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ZPRAVODAJ 

Sousedské posezení 

Ve dnech 8. a 9. října 2021 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební míst-
ností v obci Vidlatá Seč je zasedací místnost v budově Obecního úřadu na adrese Vidlatá Seč 86. Volební místnost 
bude v pátek otevřena od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Volební lístky obdržíte před volbami do poš-
tovní schránky, k dispozici budou rovněž ve volební místnosti. Přijďte volit! 

Nový školní rok zahájen 

Dne 1.9. nastoupili žáci do škol a 
přivítali spolu s učiteli nové žáky.  
Do 1.třídy nastoupili 4 holčičky - 
Lucie, Natálie, Kateřina, Sophie  a 2 
kluci - Jan a Vojtěch. Přivítali jsme 
je společně a popřáli jim hodně štěs-
tí  do prvního roku školní docházky. 
Sami prvňáci se do školy těšili. Ně-
kdo na paní učitelku, někdo 
na ,,všechno".  Na památku na tento 
významný den obdrželi noví žáci 
Upomínkový list  a spoustu dárků. 
Byly to školní pomůcky do výtvarné 
a pracovní výchovy, svačinový box a 
reflexní batůžek. 

O letošních prázdninách jsme se celkem čtyřikrát společně sešli 
v areálu obecního úřadu, kde na nás vždy čekala nějaká výtečná 
večeře. Při prvním setkání (3. 7.) to byly opečené klobásky, při 
druhém červencovém setkání (16. 7.) pro nás pořadatelé nachys-
tali kuřecí stehýnka, při třetím srpnovém setkání (7. 8.) jsme si 
pochutnávali na steaku a sladkých palačinkách. A při posledním 
setkání (27. 8.), kdy jsme se loučili s prázdninami, na nás čekal 
grilovaný pstruh, párek v rohlíku či osvědčené chutné palačinky. 
Myslím, že si každý přišel na své! 
Doprovodným programem pro děti bylo při posledním setkání 
nafukování balonků, z kterých Ilča Holomková vyráběla různá 
zvířátka na přání. Nové „obličeje“ dětem pohotově a kreativně 
malovala Eliška Kynclová. Je dobře, že se nezapomnělo ani na ty 
nejmenší! 
 
Chtěli bychom proto touto cestou poděkovat všem, kteří se 
na přípravě a realizaci těchto večerů podíleli. Bez nich by se 
to neuskutečnilo! Jsme rádi, že se akce vždy konala a počasí 
bylo na naší straně. Též děkujeme všem, kteří přišli tyto akce 
podpořit a těšíme se na příští letní prázdniny… 

A 
 písmenko pro tebe,  
anděl letí do nebe. 
Andělka mu štěstí přála  
a šátečkem zamávala.  

V těchto dnech žáci první třídy znají tuto básničku.   
 
Přejeme jim, aby se jim dařilo a celý školní rok prožili ve školních lavicích.  
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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 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. Vlastní-
kem pozemku je pan Rostislav Dušek, Vidlatá Seč 119, 570 01 Litomyšl. Pozemek byl vytvořen dle geometric-
kého 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 pozemku 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 po-
zemku parc. č. 661/4 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 5 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Vlastníkem po-
zemků je pan Milan Brokeš, B. Němcové 167, Litomyšl - Město, 570 01 Litomyšl. Pozemky byly vytvořeny 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. 

• 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. 
• 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. 
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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 30. 7. 2021 - přítomno 6 členů ZO 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• Prodej pozemku 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 kan-
celář 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. Kupní cena 20 Kč/m2. Celková cena za 
pozemek je 102 m2 x 20 Kč = 2 040 Kč. 

• Poskytnutí finanční pomoci obcím Jihomoravského kraje postiženým tornádem. Finanční pomoc ve výši 50  000 
Kč bude poskytnuta na opravu střechy konkrétního rodinného domu v konkrétní postižené obci. Opravu střechy 
provede firma Milan Boštík, Chotěnov 6, 570 01 Litomyšl, IČ: 65190769, která Obci Vidlatá Seč vystaví fakturu 
na použitý materiál a provedené práce. 

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 16. 9. 2021 - přítomno 6 členů ZO 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• Rozpočtové opatření č. 4/2021 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 21-65, 
kterým byly Obci Vidlatá Seč na základě ustanovení zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 
2021, v aktuálním znění (příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19 
na daňové příjmy obcí Pardubického kraje v roce 2021) přiděleny finanční prostředky ve výši 49 281,64 Kč. 

• Rozpočtové opatření č. 5/2021 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 21-94, 
kterým byly Obci Vidlatá Seč na základě rozhodnutí Ministerstva financí č.j. MF-21895/2021/1201-11 poskyt-
nuty finanční prostředky na zajištění financování voleb v roce 2021 ve výši 31 000 Kč. 

• Návrh Společnosti Textil Eco a.s., která navrhuje další sběr, vývoz a zhodnocení složek komunálního odpadu 
(šatstva, textilií a obuvi) zpoplatnit, a to částkou 1200 Kč ročně bez DPH za každou sběrnou nádobu umístěnou 
v obci. 

