ZPRAVODAJ
OBEC VIDLATÁ SEČ . ROČNÍK XXIV . ČÍSLO 1 . 11. 4. 2022

Stavění máje a pálení čarodějnic
Obec Vidlatá Seč ve spolupráci s SDH Vidlatá Seč Vás zvou na Stavění máje a pálení čarodějnic.

KDY: 30.dubna 2022 (sobota), od 18 hod.
KDE: u obecního úřadu
Průvod s májkou vyjde v 18 hod. od garáží. Připojte se a pojďte si zazpívat.

Dětský den
Obec Vidlatá Seč zve všechny, malé i větší, na oslavu
Dne dětí.
KDY: 5. června 2022
KDE: u obecního úřadu

Přejeme vám spokojené sluníčkové
svátky jara.
Redakce Zpravodaje a zastupitelstvo obce

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

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 27. 12. 2021 - přítomno 5 členů ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Rozpočtové opatření č. 7/2021 - Avízo Krajského úřadu Pardubického kraje pro změnu rozpočtu obce č. 21-130.
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 20. 3. 2014 mezi Obcí Vidlatá Seč,
Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl, IČ 00277550, a společností TextilEco a.s., Palackého 715/15, Nové Město, 110
00 Praha 1, IČ 28101766. Předmětem dodatku je odměna ve výši 1 200 Kč včetně DPH, která náleží společnosti
TextilEco a.s. za každý umístěný kontejner v obci ročně.
• Rozpočtové opatření č. 8/2021 - vlastní rozpočtové opatření.
• Podání žádosti o poskytnutí dotace na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany
k zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2022 ve výši 33 510 Kč (70 %
z pořizovací ceny).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Informaci o průběhu valné hromady Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko, která se konala dne 8. 12. 2021
v Litomyšli.
• Informaci o průběhu členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko, která se konala dne 15. 12. 2021 v obci
Kamenec u Poličky.
• Zápis č. 4/2021 kontrolního výboru ze dne 30. 11. 2021.
• Zápis č. 4/2021 finančního výboru ze dne 29. 11. 2021.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 19. 1. 2022 - přítomno 6 členů ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• V rámci veřejné zakázky malého rozsahu pro realizaci akce „Zpracování územního plánu obce Vidlatá Seč“,
zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách, rozhoduje o výběru nabídky, kterou je nabídka uchazeče
pod obchodním názvem Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS, Dukelská 324, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 18837930,
nabídková cena 217 875,00 Kč s DPH, který předložil nejnižší cenovou nabídku.
• Uzavření Smlouvy o dílo pro realizaci akce „Zpracování územního plánu obce Vidlatá Seč“ s vítěznou firmou
Ing. arch. Petr Kulda - TIPOS, Dukelská 324, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 18837930, a to po uplynutí lhůty dané
pro možné odvolání.
• Nákup věcných darů pro jubilanty od 1. 1. 2022 v hodnotě 600 Kč za dárkový balíček a do 200 Kč za květinu.
• Podání žádosti v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2022 - dotačního titulu 2 - Prodejny o poskytnutí dotace na podporu místní prodejny Smíšeného zboží (požadovaná neinvestiční dotace 21 326 Kč).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Protokol o posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pro realizaci akce
„Zpracování územního plánu obce Vidlatá Seč“, zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách.
• Informaci o průběhu Tříkrálové sbírky, která se v obci Vidlatá Seč konala dne 8. ledna 2022. Výnos ze dvou přenosných sbírkových pokladniček činil 27 252 Kč. Výnos ze sbírkové pokladničky umístěné v prodejně smíšeného zboží činil 398 Kč. Celkový výnos ze sbírkových pokladniček patřících pod Charitu Dolní Újezd a ze zaslaných příspěvků činil 390 310 Kč.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 4. 2. 2022 - přítomno 5 členů ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120084091 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie.
• Uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv a připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 22_SOBS01_4121911050.
• Vymezení parkovacích míst pro vozidla v zadní části asfaltové plochy, která se nachází u rampy prodejny Smíšeného zboží, a to pouze v jedné řadě.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Informaci autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. o množství odpadů z obalů, které obec Vidlatá Seč
vytřídila v období od 1. 9. do 31. 12. 2021 a předala k využití.
• Informaci o průběhu zpracování nového územního plánu obce včetně textu dopisu, který bude informovat občany o případné možné změně využití jejich parcel.
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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 neschvaluje:
•
•

Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2022 na
budově obecního úřadu.
Přejmenování autobusové zastávky Vidlatá Seč,,náves na Vidlatá Seč,,požární zbrojnice a požaduje ponechat
název autobusové zastávky Vidlatá Seč,,náves.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vidlatá Seč konané dne 31. 3. 2022 - přítomno 6 členů ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje:
•
•
•
•
•

•

•

Rozpočet ZŠ Vidlatá Seč na rok 2022. Rozpočet ZŠ Vidlatá Seč je sestaven jako vyrovnaný, příjmy celkem
4 520 700 Kč, výdaje celkem 4 520 700 Kč, z toho provozní příspěvek zřizovatele 200 000 Kč, čerpání fondů
140 000 Kč.
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Vidlatá Seč na roky 2023 až 2025.
Rozpočet Obce Vidlatá Seč na rok 2022. Rozpočet Obce Vidlatá Seč je sestaven jako vyrovnaný, příjmy celkem
5 690 000 Kč, výdaje celkem 5 690 000 Kč.
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Vidlatá Seč na roky 2023 až 2025.
Pro TJ Vidlatá Seč z.s. prodloužení termínu vyúčtování realizovaného projektu a vyhodnocení jeho přínosu
v rámci smlouvy o poskytnutí individuální dotace na rok 2020 číslo 1/2020 do 31. 12. 2022 (prodloužení termínu
čerpání dotace). Důvodem prodloužení termínu je utlumení činnosti TJ Vidlatá Seč z.s. v letech 2020 a 2021
z důvodu pandemie koronaviru a nemožnost profinancování individuální neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků obce v letech 2020 a 2021.
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Farní charitě Dolní Újezd, Dolní Újezd 613, 569 61 Dolní Újezd,
IČ 49324357, ve výši 5 000 Kč na zajištění provozních nákladů spojených s poskytováním ošetřovatelské a pečovatelské služby v obci.
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, 570 01 Litomyšl, IČ 60102411, ve výši 5 000 Kč na zajištění provozních nákladů spojených s poskytováním pečovatelské
služby v obci.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•
•

Zápis č. 1/2022 kontrolního a finančního výboru o provedené kontrole v Základní škole Vidlatá Seč - hospodaření Základní školy Vidlatá Seč za rok 2021.
Informaci o průběhu členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko, která se konala dne 31. 3. 2022 v Poličce.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
•
•
•
•
•
•
•

Proplacení nákladů na provoz Mateřské školy a Školní jídelny Morašice za dva žáky trvale bytem ve Vidlaté Seči za rok 2021, a to ve výši 26 973,20 Kč.
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Oblastní charitě Polička, Vrchlického 16, 572 01 Polička, IČ
49325515, ve výši 2 500 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem služeb Občanské poradny, Otevřených dveří a Domácího hospice sv. Michaela.
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka, Bor u Skutče 47, 539 44
Proseč, ve výši 5 000 Kč na zajištění základního provozu a chodu stanice.
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Zdravotní klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9, IČ
26547953, ve výši 3 000 Kč. Finanční dar je určen pro potřeby financování programů Zdravotní klaun, o.p.s., a
to v souladu s posláním uvedeným v zakládací listině.
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.,
Klub RADOST, Barákova 23, 796 01 Prostějov, IČ: 47922281, ve výši 3 000 Kč. Finanční dar je určen na činnost zabezpečující akce pro zdravotně postižené děti a mládež pořádané v roce 2022.
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČ: 61383198, ve
výši 3 000 Kč. Finanční dar je určen na provoz dětské krizové linky, která je občanům dostupná anonymně, zdarma a nonstop.
Konání kulturní akce „Letní putovní kino“ v obci Vidlatá Seč.
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Obecní úřad informuje
Svoz nebezpečného a objemného odpadu
Obecní úřad oznamuje, že další svoz nebezpečného a objemného odpadu se uskuteční ve středu 20. dubna 2022. Upozorňujeme, že občané si odpad musí předat osobně pracovníkům svozové firmy v
den svozu! O dalších podmínkách svozu budete s dostatečným předstihem informováni na webových stránkách obce, úřední desce a plakátovacích plochách.
Předpokládané zastávky v obci budou:
v 15:30 hod. - u budovy obecního úřadu
v 15:45 hod. - u prodejny Smíšeného zboží
v 16:00 hod. - u horní autobusové zastávky
v 16:15 hod. - u garáží

