám v tomto případě nahrál na smeč. 
Zájemce nemusí ani opustit svůj 
dům a může se vzdělávat. Jedná se o 
sérii online přednášek od zkušených 
lektorů z praxe. Pokud nebudou mít 
zájemci čas poslouchat přednášku 
„naživo“, tak si ji mohou vyslech-
nout ze záznamu.  

Co když jsem váha-
vý střelec a nechci 
hned tolik času vě-
novat školením před 
začátkem podnikání, 
je i jiná možnost? 
Ano, zájemce o pod-
nikání může u nás 
v inkubátoru v Domě 
techniky, kde P-PINK 
sídlí, absolvovat po-
hovor o svém záměru. 
Dojde tak k odpovědi, 
zda je reálné začít 
nakládat se svým ná-
padem. Kontaktovat 
nás můžete na info@p
-pink.cz. 
 
Co nabízíte již zave-
deným podnikate-
lům? 
Pro rok 2021 jsme připravili sérii 
odborných přednášek, 
„PODNIKÁNÍ od A do Z“. Před-
nášky probíhají online každé 3. 
úterý v měsíci napříč rokem 2021 
vždy od 9:00 hodin. Témata napří-
klad: podnikatelský plán, finance, 
komunikace, právo, marketing 
offline, pojištění, měkké dovednos-
ti, obchod a marketing online. Při-
hlásit se můžete přes naše webové 
stránky nebo využijte přiložený QR 
kód. Na váš e-mail pak zašleme 
informace k probíhajícím akcím i 
již proběhlé přednášky rovněž zá-
jemcům rádi zašleme. 
 
Máte pro existující podnikatele 
nějaký takzvaný „špíček“? 
Ano, dva programy s názvem 
„odPINKni se“ a „PINKubační pro-
gram“. Oba jsou určeny pro inten-
zivní, komplexní a dlouhodobější 
systematickou práci s konkrétním 
projektem, kde výsledkem je pro-
sperující firma. 
 
Informací je spousta, ale co když 
potřebuji s někým z P-PINK 
mluvit, zeptat se, než se přihlásím 

na jakýkoli webinář 
a podobně. Nebo 
když potřebuji něco 
jiného kolem podni-
kání? 
Pokud potřebujete 
poradit, co je pro vás 

vhodné a jaká nabídka akcí běží, 
nebo hledáte kontakt na nás, tak sle-
dujte naše stránky p-pink.cz a náš 
FB P-PINK  Nabízíme i další služby 
jako například sdílené kanceláře, 
virtuální sídlo firmy atd. 
 
Nic není zadarmo, kolik korun 
zájemci o služby P-PINK zaplatí? 
P-PINK je organizace, která pracuje 
pro území celého kraje. Naše aktivi-
ty jsou hrazeny z valné části Pardu-
bickým krajem a městem Pardubice. 
Oba partneři směřují k tomu, aby 
kraj vzkvétal, i co se týče rozvoje 
podnikatelského prostředí. Většina 
našich služeb je zdarma. Některé 
služby jsou zpoplatněné, ovšem za 
velmi přívětivé ceny. Inkubátor po-
skytuje v místě svého sídla podnika-
telům placené zázemí formou sdíle-
ných kanceláří (coworking). Dále 
má k dispozici pro jakoukoli organi-
zaci jednorázový či opakovaný pro-
nájem jednací místnosti a konferenč-
ní místnosti. Podnikatelským subjek-
tům nabízíme také zřízení virtuální-
ho sídla firmy na adrese P-PINK. 
 
Mezi námi jsou i podnikatelé, kte-
ří pomoc nepotřebují, ale rádi by 
své zkušenosti předávali dál, mo-
hou se na vás obrátit? 
Ano, stále hledáme další odborníky, 
mentory a zkušené podnikatele. Ty 
pak zapojujeme do našich aktivit a 
mohou tak předávat dál své získané 
zkušenosti. 

Podnikáte, či plánujete podnikat? Nabízejí pomocnou ruku  

http://www.p-pink.cz/
https://www.facebook.com/PPINKCZ
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Projektový den ve školní družině 

V úterý 9. února se ve školní družině 
konal projektový den v rámci pro-
jektu Šablony do škol II.  
Tentokrát se projektového dne mohli 
zúčastnit pouze žáci z 1. a 2. třídy. 
Školní družinu navštívila paní Lucie 
Maixnerová z Oblastní Charity Nové 
Hrady u Skutče a ukázala dětem, jak 
se pracuje s pedigem. Děti si vyrobi-
ly jednoduché jarní dekorace jako 
květinu a motýla.  
Děti si vyzkoušely svoji zručnost a 
fantazii. Práce s pedigem je velice 
bavila. 