• Konstatuje, že obec nezřídila obecní policii podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o obecní policii). Pro zajištění některých úkolů stanovených zákonem o obecní policii nebo 
zvláštním zákonem souhlasí zastupitelstvo obce s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem Litomyšl, na zá-
kladě které bude tyto úkoly vykonávat Městská policie Litomyšl (vzor veřejnoprávní smlouvy je přílohou tohoto 
zápisu). Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na dobu neurčitou. 

• V rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, zadávané mimo režim zákona o veřejných zakáz-
kách, s názvem „Obnova místních komunikací ve Vidlaté Seči“ rozhoduje o výběru nabídky, kterou je nabídka 
uchazeče pod obchodním názvem Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 26271303, na-
bídková cena 2 848 813,95 Kč bez DPH, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem: Skanska a.s., 
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 26271303, dle předloženého návrhu. 

• V rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, zadávané mimo režim zákona o veřejných zakáz-
kách, s názvem „Oprava střechy ZŠ Vidlatá Seč“ rozhoduje o výběru nabídky, kterou je nabídka uchazeče pod 
obchodním názvem Stavitelství Jokeš, spol. s r.o., Morašice 56, 569 51 Morašice u Litomyšle, IČ: 25253387, 
nabídková cena 1 067 266 Kč bez DPH, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem: Stavitelství Jokeš, 
spol. s r.o., Morašice 56, 569 51 Morašice u Litomyšle, IČ: 25253387, dle předloženého návrhu. 

• V rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, zadávané mimo režim zákona o veřejných zakáz-
kách, s názvem „Sportoviště u ZŠ Vidlatá Seč“ rozhoduje o výběru nabídky, kterou je nabídka uchazeče pod ob-
chodním názvem Český trávník s.r.o., Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice, IČ: 28081722, nabídková cena 
2 854 098 Kč bez DPH, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem: Český trávník s.r.o., Litvínovice 
32, 370 01 České Budějovice, IČ: 28081722, dle předloženého návrhu. 

• Prodej pozemku ve vlastnictví Obce Vidlatá Seč parc. č. 126/7 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 
197 m2 v k. ú. Vidlatá Seč. Kupní cena 20 Kč/m2. Celková cena za pozemek je 197 m2 x 20 Kč = 3 940 Kč. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

• Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, zadávané 
mimo režim zákona o veřejných zakázkách, s názvem „Obnova místních komunikací ve Vidlaté Seči“. 

• Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, zadávané 
mimo režim zákona o veřejných zakázkách, s názvem „Oprava střechy ZŠ Vidlatá Seč“. 

• Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, zadávané 
mimo režim zákona o veřejných zakázkách, s názvem „Sportoviště u ZŠ Vidlatá Seč“. 

• Informaci o průběhu členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko, která se konala dne 29. 6. 2021 v obci Bu-
dislav. 

• Informaci společnosti EKO-KOM, a.s. o množství odpadů z obalů, které obec Vidlatá Seč vytřídila v období 1. 
4. až 30. 6. 2021 a předala k využití. 
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Obecní úřad informuje 

VODA— vodovodní síť 

slouží zářezy ve směru od Svaté 
Kateřiny. Z výtlačného řadu z Čisté 
do Sebranic je vybudována odboč-
ka, která přes vodojem Dolní Újezd 
zásobuje obce Dolní Újezd, Horní 
Újezd a dodává vodu dále ve směru 
na Desnou. Odtud je voda čerpána 
do vodojemů nad Mladočovem, 
které zásobují Poříčí, Mladočov, 
Zrnětín a Vidlatou Seč. Vodovodní 
síť v Poříčí je propojena 
s vodovodní sítí obce Budislav. Ta 
má jako svůj hlavní zdroj studny 
V Borkách.  
Jednou z důležitých provozních 
činností na vodovodu je lokalizace 
a odstraňování poruch, jejichž nej-
častějšími příčinami bývá stáří po-
trubí a vliv povětrnostních podmí-
nek zejména v zimním období. 
Ročně je na skupinovém vodovodu 
Poličsko opraveno kolem 50 po-
ruch, a to jak na vodovodních roz-
vodech, tak na vodovodních přípoj-
kách. Rozšiřování vodárenského 
dispečinku, pravidelná kontrola sítě 
a výměna poruchových vodovodů 
přispěly k významnému snížení 
ztrát vody v posledních 10 letech. 
Zatímco v roce 2010 byly vykazo-
vány ztráty vody ve výši přes 20 %, 
v roce 2020 bylo dosaženo výše 
ztrát těsně nad 11 %.  
Jistě vás bude zajímat, z čeho je 
hrazena obnova a rozvoj vodovodní 
sítě. Tyto akce jsou financovány z 
příjmů Svazku obcí vodovody Po-
ličsko. Důležitou složku příjmů 
Svazku tvoří tzv. nájemné, což jsou 
finanční prostředky, které vyplácí 
Svazku obcí vodovody Poličsko 
provozovatel vodovodu. Dalším 
příjmem jsou účelové investiční 
dotace a v případě rozvojových 
akcí rovněž příspěvky obcí. Kromě 
větších akcí jsou každoročně 
z nájemného hrazeny výměny vo-
dovodních řadů, ale také obnova a 
doplňování hydrantů a také sekč-
ních šoupat tak, aby při opravách 
poruch mohly být uzavírány co nej-
menší úseky vodovodní sítě.  
Přestože se jedná pouze o stručné 
shrnutí základních informací, věří-
me, že přispěje ke konkrétnější 
představě o cestě vody od vodního 
zdroje ke spotřebiteli.  
   VHOS, a.s. 

