ZPRAVODAJ
OBEC VIDLATÁ SEČ . ROČNÍK XXIII . ČÍSLO 3 . 15. 12. 2021
Přejeme Vám všem klidné vánoční svátky plné rodinné pohody a v novém roce
2022 hodně štěstí, zdraví, osobních i pra-

covních úspěchů a aby se Vám splnila
všechna Vaše přání a předsevzetí.
Redakční rada Zpravodaje a zastupitelé a
zaměstnanci obce

Moc nás těší, že můžeme každý rok
sledovat, jak se náš sečský betlém rozrůstá. V letošním roce se opět objevilo
nové zvířátko, kterým je oslík.
Tímto bychom chtěli autorům moc
poděkovat.

Obecní úřad informuje
Tyto informace jsou z důvodu přehlednosti a ochrany osobních údajů uváděny ve zkrácené formě. Každý občan má právo na obecním úřadě nahlédnout do zápisů ze zasedání zastupitelstva obce a zjistit tak veškeré podrobnosti o průběhu
zasedání a schválených usneseních.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 1. 11. 2021 - přítomno 5 členů ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje:
•
•
•
•
•
•

Hospodaření obce od 1. 1. 2022 do doby schválení rozpočtu na rok 2022 podle pravidel rozpočtového provizoria, která jsou přílohou č. 1 zápisu.
Rozpočtové opatření č. 6/2021 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 21-112.
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-202
3265/VB/1 pro stavbu Vidlatá Seč, parcela 37/2 - knn, nn.
Jako nejvhodnější nabídku na realizaci projektu „Prodloužení kanalizace pro výstavbu nových RD v obci Vidlatá
Seč“ nabídku č. 2, kterou podala společnost Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČ 26271303, nabídková cena 1 318 598,52 Kč včetně DPH.
Nájemné na rok 2022 pro provozovatele Prodejny smíšeného zboží pana Václava Lipavského, Vidlatá Seč 55, ve
výši 120 Kč za rok.
Inventurní komisi k provedení inventury majetku Obce Vidlatá Seč k 31. 12. 2021 ve složení: předseda inventurní komise - Jiří Renza, členové inventurní komise - Josef Nádvorník, Dana Osecká.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•
•
•

Informaci o průběhu členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko, která se konala dne 30. 9. 2021 v obci
Desná. Členská schůze schválila cenu vodného na rok 2022 ve výši 40,50 Kč/m3 s DPH (navýšení o 2,50 Kč/
m3).
Zápis č. 3/2021 kontrolního výboru ze dne 23. 9. 2021.
Zápis č. 3/2021 finančního výboru ze dne 27. 9. 2021.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 30. 11. 2021 - přítomni 4 členové ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje:
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Obecně závaznou vyhlášku obce Vidlatá Seč č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Obecně závaznou vyhlášku obce Vidlatá Seč č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje.
Smlouvu o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu č. O-52/2022. Smluvními stranami jsou Obec Vidlatá Seč, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 00277550, a společnost Technické služby Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, 539 01 Hlinsko, IČ 25951611. Nabytím účinnosti této smlouvy (dne 1. 1. 2022) se ruší
dosavadní smluvní ujednání týkající se zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu.
Nepodání žádosti o poskytnutí dotace na vybudování zázemí areálu hřiště ve Vidlaté Seči na části pozemku parc.
č. 168/1 v k.ú. Vidlatá Seč v rámci podprogramu pro poskytování dotací 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje
venkova z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dotační titul Podpora budování a obnovy
míst aktivního a pasivního odpočinku (DT 117d8210H) na rok 2022.
Podání žádosti o poskytnutí dotace na doplnění dětského hřiště u základní školy na části pozemku parc. č. 168/1
v k.ú. Vidlatá Seč o nové herní prvky v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 2022
(Dotační titul 1 - Obnova, údržba a pořízení obecního majetku v užívání obce).
Podání žádosti o poskytnutí dotace na provoz prodejny smíšeného zboží čp. 110 v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 2022 (Dotační titul 2 - Prodejny).
Podání žádosti o poskytnutí dotace na vybudování zpevněné plochy (zámková dlažba) o rozměrech cca 7 x 13 m
na pozemku parc. č. 126/10. Zpevněná plocha bude sloužit k pořádání akcí u obecního úřadu, plocha bude zastřešena stanem, který už obec vlastní, do budoucna se počítá s vybudováním pevného zastřešení. Rozpočet projektu je 120 000 Kč včetně DPH. Žádost bude součástí žádosti Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka
o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje pro rok 2022 (Dotační titul 3 - Projekty venkovských mikroregionů).
Rozpočtové opatření č. 7/2021 - vlastní rozpočtové opatření.
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Obecní úřad informuje
Tyto informace jsou z důvodu přehlednosti a ochrany osobních údajů uváděny ve zkrácené formě. Každý občan má právo na obecním úřadě nahlédnout do zápisů ze zasedání zastupitelstva obce a zjistit tak veškeré podrobnosti o průběhu
zasedání a schválených usneseních.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•
•
•
•
•

•

Informaci o průběhu valné hromady svazku obcí Komunální služby Hlinecko, která se konala dne 24. 11. 2021
v Hlinsku
Informaci o průběhu valného shromáždění svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka, které se konalo dne
11. 11. 2021 v obci Horní Újezd.
Informaci o organizaci svozu komunálního odpadu na přelomu roku. Poslední svoz v roce 2021 proběhne v pátek
24. prosince, první svoz v roce 2022 proběhne v pátek 7. ledna.
Informaci o předpokládaném průběhu Tříkrálové sbírky v roce 2022.
Informaci společnosti EKO-KOM, a.s. o množství odpadů z obalů, které obec Vidlatá Seč vytřídila v období 1.
7. až 30. 9. 2021 a předala k využití.
Informaci o zavádění služby Mobilní Rozhlas.