Ve čtvrtek 11. února, ještě těsně 
před jarními prázdninami, proběhl 
ve školní družině maškarní karne-
val.  
Vše vypuklo hned po obědě, kdy se 
děti převlékly do svých masek, vy-
fotily se a karneval mohl začít. Od-
poledne jsme si náležitě užili růz-
nými soutěžemi a tancováním.  
Karneval se nám opravdu vydařil a 
už se těším za rok na další i 
s ostatními dětmi. 

Karneval ve školní družině Ukliďme Česko 

Každý  rok, výjimkou však  byl loň-
ský  rok, se pořádá koncem března 
akce s názvem Ukliďme Česko. Le-
tos tento den připadl na sobotu 27. 
března.  Dobrovolníci uklízí nejen 
okolí svého domova, ale i společná 
prostranství, příkopy u silnic apod. 
Odpadky sbírají do plastikových 
pytlů, naplněné zavážou a ponechají 
u silnice, odkud je pak organizátoři 
odvezou. Několik kamarádů pod 

vedením paní Kavanové- Rosťa a 
Kuba Duškovi, Lukáš a Kuba 
Boštíkovi, Filip Kavan a Láďa Šeda 
- se dalo do uklízení  části obce a 
lesa směrem na Chotěnov, kde se 
opravdu vyskytovalo dost odpad-
ků.  Uklízeli sice v předstihu, již ve 
čtvrtek 25. 3., ale to přece nevadí. 
Tento nápad  se nám moc líbil a 
příště doufáme, že se nás zúčastní 
více. Děkujeme. 
 

Protože současná situace nám neu-
možňuje navštěvovat kulturní vy-
stoupení, uvítali jsme nabídku Kino 
Alex 3D s promítáním 3D kina na 
naší škole.  Pán si přivezl 3D projek-
tor, reproduktory a aktivní 3D brýle 
a promítání mohlo začít. Se žáky  1., 
2. a 3.třídy jsme se přenesli do pod-
mořského světa korálových útesů. 
Pozorovali jsme,  jak kolem nás pla-
vou želvy a pátrají po potravě. Na-
hlédli jsme  do bezčetných jeskyní a 

Promítání 3D kina 

puklin, které slouží jako útočiště 
hejnům pestrobarevných ryb.  Žáci 
4. a 5.třídy sledovali film Dinosau-
ři. Všichni jsme měli možnost se 
stát součástí světa, v němž vládnou 
dinosauři. Vydali jsme se na neopa-
kovatelnou výpravu zpátky v čase, 
na které jsme poznávali příběhy 
doslova nadživotních proporcí. Se-
známili jsme se s historií, vývojem 
i příčinami vymření největších zná-
mých dinosaurů na světě a také s 

neuvěřitelnými paleontologickými 
objevy moderní doby. Film vznikl v 
úzké spolupráci s významnými vědci 
a díky využití nejmodernějších digi-
tálních technologií v něm ožila ta 
nejneuvěřitelnější zvířata, která se 
kdy procházela po Zemi. Při sledo-
vání tohoto filmu jsme si uvědomili 
prchavost našich životů i to, jak 
dlouhou dobu byla Země neporuše-
ná, čistá a za jak velmi krátkou dobu 
ji člověk dokázal změnit a poškodit. 
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V pátek 30. dubna si žáci 1. - 3. třídy 
užili čarodějnického řádění. Slétly se 
k nám čarodějnice z širokého okolí a 
nejen, že se všem představily svým 
jménem, ale také nám prozradily 
osvědčené zaklínadlo. Potom se pus-
tily do velkého čarodějnického sou-
těžení. Změřily své síly ve znalos-

Čarodějnický rej 

tech o čarodějnicích, v letu na koště-
ti, v rychlosti při rozsvěcení svíček 
nebo kouzelném tanci. Na závěr kaž-
dá obdržela vysvědčení. A pak se 
zase rozlétly do svých domovů. 
 