vody.  Pro dopravu vody do vodo-
jemů se využívá celkem 26 čerpa-
cích stanic, které jsou umístěny u 
zdrojů nebo u akumulací vodojemů 
a zajišťují přečerpávání vody mezi 
jednotlivými akumulacemi a dopra-
vu vody do jednotlivých spotřebišť.  
 
Odkud a jak se dostává voda 
k odběratelům v jednotlivých čás-
tech skupinového vodovodu? Voda 
odebíraná z vrtu v Čisté je čerpána 
do akumulace u hlavní čerpací sta-
nice Sebranice, kam je rovněž čer-
pána voda ze dvou vrtů 
v prameništi Sebranice. Odtud je 
voda dopravována do vodojemů za 
letištěm Polička o celkovém obje-
mu 2 800 m3. Z těchto vodojemů 
voda gravitačně zásobuje vodovod-
ní síť města Poličky, která je zde 
doplňována vodou z vrtu V-6 
v lokalitě Mánesova. Voda 
z vodovodní sítě Poličky je dále 
distribuována ve třech směrech. 
Prvním směrem jsou zásobovány 
obce Pomezí a Květná. Na druhé 
straně města je voda vedena do ob-
cí Kamenec, Sádek a Oldřiš. Obec 
Korouhev včetně osady Jelínek je 
zásobována prostřednictvím čerpací 
stanice umístěné na Šibeničním 
vrchu. Z vodojemů za letištěm jsou 
samostatně zásobovány Lezník a 
Sebranice. Z výtlačného řadu 
z čerpací stanice Sebranice je vede-
na odbočka do vodojemu Střítež, 
prostřednictvím, kterého je voda 
dodávána do Stříteže a Širokého 
Dolu. Z vodovodní sítě Sebranic je 
možno dotovat vodovodní řady 
v Lubné, které jako hlavní zdroj 

Téměř 19 tisíc obyvatel, desítky pro-
vozoven, firem, objektů městské, 
obecní a občanské vybavenosti - to 
jsou tisíce vodovodních kohoutků, 
ke kterým je třeba dopravit vodu. 
Tímto vodovodním systémem ročně 
proteče bezmála jeden a půl milionu 
m3 vody. Délka vodovodní sítě slou-
žící pro skupinový vodovod Polič-
sko dosahuje takřka 250 km, z toho 
je 68 km pro samotné město Polička, 
včetně místních částí. Z ostatních 
zásobovaných obcí má Dolní Újezd 
25 km, obce Lubná, Sebranice a Po-
mezí po 18 km vodovodních řadů. 
Více než 10 km vodovodních rozvo-
dů je v Budislavi (14), Korouhvi 
(13), Oldřiši (11), Květné (11) a 
Horním Újezdu (10). Zbývající ob-
ce, které jsou součástí skupinového 
vodovodu Poličsko, mají vodovodní 
síť kratší - Sádek (8), Poříčí (7), Ka-
menec (6), Desná (6), Vidlatá Seč 
(6) a Široký Důl (5). V současnosti 
je více než polovina rozvo-
dů z plastových materiálů (PVC a 
polyetylén) a většinu zbývajícího 
tvoří potrubí kovové (především 
litina).  
Ačkoliv je většina staveb vodovodu 
umístěna pod zemí, některé jeho 
objekty tvoří významné dominanty 
krajiny. Řeč je o vodojemech, ve 
kterých jsou uloženy dostatečné zá-
soby vody, které pomáhají vyrovná-
vat nerovnoměrnost ve spotřebě vo-
dy v případě krátkodobých přerušení 
dodávek elektřiny nebo při požá-
rech. Pro potřeby provozování sku-
pinového vodovodu Poličsko slouží 
celkem 30 vodojemů a akumulací, 
které jsou schopny pojmout 9200 m3 
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Obecní úřad informuje 