NOVÉ ODPADOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE
Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč se
na svém zasedání dne 30. 11. 2021
usneslo vydat dvě obecně závazné
vyhlášky obce, které souvisí
s novým zákonem č. 541/2020 Sb.o
odpadech. Jedná se o vyhlášku č.
1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
Obecně závazná vyhláška obce
Vidlatá Seč č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství - stručný výtah
Tato vyhláška stanovuje obecní
systém odpadového hospodářství na
území obce Vidlatá Seč. Každý je
povinen odpad nebo movitou věc,
které předává do obecního systému,
odkládat na místa určená obcí v
souladu s povinnostmi stanovenými
pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí
zákonem o odpadech a touto vyhláškou.
Stanoviště sběrných nádob je místo,
kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Osoby předávající komunální
odpad na místa určená obcí jsou
povinny odděleně soustřeďovat
následující složky: biologické odpady rostlinného původu, papír, plasty
včetně PET lahví a nápojových kar-

tonů, sklo bílé, sklo barevné, kovy,
nebezpečné odpady, objemný odpad,
jedlé oleje a tuky, směsný komunální
odpad. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění ostatních výše uvedených složek. Objemný odpad je takový odpad, který
vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.
Biologický odpad, papír, plasty, sklo,
kovy, jedlé oleje a tuky se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou velkoobjemové kontejnery
(pro biologický odpad, papír, plasty,
sklo, kovy) a sběrné nádoby (pro jedlé oleje a tuky). Jednotlivá stanoviště
zvláštních sběrných nádob včetně
druhu odpadu a objemu nádob jsou
uvedena na webových stránkách obce
Vidlatá Seč. Zvláštní sběrné nádoby
jsou barevně odlišeny a označeny
příslušnými nápisy. Do zvláštních
sběrných nádob je zakázáno ukládat
jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny. Zvláštní sběrné
nádoby je povinnost plnit tak, aby je
bylo možno uzavřít a odpad z nich při
manipulaci nevypadával. Pokud to
umožňuje povaha odpadu, je nutno
objem odpadu před jeho odložením
do sběrné nádoby minimalizovat.
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát
ročně jejich odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných
nádob k tomuto účelu určených. In3

formace o svozu jsou zveřejňovány
na úřední desce obecního úřadu, na
výlepových plochách, v místním
tisku, v místním rozhlase a prostřednictvím webových stránek obce.
Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této
vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí popelnice, igelitové pytle
s logem svozové firmy, odpadkové
koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící
pro odkládání drobného směsného
komunálního odpadu.
Obec v rámci předcházení vzniku
odpadu za účelem jejich opětovného
použití nakládá s oděvy, obuví, bytovým textilem a hračkami. Tyto
movité věci se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou
bílé velkoobjemové kontejnery s
nápisem SBĚR ODĚVŮ, OBUVI A
TEXTILU. Movitá věc musí být
předána v takovém stavu, aby bylo
možné její opětovné použití.
Obec v rámci předcházení vzniku
odpadu za účelem jejich opětovného
použití nakládá s elektrozařízením,
bateriemi a akumulátory. Tyto výrobky s ukončenou životností se
soustřeďují do zvláštní sběrné nádoby, kterou je E-box šedé barvy s nápisem VHAZUJTE VYŘAZENÁ
ELEKTROZAŘÍZENÍ
umístěný
v prodejně smíšeného zboží.
Stavebním odpadem a demoličním
odpadem se rozumí odpad vznikající
při
stavebních
a demoličních činnostech nepodni-

Obecní úřad informuje
kajících fyzických osob. Stavební
a demoliční odpad není odpadem
komunálním. Se stavebním a demoličním odpadem lze nakládat
pouze zákonem stanoveným způsobem.
Nabytím účinnosti této vyhlášky se
zrušuje obecně závazná vyhláška
obce
Vidlatá
Seč
č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území
obce Vidlatá Seč, ze dne 11. května 2015. Tato vyhláška nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Obecně závazná vyhláška obce
Vidlatá Seč č. 2/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - stručný
výtah
Obec Vidlatá Seč touto vyhláškou
zavádí místní poplatek za obecní
systém odpadového hospodářství.
Správcem poplatku je Obecní úřad
Vidlatá Seč.
Poplatníkem poplatku je fyzická
osoba přihlášená v obci nebo vlast-

ník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna
na území obce.
Poplatkovým obdobím poplatku je
kalendářní rok. Sazba poplatku činí
700,- Kč. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.
Od poplatku je osvobozena osoba,
které poplatková povinnost vznikla z
důvodu přihlášení v obci a která je
kromě jiných případů poplatníkem
poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci v jiné obci a
má v této jiné obci bydliště, která se
celoročně (od 1. ledna do 31. prosince
příslušného kalendářního roku) zdržuje mimo území České republiky, která
se narodila v příslušném kalendářním
roce, která je čtvrtým a dalším nezaopatřeným dítětem v rodině.
Od poplatku se osvobozuje osoba,
které poplatková povinnost vznikla z
důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které
není přihlášena žádná fyzická osoba a
která se nachází na území této obce a

která je zároveň poplatníkem jako
fyzická osoba přihlášená v obci, a to
od poplatku z výše uvedené nemovité věci.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro
osvobození ve lhůtách stanovených
touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká. Nebudouli poplatky zaplaceny poplatníkem
včas nebo ve správné výši, vyměří
mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto
poplatků může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
Nabytím účinnosti této vyhlášky se
zrušuje obecně závazná vyhláška
obce Vidlatá Seč č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ze dne 28. listopadu 2019. Tato vyhláška nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců
Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina
z nich má škálu důvodů a příběhů, kterými se snaží získat vaši
důvěru. Mnozí také moc dobře
vědí, že v obcích a městech, kde
je vyhláškou podomní prodej
zakázán, se tímto jednáním dopouští protiprávního jednání.
Ani to je od lehce nabytého zisku
neodradí.

V současné době, kdy lze v médiích
slyšíme o „energetické krizi“ a některé společnosti oznamují konec, lze
předpokládat i zvýšený počet podomních prodejců nabízejících právě
výhodné smlouvy na dodávky energií.
Dalšími a častými praktikami jsou
nabídky různých služeb na výměnu
zámků, služby kominíka či servis
oken. Pozor, lze se také setkat
s lákavou nabídkou „levného“ zboží,
které na první pohled vypadá jako
originál, ale originálem není.

•

•
•

•

•

•

Policie proto radí:
•

•

Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo
nic zadarmo.
Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho
takového nepouštějte do svého
bytu, obzvlášť v případech, kdy
cizí osoba chce rozměnit bankovky nebo se domáhá pitné vody.
Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.
Nedovolte, aby na vás kdokoli
činil nátlak a nutil vás
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k okamžitému rozhodnutí.
Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti, bez sepsané smlouvy o koupi či prodeji.
Nesdělujte své osobní údaje a
prodejce žádejte o kontakt, který
si klidně hned vyzkoušejte a
ověřte.
Nepodepisujte nic bez rozmyslu,
pokud můžete, kontaktujte ihned
členy rodiny nebo si nechte čas
na rozmyšlenou.
V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit na policii.