 

Čarodějnice 
Poslední dubnový den jsme si připo-

mněli  tradiční ,,pálení čarodějnic“, 
neboli ,,filipojakubskou noc“. Sice 
kvůli situaci, která nyní je, se nemo-
hou tradiční ohně pálit,  ale tento 
den jde připomenout i jinak. Vždy 
na tento den měla naše škola společ-
ný program, ale letos je zakázané 
spojovat ročníky, proto tento den 
pojala každá třída po svém. Žáci 
čtvrté a páté třídy se převlékli za 
čarodějnice i čaroděje. První hodinu 
jsme se učili. Počasí nám přálo, tak 
jsme mohli další čas trávit venku. 
Proběhla dětmi oblíbe-
ná ,,šipkovaná“ , kdy ,,páťáci „ zna-
čili  cestu, vymýšleli úkoly, a  po-
tom  schovali poklad. Čtvrťáci šli po 
šipkách a cestou plnili úkoly. Nako-
nec našli i poklad, o který se se svý-
mi staršími spolužáky podělili.  Na 
hřišti také proběhla módní přehlídka 
kostýmů.  Výřečný  moderátor  Filip 
komentoval velmi vtipně každou 
masku. Zahráli jsme si i různé hry. I 
když se snažíme si pobyt ve škole 
různě zpříjemnit, moc se těšíme, až 
sundáme roušky a podobné akce 
budeme moci pořádat tak, jak jsme 
byli zvyklí, tedy všichni dohromady. 

Den dětí 

Letos na Den dětí se na nás usmálo po dlouhé 
době  sluníčko, proto jsme se rozhodli dětem 
tento den zpříjemnit a připravit jim jejich oblí-
benou hru šipkovanou, která je vždy ukončena 
hledáním pokladu. Paní učitelka společně 
s paní asistentkou a žáky třetí třídy vytyčovala 
v okolí Vidlaté Seče trasu pro ostatní děti.. 
Byla plná úkolů, které cestou  za pokladem 
museli účastníci  plnit.  Paní učitelka se čtvr-
tou a pátou třídou šla po trase  jako první. Žáci 
splnili všechny úkoly a potom je čekala sladká 
odměna, kterou našli v pokladu. Jako druzí šli 
také za doprovodu paní učitelky prvňáci a dru-
háci. Cestou také plnili úkoly  a přitom ješ-
tě  sbírali papírky se zadáním, aby po nás ne-
zůstal ve vsi a okolí nepořádek.  I je čekala 
sladká odměna. Den si všichni dobře užili.  

Ochutnávka pro každého žáka 

Také v letošním školním roce obdr-
želi všichni žáci doprovodné opatře-
ní „Ochutnávka pro každého žáka – 
zdarma“ v rámci projektu OVOCE A 
ZELENINA DO ŠKOL a MLÉKO 
DO ŠKOL. Žáci si v pátek 4. června 
přinesli ke svačině pečivo a k tomu 

dostali Jihočeský Nature bílý jogurt, 
Lipánek tvarohový a Jihočeské žer-
vé. Z ochutnávky ovoce a zeleniny 
obdržel každý žák balíček 
s grapefruitem, kiwi a hrachovými 
lusky. Po celou dobu ochutnávky si 
žáci povídali o prospěšnosti kon-

zumace nejen mléka a mléčných 
výrobků a jejich zpracování, ale 
také o významu ovoce a zeleniny 
v dětském jídelníčku. Žákům nejví-
ce chutnal tvarohový Lipánek a hra-
chové lusky. Těšíme se již na příští 
ochutnávku. 
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Na závěr školního roku jsme vyrazili 
na výlet do Litomyšle. Žáci navštívi-

Návštěva výtvarné dílny a knihovny 

li Městskou galerii v domě U Rytířů, 
kde si nejdříve prohlédli komentova-
nou prohlídku „Příběhy z obrazů 
Josefa Voleského“.  

Galerijní pedagog, pan V. Novák, 
stručně představil žákům poutavou 
formou život a dílo litomyšlského 
rodáka akademického malíře Josefa 
Voleského. Po prohlídce se žáci pře-
sunuli do výtvarné dílny, kde si vy-
zkoušeli jednodušší hravé obtisková-
ní a poté náročnější tisk 

z materiálové matrice v grafickém 
lisu.  

Další část programu byla v Městské 
knihovně, kde si připravila pro žáky 
paní knihovnice M. Horáková des-
kové hry. Žáci si zahráli např. Krycí 
jména, Dobble, Vesmír, Na prodej, 
Athéna, Duch, Bystroočko, Panic 
Lab, Quoridor atd. Některé hry děti 
dobře znají ze školní družiny, jiné si 
zahrály poprvé. Za odměnu jsme si 
všichni koupili výbornou zmrzlinu. 