Změna výše vodného
Jedním z bodů, který se projednával
na členské schůzi Svazku obcí Vodovody Poličsko dne 31. 3. 2022
v Poličce, bylo navýšení ceny vodného. Členská schůze na návrh provozovatele vodovodu schválila
s platností od 1. 4. 2022 navýšení
ceny vodného na 44 Kč/m3 s DPH.
Významný vliv na navýšení ceny
vodného má navýšení položky
„elektrická energie“.

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA SPOLEČNĚ S
POLICIÍ ČESKÉ REPUBLIKY UCTILA OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ
Probační a mediační služba se
stejně jako v předchozích letech
připojila k Evropskému dni obětí
trestných činů. Společně s Policií
České republiky vyjádřila svou
úctu k obětem minutou ticha
v úterý 22. února 2022 ve 12 hodin. Na tento okamžik upozornily
také majáky policejních vozů,
které se rozsvítily před služebnami po celé republice.
Evropský den obětí trestných činů je každoroční připomínkou podpisu Charty práv obětí ve
Velké Británii v roce 1990. Jeho
cílem je především zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí.
Stejný úkol si klade také Probační a
mediační služba, která dlouhodobě
podporuje oběti trestných činů
v jejich aktivním úsilí vyrovnat se
s těžkou životní situací a pomáhá
v boji proti předsudkům. Požádat o
pomoc či odbornou radu mohou
tyto osoby aktuálně v 74 střediscích
po celé republice.
„Probační a mediační služba v loňském roce navázala spolupráci s celkem 4 281 oběťmi trestných
činů.
Pro
porovnání
v předchozím roce 2020 to bylo 4
306 osob. Počet obětí, které potřebují podat pomocnou ruku, tedy
rozhodně není nijak zanedbatelný,“
říká ředitelka Probační a mediační
služby Andrea Matoušková.
„Pomoc obětem trestných
činů je pro justici důležité téma. U

příležitosti Evropského dne obětí
trestných činů je dobré si připomenout, že i v České republice existuje
rozsáhlá síť profesionálů, na kterou
se může každý obrátit. Mám na mysli
státní instituce i neziskový sektor, kde
najdeme odborníky, kteří jsou vždy
připraveni citlivě řešit krizové situace, vzájemně se doplňovat a spolupracovat. Konkrétně mám na mysli
naší Probační a mediační službu,
Policii ČR a již zmíněný neziskový
sektor. Jsem rád, že uvedení mezi
sebou nesoutěží o to, kdo bude první
na pomyslné cílové pásce, ale pomáhají konkrétním obětem trestné činnosti,“ doplňuje ministr spravedlnosti
Pavel Blažek.
„Policie České republiky má
dlouhodobou zkušenost s prací s
oběťmi trestných činů. Disponuje 78
speciálními výslechovými místnostmi,
kterými je plošně pokryta celá Česká
republika. První výslechové místnosti
byly vybudovány již v roce 2004.
V roce 2021 bylo ve speciálních výslechových místnostech provedeno
celkem 1658 úkonů s oběťmi trestných
činů. Účelem
práce
ve speciálních výslechových místnostech je zabránění
druhotné viktimizace obětí trestných činů.
Policie České republiky má plošný
systém krizových interventů, kteří v
případě potřeby poskytují obětem
trestných činů akutní psychologickou
pomoc. Pro přímou krizovou intervenci je připraveno 235 speciálně
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vyškolených policistů a policejních
psychologů. Každá oběť má právo
na citlivý přístup“, zdůrazňuje ředitel Úřadu služby kriminální policie a
vyšetřování Policejního prezidia
České republiky plk. Mgr. Luděk
Fiala.
Práva obětí jsou ukotvena v
zákoně č. 45/2013 Sb., O obětech
trestných činů. Tento zákon přesně
vymezuje status "zvlášť zranitelné
oběti", mezi které patří například i
děti, osoby vysokého věku nebo
oběti domácího a sexuálního násilí,
znásilnění, teroristického útoku.
Zvlášť zranitelným obětem náleží
zvláštní práva, například bezplatná
pomoc advokáta, odborná pomoc,
lékařské ošetření, ale i výslech této
oběti osobou stejného či opačného
pohlaví. Příslušníci Policie České
republiky jsou si vědomi zranitelnosti obětí trestných činů, kdy jedním z jejích dlouhodobých cílů je
zajištění lidského a citlivého přístupu k těmto obětem. Proto jsme již
v minulosti zřídili samostatnou kapitolu našich webových stránek určenou zejména pro osoby, které se jakýmkoliv
způsobem
setkaly
s trestnou
činností
(https://
www.policie.cz/clanek/informacepro-obeti-trestnych-cinu-a-zasazenemimoradnymi-udalostmi.aspx).
Policisté si váží každého, kdo se rozhodne hovořit o tom, co se mu stalo.