V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí, výhodné
koupě či dokonce výhry. V naprosté
většině těchto případů se jedná o
podvod.
kpt. Mgr. Jiří Tesař
koordinátor prevence Policie ČR

Obecní úřad informuje
NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM V OBCI
Na stanovištích sběrných nádob,
které slouží k oddělenému ukládání
jednotlivých složek komunálního
odpadu (papír, plasty včetně PET
lahví a nápojových kartonů, sklo
bílé, sklo barevné, kovy, jedlé oleje
a tuky) se v pravidelných intervalech objevují odpady, které se pro
svoje rozměry do sběrných nádob
nevejdou nebo je
k sběrným nádobám někdo jednoduše odložil nebo
pohodil.
Zřejmě
moc práce odpad
vytřídit, nadzvednout víko a vhodit
do příslušné sběrné
nádoby. Proč se tím
zabývat, ona si už
obec nějak poradí.
Jenže obec jsme my
všichni, kteří ve
Vidlaté Seči bydlíme a žijeme. Takže
ten nepořádek je
vlastně nás všech.
A přitom se stačí
řídit jednoduchými
pravidly. Pokud věc, kterou chci
odložit do sběrné nádoby, neproleze otvorem ve sběrné nádobě, jedná
se o odpad objemný a takový do
sběrné nádoby ani k ní nepatří.
Svoz objemného odpadu spolu se
svozem nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován
minimálně dvakrát ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášených

přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto
účelu určených. Informace o svozu
jsou zveřejňovány na úřední desce
obecního úřadu, na výlepových plochách, v místním tisku, v místním
rozhlase a prostřednictvím webových
stránek obce. Takže možnosti jsou.

Pokud jsem tedy schopen objednat si
přes e-shop televizi obřích rozměrů,
měl bych být i schopen posoudit, co
udělat s obalem, ve kterém mi televizi
doručila přepravní společnost. Základem je vytřídit jednotlivé složky komunálního odpadu. Když jsou součástí obalu plasty, odložím je do sběrné
nádoby na plasty. Když u sběrné nádoby na papír zjistím, že papírový

obal otvorem sběrné nádoby neprojde, mám dvě možnosti. Buď obal
roztrhám na takové kousky, které
otvorem projdou, nebo si ho odnesu
zpět domů a počkám na svoz objemného odpadu. Jak jednoduché!
Vše je uloženo v citátu „NEČIŇ
DRUHÝM, CO NECHCEŠ, ABY
ONI ČINILI TOBĚ“.
Určitě by se nikomu
z nás nezamlouvalo, kdyby obec svezla odpad
z odpadkových košů a
vysypala ho na naši zahradu se slovy: „VŠAK
VY UŽ SI S TÍM NĚJAK PORADÍTE“. Proč
to tedy dělají občané obci? Nechápu.
Děkujeme všem slušným
lidem, kteří správně třídí
odpad a nenechávají po
sobě na stanovištích
sběrných nádob nepořádek. Někteří i se svojí
vlastní vizitkou v podobě
doručovací adresy na
obalech od výrobků nebo v podobě
dopisů a složenek pohozených
v krabici před kontejnery. Takže
poslední rada: „Pokud chci obci přidělat starosti a nechci za to být jmenovitě
chválen,
vystřihnu
z odloženého obalu svoji doručovací
adresu nebo ji alespoň přeškrtám,
nejlépe tlustým černým fixem“.

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA HŘBITOVĚ
Všechny návštěvníky hřbitova prosíme o dodržování jednoduchých
pravidel nakládání s komunálním
odpadem. Na hřbitově jsou umístěny dva plastové šestiúhelníkové
kompostéry zelené barvy. Do kompostérů ukládejte pouze biologicky
rozložitelný odpad rostlinného původu, jako jsou květiny nebo tráva.
Do kompostérů rozhodně nepatří
zbytky svíček, květinové stuhy,
vázací dráty, umělé květiny, květináče, květinové nebo vánoční věnce se základnou z polystyrenu nebo

jiných nerostlinných materiálů, větve
z jehličnatých stromů. To vše
v kompostérech nacházíme, ale správně má tento směsný komunální odpad
skončit v kovovém pojízdném kontejneru, jehož vyvážení zajištují Technické služby Hlinsko, s.r.o., a který
bude v lednu 2022 vyměněn za černý
plastový pojízdný kontejner.
Prosíme vás, pokud odnášíte odpad
z hrobového místa, už po cestě přemýšlejte, co nesete a zda je možné,
aby z toho, co nesete, mohl vzniknout
kompost. Pokud ano, pak tento odpad
5

patří do zeleného kompostéru.
V opačném případě patří odpad do
pojízdného kontejneru.
Pokud jsou oba zelené kompostéry
plné, můžete i odpad, který by byl
vhodný ke zkompostování, odložit
do pojízdného kontejneru. NE
OPAČNĚ.
Děkujeme všem občanům, kteří
správně třídí odpad a nezůstává po
nich jak na hřbitově, tak v obci nepořádek.

Obecní úřad informuje
VODA - zákaznický servis
Uprostřed naší cesty od vodních
zdrojů k čistírně odpadních vod bychom se rádi zastavili u vás, našich
odběratelů. Nejen zvyšování technické úrovně systému zásobování vodou a zabezpečení požadované jakosti pitné vody, ale také úroveň
zákaznického servisu je vizitkou vodohospodářské společnosti. Z tohoto
důvodu se systém komunikace
s odběrateli neustále zdokonaluje.
V současné době můžete záležitosti
související se smlouvou o dodávce
pitné vody a odvádění odpadních
vod řešit způsobem, který vám vyhovuje, a to buď telefonicky na tel.č.
461 357 154-6 Zákaznického centra
VHOS, a.s. v Moravské Třebové,
prostřednictvím webových stránek
www.vhos.cz nebo osobní návštěvou
na středisku VHOS, a.s., Hegerova
659, Polička, tel.č. 461 357 191.
Na vodohospodářském středisku
v Poličce nebo v Zákaznickém centru vyřídíte úhradu faktury za vodné
a stočné, novou smlouvu o dodávce
vody a odvádění odpadních vod nebo změnu smluvních údajů. Můžete
zde nahlásit stav vodoměru, požádat
o vystavení mimořádné faktury za
vodné a stočné nebo nastavení či
změnu zálohových plateb. V případě
jakékoliv reklamace zde můžete požádat o její vyřešení, případně zaevidování. Zákaznické centrum v sídle
společnosti VHOS, a.s. neslouží jen
jako zázemí pro přímý styk
s odběrateli, ale je také důležitým
článkem
organizační
struktury
VHOS, a.s., zajišťujícím fakturaci
vodného a stočného a smluvní agendu.
Všechny výše popsané úkony může-