 

Již poněkolikáté nás navštívili dva 
výborní učitelé ze ZUŠ Ždár nad 
Sázavou, aby zpříjemnili našim žáč-
kům konec školního roku.  

Tentokrát nás  jejich program  zave-
dl nejprve do dob minulých a před-
stavil  hudbou a písničkami řemesla, 
která se buď již vůbec nevyskytu-
jí  nebo jsou dnes   jen málo zná-
má.  Děti poznávaly řemesla a povo-
lání jako je  kočí, bednář, pastýř či 
dráteník. Nejen, že žáci zpívali, 
tleskali, mávali a jinak se zapojovali 
do programu, ale měli možnost po-
znat a prohlédnout si  zblízka i pra-
covní   nástroje, které většinou zna-
jí  jen z muzeí. Jednalo se například 
o  nebozez, šídlo apod. Pak  jsme 
všichni opět písničkami a obrázky 
poznávali běžná, ale pro všechny 
velmi důležitá povolání, jako pekař, 
zahradník atd. Hudebníci do své-
ho  vystoupení zařadili  nejen lidové 
písničky, ale i písničky známé ze 

Písně starých řemesel 

Svěrákových pohádek či písničku 
Jaromíra Nohavici. Do celého pro-
gramu byly vloženy  vtipné monolo-
gy obou účinkujících.  

Jako vždy mělo toto vystoupení vel-
ký úspěch a všichni se těšíme, co si 
pro nás příště naši již známí a u nás 
vždy vítaní umělci připraví. 
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Pruhovaný den 

Středeční den si žáci si žáci 3., 4. a 
5. třídy přinesli co možná nejvíce 
pruhovaných částí oblečení, které 
doma sehnali.  

Každému se spočítal počet kusů a 
soutěžili mezi sebou jak jednotlivci, 
tak třídy. Protože bylo dost teplo, tak 
vše probíhalo mezi větráky a asisto-
vali jsme při odkládání jednotlivých 
částí oděvů. Bylo až neuvěřitelné, 
kolik je možné si najednou navléct 
pruhovaných ponožek, trenýrek, ne-
bo triček.  

Celkem si žáci přinesli 317 kusů 
pruhovaného oblečení. Každý si na-
konec zasloužil sladkou odměnu a 
vítězové jednotlivých tříd a absolutní 
vítězka i veselý drobný dárek.  

 

Všichni se zasmáli a už se těší, jakou 
výzvu budou plnit příště. 
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Elektrokola a elektrokoloběžky frčí.  
Co si při jejich výběru pohlídat? 

Elektromobilita je trendem po-
sledních let. Svoji popularitu si 
mezi lidmi získala díky rychlosti, 
šetrnosti k životnímu prostředí, 
ale i možnostem žít aktivněji. 
Kromě elektrických aut jsou na-
příč generacemi velmi oblíbená 
elektrokola nebo elektrokoloběž-
ky. Existuje několik druhů, hodí 
se do měst i mimo ně, na delší i 
kratší vyjížďky. Před první jízdou 
je potřeba se s e-verzemi kol a 
koloběžek seznámit a vyzkoušet si 
je na bezpečném místě. Každé za-
zmatkování a pochybnost může 
vést ke zbytečné nehodě a zranění. 
Pokud splňují specifické parame-
try, legislativa na ně pohlíží jako 
na jízdní kola (těmi se rozumí i 
koloběžka). Jejich uživatelé jsou 
pak cyklisté a v provozu pro ně 
platí pravidla, kterými se ze záko-
na musí řídit. 
Na co si dát při výběru pozor 
Kvůli bezpečnosti nesmí být elekt-
rokolo vybaveno elektropohonem 
vyšším než 250 W. Jeho rychlost je 
omezena na 25 km/h. To znamená, 
že pokud cyklista překročí tuto hra-
nici, motor se vypne a přestane po-
máhat. Automaticky se znovu zapne 
ve chvíli, kdy je rychlost snížena. 
V případě, že chce jet cyklista rych-
leji, musí zabrat vlastní silou. 
Podle odborníků je nutné si při vý-
běru elektrokola zmíněné parametry 
opravdu pohlídat. Někteří prodejci 
je již v základu prodávají tzv. čipnu-
tá. Tedy, že elektrokolo nemá ome-
zovač maximální rychlosti a případ-
ně má vyšší výkon. V tom případě 
už jezdec není cyklistou a na jeho 
dopravní prostředek se vztahují jiná 