VODA— provozování vodovodu 

Již v době prvních starověkých vo-
dovodů vznikla potřeba tyto stavby 
udržovat, chránit a také dohlížet na 
to, aby se voda dostala od zdroje 
tam, kde je jí třeba. Jedním 
z nejznámějších vodovodních systé-
mů byl pravděpodobně starověký 
římský vodovod s jeho akvadukty, 
na jehož údržbu a provoz zaměstná-
valo město Řím kolem 700 lidí. Vo-
dařské řemeslo v dnešní době plní 
v podstatě stejný účel jako v dávné 
minulosti a zahrnuje i podobné čin-
nosti. Postupně se však jeho podoba 
mění, ať už díky modernější techni-
ce a novým technologiím, ale také v 
souvislosti se zvyšujícími se nároky 
na kvalitu vodohospodářských slu-
žeb. Co tedy představuje provozní 
„vodařina“ v každodenní praxi?  
Důležitou součástí rutinní práce je 
kontrola technického stavu jímacích 
objektů, čerpacích stanic 
a vodojemů, a také jejich strojního 
vybavení. I zdánlivě bezúdržbová 
zařízení jako jsou ventily, šoupata a 
jiné armatury vyžadují kontrolu 
funkčnosti. S kontrolní činností pak 
úzce souvisí opravy a údržba objek-
tů i jejich areálů. Stejně jako řádné-
mu technickému stavu vodárenských 
objektů je věnována pozornost i za-
jištění dodávky kvalitní a nezávadné 
vody. Pravidelné čištění vodojemů 
a akumulačních nádrží je prováděno 
tak, aby nedošlo k přerušení dodáv-
ky vody. Vodojemy, které zásobují 
vodovod Poličsko, mají většinou dvě 
komory, tudíž v jedné probíhá čiště-
ní a z druhé je zásobovaná vodovod-
ní síť. Pravidelně se čistí i vodovod-

ní síť, a to tzv. odkalováním přes 
osazené hydranty. Tím se předchá-
zí usazování jemných částic 
v potrubí. Odkalování se provádí 
většinou na místech, kde jsou malé 
průtoky potrubím, ale i v případě, 
že na potrubí byl provedený nějaký 
zásah (oprava poruchy, výměna 
armatury apod.). Funkčnost hyd-
rantů ve vodovodní síti je pravidel-
ně kontrolována, je měřen tlak 
a průtok jednotlivých hydrantů tak, 
aby byly bez problémů k dispozici 
v případě požáru. Z hlediska zajiš-
tění zdravotní nezávadnosti vody 
v síti je jednou důležitých činností 
provozních montérů pravidelná 
kontrola zařízení pro dezinfekci 
vody a průběžná kontrola obsahu 
volného chloru ve vodojemech a 
přímo u odběratelů. Hovoříme-li 
o rutinních činnostech, je nutné 
zmínit výměnu vodoměrů. Vodo-
měry sloužící jako fakturační měři-
dlo musí být funkční a mít platný 
cejch. Platnost bývá zpravidla 6 let, 
proto probíhá pravidelně jejich vý-
měna. Počet měněných vodoměrů 
dosahuje ročně několika stovek.  
Důležitou roli v dnešním provozo-
vání vodovodu hraje vodárenský 
dispečink. Informacemi o stavech 
hladin ve vodojemech, o průtocích 
do sítě, o tlacích v potrubí apod. 
začíná prakticky každý pracovní 
den. Kontrola dispečinku je tím 
prvním signálem, že je něco 
v nepořádku, a díky němu je možné 
problém odhalit mnohem dříve, než 
dojde k přerušení dodávky vody do 
sítě. Následně při podrobnějším 

průzkumu se zjišťují netěsnosti po-
trubí zavíráním jednotlivých sekcí 
vodovodního řadu, přičemž se kon-
trolují průtoky zaznamenané dispe-
činkem. Rozdělení jednotlivých úse-
ků na menší části umožňují sekční 
šoupata. Stejně jako armatury 
v objektech vyžadují i sekční šoupa-
ta pravidelnou kontrolu funkce a 
v případě potřeby jejich výměnu. 
Slouží nejen k uzavření  a rozdělení 
jednotlivých úseků sítě při provádě-
ném průzkumu, ale především 
v případě havárie k odstavení pouze 
menšího úseku vodovodu, na kterém 
došlo k poruše.            
Snižování ztrát vody je pro hospo-
dárný provoz vodovodů stěžejní zá-
ležitostí, proto se poruchy na vodo-
vodních řadech a přípojkách řeší 
přednostně. Odstraňování poruch, 
ale i výměny hydrantů, šoupat, pří-
pojek apod. vyžadují provádění zem-
ních prací. Ročně je realizováno ně-
kolik desítek těchto zásahů. Zvláště 
pak v případě havárie je důležité 
provést opravu v co nejkratší době. 
Z toho důvodu je vodohospodářský 
provoz vybavený potřebnou techni-
kou tak, aby bylo možné provádět 
zemní práce i v zimních měsících. 
Nejen z důvodu havárií je mimo pra-
covní dobu zajišťována pohotovost. 
V případě zjištění závady na vodo-
vodních řadech nebo přípojkách (po 
fakturační vodoměr) je možné tuto 
skutečnost nahlásit kdykoliv 
v průběhu dne na kontaktu uvede-
ném na webu provozovatele 
www.vhos.cz v sekci „Nahlášení 
havárie“ po zadání příslušné obce. 
VHOS, a.s. 
 