te také řešit prostřednictvím webových stránek VHOS,a.s., konkrétně
v sekci „Zákaznický servis“. Zde
naleznete postup při změně smluvních údajů, odečtu vodoměrů nebo
reklamaci. Jsou zde také k dispozici
dokumenty ke stažení, obsahující
tiskopisy, které můžete po vyplnění
a podpisu zaslat naskenované emailem. Tyto webové stránky jsou
nejen nástrojem pro řešení různých
situací, ale i zdrojem mnoha užitečných informací. Jestliže na úvodní
stránce zadáte do odkazu „Moje
obec“ název, např. Polička, včetně
příslušné části města, najdete základní údaje o kvalitě vody, aktuální cenu vodného a stočného, informace o odstávce vody, kontakty
pro možnost nahlášení poruchy i
kontakty na naše pracovníky v dané
lokalitě. Pokud si zde zaevidujete e
-mailovou adresu, budete informováni o plánovaných i havarijních
odstávkách. K dispozici je vyjadřovací portál, který usnadňuje podávání žádostí o vyjádření k sítím,
případně k možnosti napojení na
vodovod nebo kanalizaci.
Často využívaným odkazem na
webových
stránkách
je
„Samoodečet vodoměru“. Mimořádný odečet si můžete nahlásit
kdykoliv. V poznámce uveďte, zda
jej požadujete vyfakturovat nebo se
jedná pouze o kontrolní odečet.
Vždy nahlašujte pouze celé m3 a
k odečtu si nepřidávejte žádné kubíky dopředu. Může se stát, že vodoměr budeme v rámci pravidelné
povinné kalibrace (6 let domovní
vodoměr, 5 let bytový vodoměr)
měnit a nastane problém se skutečným stavem na
vodoměru.

V případě podezření, že vodoměr
měří nepřesně, případně více než
odpovídá spotřebě vaší domácnosti,
můžete požádat o jeho úřední ověření. Na základě písemné žádosti vodoměr vymontujeme a zašleme do
státní metrologické zkušebny. Můžeme tak učinit nejpozději při výměně vodoměru. Doporučujeme provádět kontrolu stavu na vodoměru měsíčně, abyste měli představu o vlastní spotřebě. Při hodnocení vlastní
spotřeby
můžete
vycházet
z prováděcí vyhlášky k zákonu o
vodovodech a kanalizacích, která
určuje směrné číslo spotřeby vody
na jednoho člena domácnosti 35 m3/
rok. Podle stavu na vodoměru se
účtuje jak vodné, tak stočné. Zákon
předpokládá, že co do domácnosti
vteče, to z ní i vyteče. Pokud do kanalizace vypustíte výrazně méně
vody, než odeberete z vodovodu,
můžete požádat o snížení stočného.
Tento rozdíl však musí být vyšší než
30 m3 za rok.
V zákaznickém centru můžete řešit i
poruchu na rozvodech vody za vodoměrem. Vodné dle zákona snížit
nelze, ale je možné domluvit se na
snížení stočného v případě, že nadměrná spotřeba neodtekla veřejnou
kanalizací. Pochopitelně snížení nelze uplatnit např. při protékání nádržky na WC. Velmi důležitá je včasná
reakce, aby bylo možné kontrolu na
místě provést co nejdříve.
Na zákaznické centrum se můžete
obrátit s jakýmkoliv problémem či
dotazem týkajícím se vodného a
stočného. Vždy se budeme snažit
najít pro vás to správné řešení.
VHOS, a.s

Nebojte se být vidět
Neoznačení chodci a cyklisté se vystavují velkému nebezpečí. Podle
statistik bývá v tomto ročním období nejvíce dopravních nehod. Ne
každý je držitelem řidičského průkazu, ale chodcem je naprostá většina.
Právě tato skupina společně s cyklisty patří mezi nejzranitelnější
účastníky silničního provozu. Nechrání je totiž pomyslná plechová
karoserie. Zejména na podzim, kdy

ráno je dlouho tma a odpoledne se
brzy stmívá, je zapotřebí, aby byli
lidé vidět a předešli nehodám. Střet
s autem může mít osudové následky. Také řidiči motorových vozidel
musí dbát na to, aby byli při svých
cestách vždy dobře vidět.
Vidět a být viděn. Základní pravidlo bezpečnosti na silnicích, které
by měl dodržovat každý nejen v
podzimních měsících. V provozu
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nejsme sami a měli bychom být k
sobě navzájem ohleduplní. Jak může
řidič zajistit bezpečí ostatních, když
dobře neuvidí přes znečištěné čelní
sklo automobilu nebo když se chodec oblékne do tmavého oblečení a
za šera vyrazí na procházku? Ani v
jednom případě není člověk rozumný. Abychom při snížené viditelnosti zabránili nehodám, musíme být
zodpovědní a obezřetní.