legislativní pravidla, nezbytné je 
například řidičské oprávnění, pojiš-
tění vozidla, registrace vozidla 
apod. 
Ovládání je odlišnější 
Elektrokolo je oproti klasickým 
jízdním kolům výrazně těžší a díky 
elektrickému pohonu má jinde 
umístěné těžiště. Někoho může 
váha a ovládání překvapit, proto je 
vhodné si ho před ostrou jízdou 
v provozu, a zejména jednotlivé 
úrovně asistence, vyzkoušet na 
bezpečném místě. Kromě toho je 
potřeba zkontrolovat kapacitu bate-
rie a hlídat dojezdovou vzdálenost. 
Ta je ovlivněna mimo jiné i váhou, 
terénem nebo stylem jízdy. 
E-koloběžka může jet na rozdíl 
od e-kola sama 
Jednou z výhod elektrokoloběžek 
je rychlá a snadná přeprava. Silnič-
ní zákon pohlíží na klasickou ko-
loběžku jako na kolo. Stejně tak i 
na e-koloběžku, opět za určitých 
podmínek jako u elektrokola. Tedy 
pohon musí být do výše 250 W, u 
dodatečně montovaného pohonu 1 
kW, rychlost maximálně do 25 km/
h. Rozdíl elektrokola a elektroko-
loběžky je v dopomoci. Při jízdě na 
koloběžce se buď pohybujeme 
vlastní silou - odrážením jednou 
nohou od země nebo pomocí elek-
tropohonu. Zkombinovat to nelze. 
Stejně tak při koupi elektroko-
loběžky se musíme soustředit na 
veškeré parametry, aby byla pova-
žována za jízdní kolo. Pokud by je 
nesplňovala, jednalo by se o moto-
rové vozidlo, které je opět svázané 
s řidičským oprávněním, registrací 
vozidla apod. 

Koloběžka nemá na chodníku co 
dělat 
Z hlediska pravidel silničního pro-
vozu cyklisté, a tedy i jezdci na ko-
loběžkách nebo e-koloběžkách, na 
chodník nepatří. Výjimku mají děti 
do 10 let. Správně by se měli pohy-
bovat tam, kde je umožněn pohyb 
cyklistů. Pro jízdu by tak měli vy-
hledat stezky pro cyklisty, sdílené 
stezky pro chodce a cyklisty, cyklis-
tické koridory a vyhrazené jízdní 
pruhy. V případě, že taková místa 
po trase nejsou, musí zůstat na silni-
ci při pravém kraji vozovky. 
 Co udělat pro bezpečnost 
Při jízdě nesmí jezdec ohrozit chod-
ce ani řidiče. Odpovědnost má lo-
gicky i za sebe. Základem pro bez-
pečnou jízdu je ochranná přilba. 
Elektrokoloběžky a elektrokola jezdí 
svižně, a ačkoliv je ze zákona přilba 
povinná jen do 18 let, je doporučo-
vána i ostatním bez ohledu věku. I 
malý náraz do hlavy může mít velké 
následky. Pro představu, můžeme 
přirovnat pád při čelním nárazu 
v rychlosti 25 km/h k pádu z dvou a 
půl metrové výšky přímo na hlavu, 
to už za přilbu stojí. 
 
Kromě toho je důležité, aby elektro-
kolo i elektrokoloběžku bylo 
v provozu dobře vidět. Cyklisté by 
proto měli pamatovat na povinnou 
výbavu a nezapomenout na odrazky 
a jiné reflexní materiály, doplňky. 
V neposlední řadě, pokud kamkoliv 
vyjedou, podle zákona jsou řidiči, 
proto pro ně platí nulová tolerance 
alkoholu a návykových látek v krvi. 

Letní prázdniny jsou před námi. Po-
jedete na dovolenou? Děti budou na 
táboře? U prarodičů? Nebo budou 
doma a budou si zajišťovat vlastní 
program? 
 Ať tak či onak, jistě se budou pohy-
bovat v silničním provozu. Aby byly 
v bezpečí, měly by znát pravidla 
bezpečného chování v silničním 
provozu. Pokud s nimi chcete pravi-
dla potrénovat a nejste zrovna peda-
gog, vystačíte si s aplikací, ve které 

Prázdniny - čas pro opakování pravidel 

děti testují své znalosti z různých 
oblastí (https://
testy.dopravnivychova.cz/). 
Aplikace vznikla v rámci projektu 
Markétina dopravní výchova. 
Pokud je Vám tato oblast blízká, 
prozkoumejte na stránkách další 
výstupy projektu. Můžete si stáh-
nout mnoho pomůcek, vytisknout 
si je, a tak se věnovat tématu do-
pravní výchovy zábavnou formou 
pro děti. 