http://www.vhos.cz
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vodovodu, tj. domovních nebo byto-
vých potrubí, včetně příslušenství, 
technických zařízení a armatur až po 
vodovodní kohoutky. Za vnitřní vo-
dovod, jeho zdravotní způsobilost, 
technický stav a řádnou údržbu zod-
povídají majitelé domů a bytů. Zá-
kladem správné péče o vnitřní vodo-
vod je pravidelná údržba vodovod-
ních baterií, filtrů, ohřívačů vody, 
individuálních zařízení pro úpravu 
vody atd. a realizace takových opat-
ření, které zabrání nežádoucímu 
zvyšování teploty studené vody ve 
vnitřních rozvodech. Delší doba 
stagnace vody v potrubí a teplota 
„studené“ vody nad 20°C jsou vý-
raznými rizikovými faktory, které 
mohou vést ke zhoršení kvality vody 
v domovních instalacích. Pitná voda, 
která stagnuje déle než 4 hodiny by 
neměla být použita k přípravě nápo-
je či jídla. Měli bychom ji odpustit a 
použít pro jiné účely v domácnosti a 
pro přímou spotřebu použít vodu 
čerstvou, která je zjevně chladnější, 
než voda před tím stagnující 
v potrubí. Po několikadenní nepří-
tomnosti se doporučuje nechat od-
téct vodu alespoň po dobu 5 minut. 
V následujícím článku se zaměříme 
na dostupné nástroje komunikace 
mezi odběratelem a provozovatelem 
vodovodu a možnosti využívání zá-
kaznického centra a zákaznického 
servisu na webových stránkách pro-
vozovatele.  
 

VHOS, a.s. 

Správné třídění odpadů se vyplatí 
 

Podle údajů autorizované obalové 
společnosti EKO-KOM, a.s., vytřídi-

li občané naší obce v období od 1. 
dubna 2021 do 30. června 2021 ná-
sledující množství odpadů z obalů: 

papír - 493 kg, plast - 1 030 kg, sklo 
- 1 038 kg, kovy - 557 kg, celkem - 

3 118 kg. Výše odměny, kterou 
Obec Vidlatá Seč od společnosti 

EKO-KOM, a.s. za toto období zís-
kala je 11 078,92 Kč. Ve stejném 

období bylo předáno ke zkomposto-
vání 22 kontejnerů biologicky rozlo-

žitelného odpadu.  
 

Děkujeme všem občanům, kteří 
správně třídí odpad. 

Obecní úřad informuje 

Outplacement SY B.pdf

Předchozí příspěvky tohoto seriálu 
vám umožnily vytvořit si obecnou 
představu o systému zásobování 
pitnou vodou, využívaných vodních 
zdrojích a základních provozních 
činnostech. Dnešní pokračování je 
věnováno tematice zabezpečení a 
kontroly kvality vody a souvisejícím 
informacím.  
Kontrolu kvality vody zajišťuje pro-
vozovatel průběžně po celý rok, a to 
jak na jednotlivých vodních zdro-
jích, tak na různých místech vodo-
vodní sítě tj. na kohoutku. Rozbory 
vody provádí akreditovaná laboratoř 
a zahrnují stanovení organoleptic-
kých, fyzikálních, chemických a 
mikrobiologických ukazatelů. 
V rámci rozboru širšího rozsahu 
jsou analyzovány také např. kovy, 
radionuklidy, pesticidní látky aj. 
Výsledky kontrolních rozborů jsou 
průběžně zasílány vlastníkům vodo-
vodů. Na vodovodech Polička, Po-
mezí, Květná jsou odebírány kon-
trolní vzorky pro ověření bakteriolo-
gické nezávadnosti v četnosti 1x 
týdně, a to přímo u odběratelů a pra-
videlně také na jednotlivých vod-
ních zdrojích. Informace o výsled-
cích rozborů jsou k dispozici odbě-
ratelům na úvodní stránce 
www.vhos.cz pod odkazem „Kvalita 
pitné vody v Poličce, Pomezí, Květ-
né – aktuální informace“. Pod výše 
uvedeným odkazem jsou průběžně 
doplňovány také informace o havá-
riích a odstávkách na vodovodní síti 
Poličky, Pomezí a Květné. Pro od-
běratele ostatních částí skupinového 
vodovodu jsou v tuto chvíli 
k dispozici na webových stránkách 
provozovatele základní údaje o kva-
litě vody, v brzkém výhledu budou 
dostupné výsledky rozborů v širším 
rozsahu. Dotazy na kvalitu vody a 
její kontrolu, které jsou nad rámec 
zde zveřejněných informací, můžete 
v průběhu roku směřovat na tel. č. 
461 357 132. V případě náhlého 
výrazného zhoršení jakosti vody 
(zabarvení, zákal, zápach atd.) se 
obraťte přímo na provozní středisko 
VHOS, a.s. v Poličce. Kontakty na 
provozní pracovníky a také na poho-
tovost jsou k dispozici na webových 
stránkách. Prověření situace na vo-
dovodu v dané lokalitě, provedení 
adekvátních opatření a odběr kon-