Obecní úřad informuje
VODA - informace o sítích
V minulém příspěvku jsme vás seznámili se službami, které provozovatel vodovodů a kanalizací poskytuje
odběratelům
prostřednictvím Zákaznického centra. Dnes
bychom se chtěli zaměřit konkrétně
na služby související se správou dat
o vodovodních a kanalizačních sítích. Obecné povědomí o zdrojích
informací a způsobu jejich získání
může být užitečné, pokud budete
doma či v zaměstnání řešit jakoukoliv záležitost spojenou např.
s napojením nemovitosti na vodovod či kanalizaci.
Potřebuje-li zákazník zjistit, zda
jsou v dané lokalitě vodovodní a
kanalizační sítě nebo získat vodárenská data o těchto rozvodech, může se obrátit na provozovatele těchto
sítí, protože ten na základě provozní
smlouvy vyjádření k existenci vodovodu nebo kanalizace poskytuje.
Vyjádření by mělo být vystaveno do
30 dnů, v rámci možností je snahou
pracovníků zajišťujících tuto činnost
zkrátit lhůtu zpracování na minimum. V minulosti byly k dispozici
pouze zákresy hlavních vodovodních
a
kanalizačních
tras
v
papírových
mapách
nebo
v projektových dokumentacích a
dohledávání všech dostupných informací bylo zdlouhavé a značně
nepřesné. Významným pomocníkem
pro zrychlení vyjadřovací činnosti

jsou zdigitalizované trasy vodovodů a kanalizací. Díky digitálním
datům se do této databáze dostávají
jakékoli úpravy, výměny či dopřesnění tras vodovodů nebo kanalizací
bezprostředně po té, co k těmto
změnám dojde. Do evidence jsou
doplňovány i trasy vodovodních a
kanalizačních přípojek, pokud je
poskytnou investoři těchto sítí majitelé jednotlivých nemovitostí.
Stejně jako ostatní správci sítí se i
provozovatel vodovodů a kanalizací snaží zajistit žadateli zvýšený
komfort při podávání žádostí o vyjádření. Na stránkách VHOS, a.s. je
k dispozici vyjadřovací portál
v moderním uživatelském prostředí, což jak pevně věříme, přináší
pro žadatele další úsporu času.
Provozovatel vodovodů a kanalizací zpracovává také vyjádření k projektovým dokumentacím staveb pro
potřeby územního a stavebního
řízení, a to jak s ohledem na stav
stávajícího vodárenského a kanalizačního zařízení, tak i z pohledu
ochrany provozovaných vodních
zdrojů. Dále vydává souhlas
k napojení vodovodních a kanalizačních přípojek na sítě a zajišťuje
konzultační činnost k případným
investičním záměrům výstavby nové vodohospodářské infrastruktury.
Rovněž tak je možné se na něj obrátit s žádostí o poskytnutí digitál-

ních dat z geografického informačního systému (GIS) nebo vystavení
souhlasu k předání geodetického
zaměření skutečného provedení vodohospodářských staveb. Veškeré
tyto služby jsou bezplatné.
V nabídce služeb je i diagnostika
vodovodní sítě za účelem vyhledávání úniků vody. Tato činnost zahrnuje nejen kontrolu vodovodních
armatur, ale především odposlech
hluku vytvářeného poruchou při úniku vody z potrubí korelační a elektroakustickou technologií. V případě, že nelze určit průběh potrubí
(především u nekovových materiálů)
využíváme k vyhledávání poruch
systém H2Waldi. Ten spočívá v naplnění potrubí bez vody formovacím
plynem (směs dusíku s vodíkem).
Následným odhalením vodíku pronikajícího z poškozeného potrubí a
prostupujícího přes půdní vrstvy,
včetně komunikací, je možné přesně
určit místo poruchy. Pro stavebníky
či vlastníky infrastruktury může být
zajímavá nabídka dohledávání a vytyčování vodovodních a stokových
sítí v terénu a jejich případná
pasportizace a digitalizace.
V dalším příspěvku se budeme věnovat problematice odvádění odpadních vod a následně se vám pokusíme zprostředkovat náhled do provozu městské čistírny odpadních vod.
VHOS, a.s.

Viditelný chodec
Chodci by pro zvýšení své viditelnosti měli používat kombinaci pestrobarevných oděvů doplněných
retroreflexními doplňky. Existuje
jich celá řada. Od běžně známých
reflexních pásků, přívěsků až po
doplňky oblečení (například tkaničky do bot), reflexní části samotných
oděvů (logo oděvu, všitý pruh) či
celoreflexní oděvy (bundy, kalhoty,
reflexní vesty). Na trhu je celá škála

dostupných fluorescenčních a reflexních doplňků a prvků, kterými
se můžeme vybavit. Člověk je díky
nim vidět na téměř čtyřnásobnou
vzdálenost než v bílém oblečení a v
provozu se bude určitě cítit bezpečněji. Doplněk však musí být
správně umístěný. Na uchu batohu
či kabelky schovaný pod paží nám
bude k ničemu. Nejlepší je umístění
na pohyblivé části těla, tedy na zá-
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pěstí či kotníku. Případně ve směru
tak, aby jej řidiči viděli. Povinnost
používat reflexní prvky za snížené
viditelnosti na komunikacích mimo
obec, kde není veřejné osvětlení,
ukládá od roku 2016 zákon.
Reflexní prvky by však měly být
běžnou součástí při nevlídném počasí nehledě na místo, kde se chodec
pohybuje.

Základní škola informuje
Hudební program s Martinem Kubátem
V pondělí 4. října navštívil naši
školu profesionální varhaník Martin Kubát se svým výchovným
pořadem „Hudební výlety.“
Pořad se nám moc líbil, děti si
zazpívaly, hudebně pohrály a vyslechly v profesionálním podání
Svatební pochod, Fanfáry z opery
Libuše a další.
Nejvíc se mi líbilo, že se děti skrze pořad naučily vnímat hudbu a
uchopit ji. Hudba v jejich životě
dostala své místo.

Škola na zámku
V Litomyšli probíhá projekt Škola
na zámku. Tohoto projektu jsme se
zúčastnili i my.
Vybrali jsme si historický modul,
který se týkal adventního času, vánočních zvyků a zejména betlémů.
Dozvěděli jsme se, jak se lidé dříve
připravovali na Vánoce, kdo jsou to
darovníčci, jak probíhala koleda, co
se který den o Vánocích jedlo atd.
Hlavní náplní tohoto interaktivního
programu však bylo stavění betlémů. V expozici muzea byl připra-

ven podstavec, jednotlivé figurky,
které můžeme v betlému objevit a
hlavně postupy, jak betlém správně
postavit. Prostřednictvím vlastní

zkušenosti se tak žáci seznámili nejen s historií betlémů, ale i s jejich
stavbou a také s řadou postav provázejících adventní a vánoční čas.
Každá třída si pak mohla postavit
svůj vlastní betlém. Nakonec si každý účastník mohl vybrat jednu postavičku z betléma, vystřihnout si ji,
vybarvit a jako zápich si ji odnést
domů. Tato předvánoční akce nám
umožnila získat mnoho nových informací o Vánocích a zpříjemnit čas
čekání na Štědrý den.
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Základní škola informuje
Dopravní výchova ve škole
Všichni ve škole si uvědomujeme,
jak je důležité znát pravidla silničního provozu, a proto každý rok využijeme nabídky jet do SVČ Litomyšl, kde se pořádá přednáška zaměřena na tuto problematiku. Nejprve probíhala teoretická výuka, kte-

rou naši žáci dobře ovládají a dostali pochvalu za aktivitu a správné
odpovědi na otázky, které pokládal
pan lektor. Poté žáci obdrželi pracovní listy, kde byly znázorněny
modelové situace, a určovali, co je
správné, co je špatně a o všem si

s lektorem zábavnou formou povídali. Nakonec proběhlo promítání
krátkých spotů znázorňujících nebezpečné chování. Na jaře by žáci
měli ještě navštívit dopravní hřiště a
napsat test. Pak by měli obdržet průkaz cyklisty.