Aplikaci pro Vás připravil Tým sil-
niční bezpečnosti, BESIP, Asociace 
Záchranný kruh a portál Bezpečné 
cesty v rámci projektu Markétina 
dopravní výchova, který je financo-
ván z fondu zábrany škod České 
kanceláře pojistitelů, Libereckým 
krajem a za podpory dalších partne-
rů. 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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Na hřišti je nová dětská lanová dráha 

Poslední den v květnu 2021 byla 
dokončena montáž dětské lanové 
dráhy na našem hřišti. Lanová dráha 
byla pořízena v rámci výzvy MAS 
Litomyšlsko č. 4 - operace 19.2.1 
PRV - Článek 20 Základní služby a 
obnova vesnic ve venkovských ob-
lastech. Dotaci ve výši 80 % uzna-
ných výdajů poskytne Státní země-
dělský intervenční fond z Programu 
rozvoje venkova ČR. Lanová dráha 
od firmy Bonita Group Service s.r.o. 
stála 160 790,85 Kč, dotace bude 
poskytnuta ve výši cca 128 000 Kč. 
Žádost o platbu bude podána začát-
kem července 2021. Netrpělivě če-
káme na dodání bezpečnostních po-
kynů od dodavatelské firmy. Po je-
jich obdržení budu vystaveny u la-
nové dráhy. Jezděte s rozumem. 

Bylo 
dobrým 
zvykem 
pořádat 
každý 
rok ve 
Vidlaté 
Seči dět-
ský den, 
na kte-
rém se 
sešla ta-
křka celá 
obec a 

Netradiční dětský den 

děti i rodiče z okolních vesnic. Už 
druhým rokem se tato akce nemoh-
la vzhledem k probíhající pandemii 
COVID-19 uskutečnit. Je nám to 
moc líto, ale co se dá dělat. Letos 
se podařilo zajistit alespoň malou 
náhražku.  Na stanovištích, na kte-
rých byly děti zvyklé plnit různé 
úkoly a disciplíny pod dohledem 
mnohdy pohádkových postav, se 
objevily vyvěšené úkoly stezky Se 
skřítky za pokladem. Děti měly 
možnost si v období jednoho týdne 
tuto stezku projít, zaznamenat 

Kompostéry konečně slouží 

V září 2019 proběhlo dotazníkové 
šetření, které mělo zjistit, jaký bude 
zájem o další kompostéry pro domá-
cí kompostování (první kompostéry 
byly pořízeny v roce 2015). Násled-
ně Svazek obcí Mikroregion Lito-
myšlsko - Desinka požádal o poskyt-
nutí finanční podpory z Operačního 
programu životní prostředí na reali-
zaci projektu „Prevence vzniku od-
padů v Mikroregionu Litomyšlsko - 
Desinka“. Smyslem projektu byla a 
je podpora třídění odpadu prostřed-
nictvím domácího kompostování. A 
po necelých dvou letech se kompos-
téry postupně dostávají k občanům a 
ti je mohou začít využívat. I tak 
zdlouhavé někdy může být dotační 
řízení. 
Naše obec pořídila v rámci výše 
zmíněného projektu padesát kom-

postérů o objemu 1 100 litrů 
v pořizovací ceně 4 235 Kč za je-
den kompostér a jeden kontejner na 
textil v pořizovací ceně 28 435 Kč.  
Tedy movité věci v celkové hodno-
tě 240 185 Kč. Spoluúčast obce na 
dokrytí dotace byla ve výši 38 219 
Kč. Třicet kompostérů bylo pře-
dobjednáno v rámci dotazníkového 
šetření a všech třicet kompostérů si 
občané, kteří si je tímto způsobem 
zarezervovali, také odebrali. Dal-
ších deset kompostérů si odebrali 
občané, kteří se pro domácí kompo-
stování rozhodli až po ukončení 
dotazníkového šetření nebo v době 
dotazníkového šetření ještě nebyli 
našimi spoluobčany. Zbývá tedy 
deset kompostérů, které čekají na 
zájemce z vašich řad.  
A jak to celé funguje? Obec sepíše 