Obecní úřad informuje
SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Obecní úřad upozorňuje domácnosti a majitele rekreačních objektů, že splatnost poplatků za komunální odpad a ze psů je do 30.
června 2022. Výše poplatku za
komunální odpad je 700 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 a 2021 jsou
k dispozici na obecním úřadu nebo
na webových stránkách obce
www.vidlatasec.cz v záložce

Obecní úřad/Vyhlášky. Upřednostňujte prosím platbu na účet č.
187860667/0300, variabilní symbol číslo popisné.
Od poplatku za komunální odpad 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 za komunální odpad 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 obce Vidlatá Seč, a
která je zároveň poplatníkem jako
fyzická osoba přihlášená v obci, a to
od poplatku z výše uvedené nemovité věci.
Kdo dosud místní poplatky na rok
2022 neuhradil, ať tak učiní co
nejdříve. Děkujeme.

LESNÍ HOSPODÁŘSKÁ EVIDENCE
Povinnost vedení evidence
o provedené obnově lesa (§ 2 písm.
h) lesního zákona) v jednotlivých
porostech je uložena všem vlastníkům lesů, tedy i těm, kteří nehospodaří podle lesního hospodářského plánu. Do okruhu vlastníků nehospodařících podle lesního hospodářského plánu vyhláška č.
202/2021 Sb., zahrnuje, jak drobné
vlastníky lesů hospodařící podle
protokolárně převzaté lesní hospodářské osnovy (§ 25 odst. 3 lesního
zákona), tak také drobné vlastníky
hospodařící bez protokolárně převzaté osnovy, ale i drobné vlastníky, pro které nebyla osnova vůbec
zpracována, případně vlastníky
lesů vlastnící více než 50 ha lesa v
obvodu územní působnosti schvalujícího orgánu státní správy lesů
(§ 24 odst. 3 lesního zákona), kteří
nemají zpracovaný lesní hospodářský plán.
Vlastník lesa, který nehospodaří podle plánu, vede údaje evidence o provedené obnově za
všechny pozemky určené k plnění
funkcí lesa v jeho vlastnictví a
v rámci místně příslušné obce
s rozšířenou působností.
Rozsah tzv. „povinně“ vedených údajů evidence o provedené obnově lesa vyhláška č.
202/2021 Sb., specifikuje formou
přílohy č. 2 (Obsah a způsob vede-

ní evidence o provedené obnově lesa
pro vlastníky lesa nehospodařící podle lesního hospodářského plánu), a to
včetně technických jednotek a přesností, ve kterých jsou povinně vedené
údaje evidovány. Tyto údaje jsou evidovány vždy pro nejnižší dotčené
jednotky prostorového rozdělení lesa
(§ 14 odst. 1 vyhl. č. 84/1996 Sb.)
vylišené v lesní hospodářské osnově.
Těmito jednotkami budou ve většině
případů porostní skupiny či etáže, ale