Návštěva Charity z Chotovic
První listopadový den nás
přijely navštívit dvě milé
dámy z Oblastní charity
Chotovice v rámci projektového dne.
Tato aktivita je hrazená ze
Šablon III. Tentokrát si pro
nás připravily práci s keramickou hlínou. Žáci si vytvářeli s pomocí válečků,
různých razítek a dlátek
svého andílka, jako překvapení pro maminky a tatínky

pod stromeček. Ti si ho budou moci
pověsit na zeď jako krásnou vánoční
dekoraci.
Poté co už byli všichni andílci hotoví, odlétli se nechat vypálit do Chotovic, a až budou krásně vybarvení a
zvoniví, zase se navrátí do školy ke
svým tvůrcům.
Vlastnoručně a s láskou vyrobený
dárek vždy potěší ze všeho nejvíc.

Lampionový průvod
Ve čtvrtek 4. listopadu rozzářily
Vidlatou Seč spousty světýlek.
Nebyly to ale světlušky, ani hvězdičky. Byli to naši žáci a ostatní
děti se svými barevnými lampionky a lucerničkami. Nejdříve jsme
se přivítali před školou recitací
podzimních básniček. Při přednášení na žáky dohlížely strašidelně
vydlabané dýně, a když se poté
vydali na cestu vesnicí, provázela
je zas světýlka svíček. Dýně i lahve na svíčky zdobili žáci sami a

užili si u toho spoustu legrace. Trasa vedla tentokrát jinudy než v
předchozích letech a byla obohace-

ná i dvěma zastávkami. Na první se
všichni zvěčnili podpisem či obrázkem na velké černé čtvrtce a posilnili se na cestu malou sladkostí. Na
druhé zastávce byla sladká odměna
za proběhnutí slalomu mezi světýlky. A na závěr si každý mohl něco
přát při vypouštění svíčky na hladinu požární nádrže. Krásnou atmosféru dokreslovaly spousty hvězd na
obloze. Byli jsme moc rádi, že nám
počasí přálo a akce se vydařila na
jedničku.

Sklenářská dílna
Všichni žáci naší školy měli možnost
připomenout si předvánoční čas malováním skleněných svícínků. Přijely
k nám totiž dvě lektorky z Poličky,
které pracují v muzeu a mimo jiné
chystají velmi poučné a zábavné programy pro žáky, kteří se jen velmi
těžko do jejich stálého pracoviště
dostávají. Navštívily nás se svým
programem Skleněná dílna. Nejprve
nám byl promítnut krátký film o výrobě skla. Z něho jsme se dozvěděli,
z čeho se vlastně sklo vyrábí a dále
zpracovává. Potom si žáci mohli pro-

hlédnout opravdickou sklářskou
píšťalu, sklářské pinzety rozličných
velikostí, různé formy na výrobu
sklářského zboží, atd. Dále měly
připravenou krátkou přednášku o
tom, jak vzniká barevné sklo. Například jsme se dozvěděli, že přidáním železa se sklovina zabarví zeleně. Žáci se rozdělili do skupinek
a každá skupinka měla za úkol vyluštit tajenku, která se týkala toho,
co si žáci zapamatovali z předcházející přednášky. Všechny skupiny
ji vyluštily správně. Program po9

kračoval informacemi o zdobení
skla. To se zdobí malováním, broušením nebo hutní úpravou. Lektorka
jednotlivé typy názorně představila
a pak všem ukazovala skleněné výrobky a žáci určovali, jakou technikou je sklo ozdobeno. Nakonec si
všichni technikou malování ozdobili
svůj vánoční svícínek. Žákům se
tento interaktivní program moc líbil
a těšíme se, že nás pracovnice muzea zase s nějakou zajímavou činností brzy navštíví.

Základní škola informuje
Mikulášská nadílka
V pátek 3. prosince nás navštívili Mikuláš, čert a samozřejmě také
anděl. Děti se sice trochu bály, ale
všechen strach statečně překonaly a
každý buď zarecitoval nebo zazpíval
nějakou básničku či písničku.

Mikuláš moc dobře věděl, kde by
se děti měly polepšit. A ty také
slíbily, že se napraví. Anděl pak
předal každému sladký kornout.

Děti nakonec společně zazpívaly
písničku a rozloučily se. Tak zase za
rok!
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD
svícenou lodičku a něco pěkného si
přitom přát. Doufám, že se jejich
tajná přání splní!
Počasí se vyvedlo, účast byla opravdu vysoká. Rozmanitost lampionů či
jiných světýlek byla též nepřehlédnutelná. Děkujeme všem za podporu
této akce a těšíme se na příští podzimní lampionový průvod…

Letos se konal náš tradiční lampionový průvod ve čtvrtek 4. 11. 2021
od 17,30. Vycházelo se od místní
školy a průvod byl zahájen jako každoročně krátkým vystoupením žáků.
Poté nás čekala trochu pozměněná
trasa, která vedla nejprve k horní
autobusové zastávce, kde děti čekala
první aktivita. Psaly bílou fixou na
velikou černou čtvrtku své jméno
nebo malovaly nějaký jednoduchý

obrázek. Když se všechny děti vystřídaly a vyzvedly si sladkou odměnu, pokračovali jsme dál opět
novou cestou k prostranství u obchodu. Zde děti čekala druhá disciplína. Jednalo se o krátký slalom
kolem našeho vzrostlého vánočního
stromu s lampionem mezi svítícími
sklenicemi. A na závěr jsme se
všichni přesunuli k naší nádrži, kde
si děti i dospělí mohli vypustit roz-

Mikuláš zavítal i do naší vísky

Naši vísku, stejně jako v letech
minulých, navštívil v předvečer
svého svátku Mikuláš s andělem a
čerty. Při své „covidové“ obchůzce
předali sečským dětem balíčky
plné sladkostí a vyslechli si kromě
krásných básniček, říkanek nebo
písniček i spoustu slibů. Jestli se
děti polepší a budou hodné, si přijde Mikuláš se svými pomocníky
příští rok určitě zkontrolovat.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Přehled jubilantů:

Listopad:

Pavel Boštík

50 let

Marie Nádvorníková

80 let

Našim spoluobčanům srdečně blahopřejeme.
Zemřel pan Ladislav Rouha.