s občanem (vypůjčitelem) smlouvu 
o výpůjčce a darovací, ve které je 
uvedeno parcelní číslo pozemku, na 
kterém musí být kompostér po celou 
dobu udržitelnosti projektu umístěn. 
Vypůjčitel se zaváže k provozování 
domácího kompostování po dobu 
udržitelnosti projektu, nejméně však 
do 1. 1. 2027. Po skončení doby 
udržitelnosti projektu přechází kom-
postér do vlastnictví vypůjčitele. Na 
kompostér v pořizovací ceně 4235 
Kč poskytuje vypůjčitel jednorázový 
příspěvek ve výši 500 Kč. Ke kom-
postéru vypůjčitel obdrží návod na 
sestavení a příručku „Kompostování 
v domácích kompostérech“. 
 
Neváhejte a začněte s domácím 
kompostováním. Zbývá posled-
ních deset kompostérů. 

správné řešení úkolů do soutěžní 
kartičky a v cíli stezky si zkontrolo-
vat, zda nalezly správná řešení. Jako 
odměna na ně čekaly sladkosti, di-
plom a omalovánky. Pokud se na 
startu zaevidovali všichni účastníci, 
absolvovalo stezku Se skřítky za 
pokladem 24 dětí ve věku do pěti let, 
31 dětí ve věku od pěti do devíti let, 
16 dětí ve věku od devíti do patnácti 
let a 37 dospěláků.  
Moc nás vaše účast potěšila a dou-
fáme, že příští rok se opět setkáme 
na klasickém dětském dnu. 

Všem dětským uživatelům lanové dráhy přejeme  
šťastný dojezd bez pádu! 
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Cesta pitné vody do našich domác-
ností a firem je poměrně dlouhá a 
složitá. Kapka vody, která spadne na 
zemský povrch ve formě srážek, 
k nám může dorazit za několik dní, 
měsíců či let. První činností člověka 
navázanou na cestu kapky vody je 
nalézt dostatečný a kvalitní zdroj 
pitné vody, nad zdrojem vybudovat 
jímací zařízení, vodu z tohoto zaří-
zení vyčerpat do akumulace, upravit 
a potrubím ji dovést až do kohoutku.  
Vodovod Poličsko zásobuje pitnou 
vodou kromě Poličky ještě dalších 
16 obcí a jejich místních částí. Pro 
potřeby vodovodu je využívána pou-
ze voda podzemní - z vrtů, studní 
a zářezů. Tento druh přírodní vody 
vzniká vsakováním srážkové vody 
propustnými vrstvami zemské ků-
ry. Chemické složení podzemních 
vod je proto velmi různorodé, a to 
s ohledem na chemickou skladbu 
vrstev, s nimiž voda na své cestě 
v podzemí přijde do styku. 
V podstatě celý vodovod Poličsko 
se nachází v oblasti Vysokomýt-
ské synklinály, která vytváří širo-
kou artéskou strukturu s několika 
nad sebou uloženými zvodněmi a 
představuje jeden 
z nejvýznamnějších hydrogeolo-
gických celků české křídové pán-
ve a rozprostírá v širokém pásu od 
Poličky ve směru na Litomyšl a Vy-
soké Mýto. 
 
Otázka zásobování pitnou vodou 
není pouze realitou současnosti, ale 
nedostatek vody již v minulosti způ-
soboval migraci obyvatel či přesun 
celých měst do příhodnějších lokalit. 
V prvopočátku byly jako zdroj vody 
využívány vodoteče či studánky a 
studny.  Vyšší poptávka po vodě 
z veřejného vodovodu vedla k vy-
hledávání zdrojů mimo vlastní měs-
to či obce. Postupně tak bylo možné 
rozšiřovat vodovodní síť i do okol-
ních obcí, a tím dát vzniknout skupi-
novému vodovodu v současnosti 
nazývanému Skupinový vodovod 
Poličsko. Dnes skupinový vodovod 
zásobuje pitnou vodou Poličku, Stří-
tež, Lezník, Modřec, Pomezí, Kame-
nec, Lubnou, Sebranice, Široký Důl, 
Korouhev, Sádek, Květnou, Oldřiš, 
Dolní Újezd, Jiříkov, Václavky, Bu-

Voda - vodní zdroje 

dislav, Poříčí, Mladočov, Zrnětín, 
Horní Újezd, Desnou a Vidlatou 
Seč. Skupinový vodovod, jehož je 
VHOS, a. s. provozovatelem, využí-
vá 5 pramenišť, která obsahují 4 jí-
mací vrty, 5 pramenních zářezů a 
studny. Do vlastní Poličky lze při-
vést vodu ze tří z nich. Slovy čísel 
z cca 47 l/s, které jsou ze zdrojů ode-
bírány pro potřeby skupinového vo-
dovodu, spotřebuje město Polička 
téměř 60 % tohoto množství. 
 