trolního vzorku vody v případě po-
třeby, jsou standardními opatření-
mi, která realizuje provozovatel 
vodovodu bezprostředně po vašem 
oznámení. Základním předpokla-
dem bezproblémového naplňování 
vztahu odběratel-dodavatel je, aby 
vaše podněty, upozornění na nedo-
statky či pochybnosti o aktuální 
kvalitě vody směřovaly přímo 
k provozovateli vodovodu. Pro ty, 
kteří ještě nevyužili možnosti být 
včas informováni o případném 
omezení dodávky vody, připomíná-
me, že je možné se přihlásit na 
www.vhos.cz k odběru těchto aktu-
álních informací, které jsou zasílá-
ny e-mailem.  
Co se týká hygienického zabezpe-
čení (dezinfekce) dodávané vody, 
to je v současné době zajišťováno 
řízeným dávkováním plynného 
chloru a chlornanu sodného. První 
„vlaštovkou“ bezchlorové desinfek-
ce bylo zprovoznění dezinfekce UV 
zářením na vrtu V6 v Poličce. 
V blízkém časovém horizontu se 
uvažuje o další instalaci tohoto za-
řízení. Výhledová koncepce hygie-
nického zabezpečení vody bude 
řešena i v rámci zpracování tzv. 
Posouzení rizik systému zásobová-
ní pitnou vodou, který je provozo-
vatel vodovodu povinen v souladu 
s platnou legislativou zpracovat do 
roku 2023. Případný přechod na 
bezchlorovou dezinfekci nebo 
kombinaci různých způsobů dezin-
fekce musí vycházet z detailního 
posouzení celého systému zásobo-
vání, počínaje vodními zdroji, vý-
vojem kvality surové vody v čase, 
přes technický stav vodárenských 
objektů a potrubí, stáří materiálu, 
poruchovost, provozní tlaky ve 
spotřebišti a v neposlední řadě vyti-
pování všech potenciálních rizik 
v systému. To je právě předmětem 
výše uvedené rizikové analýzy. 
Riziková analýza se zpracovává pro 
celou zásobovanou oblast tj. skupi-
nový vodovod Poličsko, tzn., že 
posouzení systému zásobování a 
z něj vyplývající opatření se nebu-
dou vztahovat pouze k Poličce, ale 
celému skupinovému vodovodu.  
Opomíjeným, avšak neméně vý-
znamným aspektem dodávky pitné 
vody je zabezpečení tzv. vnitřního 

VODA— zabezpečení kvality vody 

http://www.vhos.cz
http://www.vhos.cz
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Mladočovské Jericho—kniha o kolektivizaci vesnice 

 V neděli 3. října 2021 v 15 
hodin proběhne v Litomyšli v Kle-
nutém sále Zámeckého pivovaru 
představení knihy mladočovského 
písmáka Jana Boštíka (1903 - 
1981), pojednávající o průběhu ko-
lektivizace v jeho rodné obci.  

Mladočovské Jericho je 
svým způsobem reportáží, brilantní 
anatomií jedné zkázy, která čtenáři 
nabízí jedinečnou možnost „prožít“ 
50. léta takřka na vlastní kůži.  

Autor do středu svého vy-
právění neumístil sebe či některého 
ze sousedů, ale vesnici jako tako-
vou, přičemž své líčení zformoval 
do podoby svérázného starozákon-
ního apokryfu o dobývání mlado-

čovského Jericha „rudými apoštoly 
nového náboženství“. Text je na-
psán s obrovským nadhledem a 
citem pro psané slovo.  

Knihu, která je význam-
ným přínosem pro poznání pová-
lečného života zemědělského stavu 
a v níž čtenáři naleznou také zprávy 
o dění v řadě obcí na Litomyšlsku, 
vydává pražské nakladatelství Ko-
dudek a Regionální muzeum 
v Litomyšli. 
 

Pavel Hájek, Knihovna Václava 
Havla 

 
Martin Boštík, Regionální muzeum 

v Litomyšli 

Policisté z Pardubického kraje hleda-
jí nové parťáky a nabízejí možnost 
přijít si vyzkoušet přijímací fyzické 
testy NA(ne)ČISTO. Přijďte se za 
námi podívat a zjistit, jakou máte 

Policie ČR—fyzické testy NA(ne)ČISTO 

kondičku! Kolegyně a kolegové 
vám rádi zodpoví vaše dotazy. Fy-
zické testy NA(ne)ČISTO budou 
probíhat i v říjnu 2021 a mimo 
fyzických testů se můžete něco 
dozvědět o policejní práci. 
Termíny a místa konání: 
21. 10. 2021 Gymnázium Suv. řá-
du maltézských rytířů Skuteč od 
8.30 hod. /Vítězslava Nováka 584, 
539 73 Skuteč/ 
25. 10. 2021 ISŠ Moravská Třebo-
vá od 8.30 hod. /Brněnská 1405, 
571 01 Moravská Třebová/ 
 
Na místě budeme určitě do 13 ho-
din. Zaregistrovat se můžete na e-
mailu krpe.nabor@pcr.cz, předmět 
e-mailu - WORKSHOP, dále je 
potřeba uvést jméno a příjmení, 
telefonní číslo a termín, na který se 
hlásíte.  
 