BRONZ Z DUBAJE ZAMÍŘIL DO VIDLATÉ SEČE
V Dubaji ve Spojených arabských
emirátech se v listopadu 2021 hrálo
mistrovství
světa
seniorů
v bowlingu. Životního úspěchu tam
dosáhla Anna Brokešová z klubu
ABB Vidlatá Seč. Soutěž dvojic kategorie nad 65 let jí přinesla bronzovou medaili, kterou vybojovala se
spoluhráčkou Dagmar Stulíkovou ze
Žatce, když v rozhodujícím střetnutí
o postup do semifinále porazily soupeřky z Německa (po základní části
se s nimi dělily se shodným výkonem o čtvrté místo). V boji o postup
do finále pak podlehly rivalkám
z Kolumbie, které celý šampionát
opanovaly. O třetí pozici se Češky
podělily s bowlerkami z Finska.
Česko se v Dubaji ukázalo jako světová seniorská bowlingová velmoc,
neboť zahanbit se nenechali ani
muži. Další cenné kovy pro výpravu
České republiky totiž přivezou rov-

Cenné kovy na krku. Anna Brokešová (vpravo) získala skvělý světový bronz
ve dvojici s Dagmar Stulíkovou.
něž bronzová družstva seniorů
v
týmových
zápoleních
v kategoriích nad 50 i 65 let.
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Anně Brokešové gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší
malé obce na asijském kontinentu.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Po roce opět informujeme o událostech ve sboru dobrovolných hasičů a výjezdové jednotce SDH obce. Počet členů
sboru je 38. Jednotka, řadící se do JPOIII, čítá 12 hasičů ve funkcích velitelů, strojníků, nosičů dýchací techniky a
obsluhy motorových pil.
ZÁSAHY

28. 12. 2020 Nová
Ves u Jarošova, odstranění spadlých
stromů na elektrické
vedení a osobní automobil. Vyhlášení
00:36, výjezd 00:43,
návrat 02:13

8. 7. 2021 Vidlatá Seč, odstranění
stromu přes komunikaci u ČOV. Vyhlášení 20:56, výjezd 21:02, návrat
21:28
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

29. 10. 2021 Vidlatá Seč - Makov, dopravní nehoda, při příjezdu na místo
události vozidlo mimo komunikaci v lese, zasaženo požárem. Řidička sama
opustila vůz. Pomocí vysokotlakého proudu požár uhašen a ochráněn okolní
les.

3. 12. 2021 Budislav, požár zahradního domku od vznícené popelnice, vyhlášení:15:29, výjezd: 15:39, návrat: 17:17
10. 11. 2021 Chotovice centrum
sociálních služeb, požár kuchyňky,
na místě události zjištěno, že se
jedná o prověřovací cvičení. Vyhlášení 10:01, výjezd 10:09, návrat
11:09
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Odborná příprava:

Technická pomoc v obci:

V měsíci červnu se zúčastnili velitelé a strojníci přípravy k prodloužení způsobilosti. V 3 měsíční frekvenci je cvičení nosičů dýchací techniky. Na PS
Litomyšl proběhlo školení motopilařů.
Kultura:
Sbor pořádal letní sousedské promítání s občerstvením z grilu. Osvědčil se i
pořízený hotdogovač, který ocenily hlavně děti, stejně tak jako palačinky od
Kábrtů.

22. 3. 2021 kácení stromů u č.p. 82
30. 3. 2021 kácení stromů u č.p. 2
24. 5. 2021 kácení stromů u č.p. 17
8. 10. 2021 kácení stromů hrozících
pádem č.p. 72
Při zapůjčení obecního párty stanu
hasiči zajišťují jeho stavění/bourání
v místě konání akce.

Nová technika:
Do konce tohoto roku by mělo dojít
k předání nového dopravního automobilu MAN TGE 3.180 s vestavbou DA-L1Z.
Z technických parametrů:
• motor vznětový 2,0L 130 KW,
410Nm
• pohon 4x4
• převodovka 8° automat
• délka 5986mm, pohotovostní
hmotnost 2455kg
• 9 sedadel ve 3 řadách, 2., 3.
řada posuvná, odnímatelná
• nezávislé topení
• RDST Motorola DM 2600
• majáková sada
• požární světlomety
• osvětlení okolí
• hasicí přístroje
• ochranný ocelový kryt pod motorem
• pořizovací cena 1 486 943,- s
DPH, na financování se podílejí Pardubický kraj: 300tis., MV
GŘ HZS ČR: 450tis a obec
Vidlatá Seč

V tomto roce nás postihla ztráta dlouholetého člena a bývalého velitele pana Ladislava Rouhy, tímto mu chceme
poděkovat za jeho nasazení a obětavost pro sbor. Čest jeho památce.
Velký dík patří všem aktivním členům za vykonanou práci a spoluobčanům za přízeň.