Nejvýznamnější prameniště, které 
v současnosti zásobuje prakticky 

celý skupinový vodovod včetně Po-
ličky, je prameniště Čistá s artéským 
vrtem Cl-1. Tento vrt o hloubce 192 
m má povolený odběr 100 l/s a na-
chází se u obce Čistá v údolí Jalové-
ho potoka. Dalším významným pra-
meništěm je prameniště Sebranice. 
Zde jsou v současné době pro záso-
bování Poličky a přilehlých obcí vy-
užívány vrty V-1 a V-5a hluboké 
216 a 206 m. Jejich vydatnost je 10 a 
23 l/s.  Přímo v Poličce se nachází 
v lokalitě Mánesova vrt V-6 hluboký 
106 m o vydatnosti 12 l/s. Z tohoto 
vrtu se voda čerpá do vodovodní sítě 
města Poličky a dále do Pomezí a 
Květné. Pro obec Lubná a částečně i 
obec Sebranice slouží jako zdroj pit-
né vody soustava 5 zářezů ve směru 
na Svatou Kateřinu. Jejich vydatnost 
je až 4 l/s. Posledním prameništěm 
využívaným skupinovým vodovo-
dem Poličsko je lokalita V Borkách 
v Budislavi. Toto prameniště, které 
tvoří 4 studny, zásobuje obec Budis-

lav a mimo sezónu je schopno dodá-
vat přebytky vody do Poříčí.   
 
Odběr podzemní vody pro pitné úče-
ly je státem zpoplatněn. Zpoplatnění 
odběru podzemní vody stanovil již 
v r. 2001 zákon č. 254/2001 Sb. o 
vodách (Vodní zákon). Od zavedení 
tohoto poplatku pro podzemní vody 
je jeho výše 2,- Kč za odebraný ku-
bík (m3). Zpoplatněny jsou zdroje, 
jejichž odběr přesáhne 500 m3 za 
měsíc nebo 6000 m3 za rok. 
 

Dlouhodobé sucho, které nás 

v uplynulých letech až do nedávna 
trápilo, neznamenalo 
u nejvyužívanějších zdrojů zásobují-
cích skupinový vodovod Poličsko 
významnější pokles vydatnosti.  To 
nelze tvrdit o zdrojích podpovrcho-
vých (Budislav a Lubná), kde 
v suchých letech docházelo 
k podstatnému snížení vydatnosti, a 
musela být přijímána opatření na 
omezení odběru pitné vody 
z vodovodní sítě. Díky propojení 
jednotlivých zdrojů v rámci skupi-
nového vodovodu Poličsko je mož-
no krátkodobý pokles vydatnosti 
v některém ze zdrojů vykrýt. Přesto 
je v zájmu nás všech, aby byla co 
nejdříve realizována veškerá kon-
cepční opatření zahrnující posilová-
ní odolnosti vodních zdrojů, zvyšo-
vání retenční a akumulační schop-
nosti krajiny a zodpovědné hospoda-
ření s vodou.  
   VHOS, a.s. 
 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Přehled jubilantů: 

 
Leden:                Josef Nádvorník               55 let 

Únor:                 Věra Lipavská               55 let 

Březen:   Josef Kyncl    55 let 

   František Lněnička    65 let 

   František Kuta     70 let 

Duben:   Antonín Kracík    50 let 

   Milena Renzová    55 let 

   Jana Burešová    65 let 

   Ludmila Kmošková   70 let 

   Anna Mrázová    91 let 

Květen:   Ivo Vomočil    60 let 

   Ladislav Rouha    70 let 

   Václav Záleský    70 let 

                          Stanislav Dušek              75 let 

Červen:              Hana Nádvorníková             55 let 
 

Narodila se Julie Vargová. 
Našim spoluobčanům srdečně blahopřejeme.  

http://www.vidlatasec.infobec.cz
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