Co vás na workshopu čeká? 
- jedna část přijímacího řízení k 
Policii ČR – FYZOTESTY (více 

informací na webu policie.cz) 
- úspěšný účastník získá osvědčení, 
které je platné 1 rok a bude uznáno 
při přijímacím řízení do služebního 
poměru policisty 
- dozvíte se něco o policejní službě 
přímo od policistů pořádkové, do-
pravní a cizinecké policie, kteří 
zodpoví veškeré vaše dotazy 
- prohlédne si policejní techniku 
- dozvíte se informace o přijímacím 
řízení a psychotestech 
 
Co s sebou? 
- občanský průkaz 
- sportovní oblečení (v případě ne-
příznivého počasí boty do tělocvič-
ny) 
- jídlo a pití 
 
Vše je ke stažení i na našich webo-
vých stránkách zde:  
https://www.policie.cz/clanek/
krajske-reditelstvi-policie-pdk-
informace-chcete-byt-jednim-z-
nas.aspx  

Staráte se o někoho se zdravotním 
postižením? My vám s tím pomůže-
me! Týdenní stacionář Česká Třebo-
vá přijímá nové klienty.   
Naší cílovou skupinou jsou osoby s 
tělesným a/nebo mentálním onemoc-
něním ve věku od 16 do 64 let. 
Hlavním posláním je vést uživatele k 
co největší míře nezávislosti na po-
moci druhé osoby a podpora v mož-

Denní stacionář v České Třebové 

nostech 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 stacioná-
ře, a to vždy na začátku týdne.  
Zaujala Vás tato možnost a chcete 

se dozvědět víc? Kontaktujte vedou-
cí Týdenního stacionáře: Veronika 
Synková, tel. 736 509 768, e-mail: 
stacionar@socialnisluzbyct.cz, we-
bové stránky: http://ssct.cz/tydenni-
stacionar/ 
 
Na nové kamarády se těší klienti a 
personál Týdenního stacionáře v 
České Třebové. 

mailto:krpe.nabor@pcr.cz
https://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-pdk-informace-chcete-byt-jednim-z-nas.aspx
https://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-pdk-informace-chcete-byt-jednim-z-nas.aspx
https://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-pdk-informace-chcete-byt-jednim-z-nas.aspx
https://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-pdk-informace-chcete-byt-jednim-z-nas.aspx
mailto:stacionar@socialnisluzbyct.cz
http://ssct.cz/tydenni-stacionar/
http://ssct.cz/tydenni-stacionar/
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Základní škola informuje 

Začátek školního roku jsme tradičně 
zahájili plaveckou výukou. Společ-
ně s MŠ Jarošov a MŠ Příluka ab-
solvujeme 10 lekcí plavecké výuky 
v plaveckém bazénu v Poličce. Děti 
se během plavecké výuky učí různé 
plavecké styly a zásady bezpečného 
pobytu ve vodě. K výuce využívají 
rozmanité pomůcky včetně plavec-
kých pásků, pěnových desek, krouž-

ků, žížal, balónků, vodolepek, 
skluzavek nebo plaveckých brýlí. 
Výuka probíhá hravou formou 
s přátelským a laskavým přístupem 
plavčic.  

Odměnou dětem na závěr každé lek-
ce je vířivka, která je velmi oblíbe-
ná. 

Plavecký výcvik 

Pasování na čtenáře 

 Dne 8.9.2021 byli žáci 2. třídy 
pasováni na čtenáře v Městské 
knihovně v Litomyšli.  
 
Žáky přivítaly pohádkové posta-
vičky, se  kterými plnili různé 
úkoly. Museli ukázat, zda znají 
pohádky a jejich hlavní hrdiny, 
skládali pohádkové puzzle. Po 
splnění úkolů je čekala odměna.  
 
Žáci byli slavnostně pasováni na 
čtenáře. Obdrželi Upomínkový 
list, pěknou knížku a  průkazku 
do knihovny. 

Ve vlastivědě právě probíráme pra-
věk a podle Komenského vzoru 
jsme s žáky vyrazili do přírody, aby 
si sami zkusili vyrobit pravěké ná-
stroje a zbraně. Užili jsme si krásné-
ho babího léta a zároveň nasbírali 
spousty kamenů a klacků. Ve třídě si 
poté podle předlohy z internetu a 
učebnice žáci zhotovili  pomocí pro-
vázků repliky pravěkých seker, oště-
pů a motyček.  
 
Všichni se při výrobě dobře bavili a 
jistě do budoucna nezapomenou, 
čím pravěký člověk lovil a jak obdě-
lával půdu.  