Příjemné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v roce 2022
Vám přejí hasiči.
https://www.facebook.com/SDH Vidlatá Seč
15
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Opět se nám blíží konec roku a před
námi stojí organizování Tříkrálové
sbírky 2022, bude se jednat již o
dvaadvacátý ročník sbírky.
Nejdříve bychom Vám chtěli moc
poděkovat za Vaši štědrost. Díky
sbírkám v roce 2020 a 2021 jsme
letos mohli uskutečnit nákup nového
automobilu pro naše pečovatelky.
Takže nás budete moci na cestách
potkávat v nové Škodě Fabii, kterou
nám Otec Adam požehnal a je už
polepena i novým charitním logem.

stránek.
U obou variant bude souběžně
možné přispívat bezhotovostně
(termín do 31. ledna 2022) na tříkrálový
účet
66008822/0800
s
variabilním
symbolem
777955002, který je přidělen přímo
pro naši dolnoújezdskou charitu.
Další možností je online koleda
(během celého roku 2022) na webu
www.trikralovasbirka.cz.
Záměr na využití případného výnosu je opět nákup dalšího automobi-

lu do pečovatelské služby. Auta
rychle stárnou a potřebujeme, aby
vozidla byla spolehlivá. Pečovatelská služba je terénní služba, to znamená, že se dopravujeme za našimi
uživateli přímo do jejich domácího
prostředí, a proto jsou auta pro nás
tak potřebná.
V letošním roce jsme se pokoušeli
získat dotaci na pořízení automobilu,
ale vzhledem k velkému přetlaku
žádostí nám dotace nevyšla. Proto se
opět formou Tříkrálové sbírky obracíme s prosbou o podporu na Vás.
ZAČNĚTE I VY NOVÝ ROK
DOBRÝM SKUTKEM! DĚKUJEME VÁM!
Farní charita Dolní Újezd
Přejeme Vám klidné a požehnané
Vánoce, v novém roce 2022 Boží
požehnání, hodně štěstí, lásky a
hlavně pevné zdraví! V neděli 9.
ledna 2022 můžete na ČT1 od 18:00
hodin sledovat Tříkrálový koncert.
Vystoupí např. Tata Bojs nebo Petr
Bende.

Nyní bychom chtěli napsat něco
k organizaci Tříkrálové sbírky 2022.
I když jsme doufali, že touto dobou
už budeme v jiné situaci než vloni a
Tříkrálová sbírka proběhne tradičním způsobem, jsme opět na prahu
neznámém.
V ideálním případě by Tříkrálová
sbírka měla proběhnout tradičním
způsobem v sobotu 8. ledna 2022 za
dodržení potřebných hygienických
podmínek, doplněná o statické kasičky zejména v obchodech a kostelích,
které by zde byly umístěny až do
16. 1. 2022.
V případě, že situace bude této variantě nepříznivá, proběhne Tříkrálová
sbírka stejně jako v roce 2021 pouze
umístěním statických kasiček na dohodnutých místech. O těchto místech
bychom Vás informovali pomocí
rozhlasu, letáků a našich webových
16
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ROZZÁŘENÁ SEČ
Přijdete z práce a je tu.
Tma. Přichází teď brzy a
rychle. Předvánoční tma má
ale své kouzlo, kterým si
získává snad všechny.
Vidlatá Seč opět září. Nejen
náš krásný vánoční strom

uprostřed obce, ale rozsvítili
jsme také světla a světélka
nejrůznějších barev tam, kde
nám jsou blíž - na našich domech, jejich oknech, vlastně
všude, kde se dalo. Hlavně
ale tam, kde nás každý den
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předvánočního období potěší.
Takže vítej, tmo! Ať už se
zase vše rozzáří.
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STOLNÍ TENIS
Jakub a Rosťa Dušek se pravidelně
účastní krajských bodovacích turnajů mládeže společných pro Pardubický a Královehradecký kraj a nejvyšších bodovacích turnajů mládeže
ČR, ze kterých se započítávají body
do žebříčků, aktuálně jsou umístěni:
U13 Jakub Dušek
v kraji, 4. místo v ČR

Bodovací turnaj mládeže Holice, kategorie U13, 18. 9. 2021 – 2. místo

1.-2. místo

U15 Rosťa Dušek 1. místo v kraji,
24. místo v ČR

Kuba Dušek —YOUTH CHAMPIONSHIPS LINZ Rakousko 21.-24.5. 2021

Rosťa Dušek—YOUTH CHAMPIONSHIPS LINZ
Rakousko 21.-24.5. 2021

Bodovací turnaj mládeže Voděrady, kategorie U15, 3.
10. 2021 – 1. místo

Bodovací turnaj mládeže ČR Vlašim, kategorie U13
divize „A“, 21. 11. 2021 – 1. místo

Bodovací turnaj
mládeže Ústí nad
Orlicí, kategorie
U13, 23. 10. 20211. místo
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Bodovací turnaj mládeže Ústí nad Orlicí,
kategorie U19, 24. 10.
2021 – 4. místo

Bodovací turnaj mládeže Holice, kategorie U19, 19. 9. 20212. místo

Bodovací turnaj mládeže Chrudim,
kategorie U15, 7. 11. 2021 – Rosťa
3. místo, Kuba 4. místo

Okresní přebor
Po více než roční pauze jsme
6. 11. 2021 zahájili sezónu
Regionálního přeboru. Pro
letošní rok se na zkoušku změnil systém hraní soutěže, kdy
k utkání nastupují tříčlenná
družstva. Z tohoto důvodu
jsme přihlásili dvě družstva.
TJ Vidlatá Seč „A“ (Famfulík
Vladislav, Famfulík Petr ml.,
Vomočil Jaroslav, Hubinka
Jan)
TJ
Vidlatá
Seč
„B“ (Famfulík Petr st., Hubinka Jiří, Osecký Lukáš, Osecký
Josef, Kábrt Martin, Říha Michal, Flídr Josef).

Pořadí

Družstvo

PU

V

R

P

K

Skóre

Body

1.

TJ Vidlatá Seč „B“

6

6

0

0

0

45:15

18

2.

TJ Spartak Polička „B“

6

5

1

0

0

44:16

17

3.

TJ Spartak Polička „C“

6

5

0

1

0

52:8

16

4.

TJ Jiskra Litomyšl „C“

5

4

0

1

0

40:10

13

5.

TJ Slovan Moravská Třebová „B“

7

2

1

4

0

23:47

12

6.

TJ Vidlatá Seč „A“

4

2

1

1

0

22:18

9

7.

TJ Sokol Morašice

5

2

0

3

0

24:26

9

8.

SK Rychnov na MoravěMladějov

7

0

0

7

0

16:54

7

TJ Vidlatá Seč přeje všem
občanům a příznivcům sportu hezké prožití vánočních
svátku a úspěšný celý příští
rok.

9.

TJ Sokol Borová- Korouhev
„D“

5

1

0

4

0

11:39

7

10.

TJ Svitavy „B“

4

1

0

3

0

11:29

6

11.

TJ Spartak Polička „D“

5

0

1

4

0

12:38

6
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