Pravěk podle J. A. Komenského 
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OBEC VIDLATÁ SEČ     www.vidlatasec.cz                    vidlata.sec@worldonline.cz 

Projekt Pardubického kraje „RODIČE  A TECHNOLOGIE“ 

Rádi bychom vás pozvali na webinář 
pro rodiče Děti Online, který bude 
probíhat v rámci projektu Pardubic-
kého kraje "Rodiče a technologie". 
Pandemie eskalovala počet dětí, kte-
ré trpí úzkostmi, depresemi a poru-
chami soustředění kvůli nadměrné-
mu času v online světě. Na webináři 
se podíváme na nejvýraznější dopa-
dy online světa na dětskou psychiku 
i sociální vazby a jak je, jako rodiče, 
můžete pomoci dětem zvládat: 

• Přiblížíme, proč je online svět 
pro děti tak důležitý a čím je lákavý. 

• Vysvětlíme, jak můžete poznat 
závislost a jak jí předcházet. 

• Upozorníme na rizika, která jsou 
často opomíjená. 
Nebude to jen suchá teorie, nabídne-
me i praktické tipy, které můžete 
doma využít. 
Webinář vedou lektorky z organiza-
ce Replug me - psycholožky a od-
bornice na digitální média a jejich 
vliv na děti a dospívající. Webinář 
proběhne přes Zoom. 
 
Můžete si vybrat z několika termí-
nů. Pro okres Svitavy to je: 14. 10., 
21. 10., 9. 11. nebo 23. 11. 2021. 
Webinář se bude konat vždy v čase 
od 17:00 do 19:30.  
 
Je potřeba se přihlásit přes naše 
webové stránky www.replug.me/
pardubickykraj.html. Před zvoleným 
termínem přihlášeným účastníkům 
pošleme odkaz, přes který se spojí-
me. 
Budeme se na vás těšit. 
Mgr. Radka Kůřilová 
Organizace seminářů pro školy a 
rodiče, lektorka 
tel: +420 606 553 172 
www.replugme.cz 

 

POZVÁNKA NA ANDĚLSKÉ KOLEDOVÁNÍ 
 

Základní škola Vidlatá Seč Vás srdečně zve na Andělské koledování.  
 

KDY: 16. prosince 2021 (čtvrtek) v 17:00 hod. 
 

KDE: Základní škola Vidlatá Seč 
 

 S vánočním programem vystoupí žáci základní školy a v prostorách bu-
dovy budou ke zhlédnutí vánoční výrobky žáků. 

 
Všechny vás srdečně zveme. 

http://www.vidlatasec.infobec.cz
mailto:obecbudislav@iol.cz
http://www.replug.me/pardubickykraj.html
http://www.replug.me/pardubickykraj.html
http://www.replug.me/pardubickykraj.html
http://www.replugme.cz
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Kdy: 27. listopadu 2021 v 18:00 hod.  
Vložit jinou fotku 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Přehled jubilantů: 

 
Červenec:            Václav Boštík               80 let 

 

Srpen:                   Věra Kutová                  55 let 

   Václav Jelínek    60 let  

   Marie Boštíková    80 let 

   Vlasta Kynclová    93 let 

 

Září:    Jiří Zrucký    60 let 

   Zdeněk Osecký    60 let 

   Ivana Vosmeková    65 let 

   Marie Dušková    75 let 

 

 Našim spoluobčanům srdečně blahopřejeme.  

    

Narodily se Ester Takáčová a Dorota Famfulíková. 

 
Zemřel Josef Kvapil. 

 

Zpravodaj obce Vidlatá Seč, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Obecní úřad Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 

86, 570 01 Litomyšl, IČ 00277550, telefon 461 631 261. Povoleno referátem Ministerstva kultury, registrační značka MK 

ČR E 12060. Vychází jednou za tři měsíce v počtu 130 výtisků, bezplatně. Redakční rada: Andrea Dušková, Luboš Herold, 

Hana Heroldová, Věra Rejsová, Jiří Renza, Jana Renzová, Milena Renzová, Ilona Holomková. Zpravodaj neprochází jazy-

kovou úpravou. Uzávěrka příštího čísla 10. 12. 2021. 

 

POZVÁNKA NA LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
 

Obec Vidlatá Seč ve spolupráci s místní základní školou Vás zvou 
na podzimní lampionový průvod. 

 
KDY: 4. listopadu  2021 (čtvrtek) v 17:30 hod. 

 

KDE:  vychází se od základní školy 
 

 Co je důležité? Aby každý z Vás měl svůj lampion či lucerničku, 
kterou by si svítil na cestu. 

 
Srdečně zveme děti, rodiče i prarodiče! 

 

 
POZVÁNKA NA ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

 
Obec Vidlatá Seč ve spolupráci s SDH Vidlatá Seč a místní základní školou Vás 

zvou na tradiční slavnostní rozsvícení stromu. 
 

KDY: 27. listopadu  2021 (sobota) v 18:00 hod. 
 

KDE:  u kulturního domu 
 
 

Srdečně Vás všechny zveme! 

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

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