u výběrných lesů s hospodářským
způsobem výběrným (§ 3 odst. 2
písm. c) vyhl. č. 298/2018 Sb.) se
může jednat přímo o porosty (§ 2
písm. s) lesního zákona). I v případě,
kdy drobný vlastník osnovu protokolárně nepřevezme, má tento možnost
dálkového přístupu prostřednictvím
veřejné webové aplikace do tzv. Informačního a datového centra Ústavu
pro hospodářskou úpravu lesů, kde
jsou veškeré osnovy veřejně dostupné
a lze je bezproblémově využít pro
lesnické hospodaření a následné ve5

dení této evidence. Lesní hospodářské osnovy jsou také volně
(bezplatně) dostupné u orgánu státní
správy lesů místně příslušné obce
s rozšířenou působností. Drobní
vlastníci, pro které nebyla osnova
vůbec zpracována či vlastníci, kteří
nemají zpracovaný plán, evidují
údaje pro příslušnou parcelu katastru
nemovitostí.
Vlastníci lesa mají povinnost uchovávat údaje evidence nejméně po dobu 10 let. Má se za to, že
údaje musejí být uchovávány v tištěné podobě nebo běžně užívaném
strojově čitelném digitálním formátu
(DOC, XLS, PDF, XML, atd.) tak,
aby bylo možné je i po 10 letech
archivace využít pro vyhodnocení
plnění závazných ustanovení a zákonných povinností. Je zřejmé, že
pokud vlastník některý nebo dokonce žádný ze sledovaných výkonů
během kalendářního roku neprovedl
(lesní porosty neobnovoval), nebude
muset tento údaj v daném roce evidovat, tedy nebude vést tzv.
"nulové" hodnoty sledovaných údajů
v daném kalendářním roce.
Pro vedení evidence o provedené obnově lesa může drobný vlastník lesů nehospodařící podle
lesního hospodářského plánu, využít
nezávazný vzor vedení lesní hospodářské evidence. O tento formulář si můžete napsat na email:
vidlata.sec@worldonline.cz.
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VODA - CESTY ODPADNÍCH VOD
Stejně jako vodovodní systémy mají svoji historii i kanalizace.
Jedny z prvních kanalizačních systémů
byly
vybudovány
v mezopotámských městech (2500
let př. n. l.). Další zmínky jsou např.
ze starověkého Řecka a Říma. Ve
srovnání s antickými městy byla
středověká Evropa v mnohém pozadu a díky tomu se musela potýkat
s častými epidemiemi tyfu, cholery a
úplavice. V Evropě se zmínky o prvních kanalizačních systémech objevily ve 13. století. V Čechách se
první skutečné stoky začaly stavět až
v 17. století. Mezi nejstarší kanalizační systémy patří Pražská kanalizace.
Obdobná situace byla i
v Poličce. Počátek zajištění systematičtějšího odvádění odpadních vod je
možno zaznamenat až ve 20. a 30.
letech 20. století, kdy byla odpadní
voda po předčištění v septicích u
jednotlivých domů zaústěna do místních vodotečí nebo rybníka.
V souvislosti s výstavbou sídliště
Berlín bylo rozhodnuto o výstavbě
čistírny odpadních vod (ČOV) a
podchycení podstatného objemu odpadních vod a jejich odvedení na
tuto ČOV situovanou na levém břehu Bílého potoka na ulici Heydukova. V té době byla budována takzvaná jednotná kanalizace, která odvádí
společně splaškové a srážkové odpadní vody. Poslední významnější
lokalitou, která byla odkanalizována
tímto způsobem, je sídliště Zahrady.
Jednotná kanalizace bývá při přívalových deštích přetěžována srážkovými vodami a z toho důvodu je na

kanalizaci vybudováno sedm odlehčovacích komor. Z těchto komor
je naředěná odpadní voda odlehčována do vodotečí tak, aby bylo zajištěno bezpečné odvádění odpadních vod na ČOV.
Od druhé poloviny 80. let
20. století bylo při přípravě lokalit
určených k další zástavbě přistoupeno k budování oddílné kanalizace. Oddílnou kanalizací jsou odváděny splaškové a srážkové vody
odděleně samostatnými kanalizačními sběrači, přičemž srážková voda je vypouštěna do vodotečí a na
ČOV je svedena pouze splašková
odpadní voda. Tímto způsobem
bylo zajištěno odkanalizování sídlišť Paseky, Hegerova, Mánesova a
Bezručova a rovněž i průmyslová
zóna. V letech 2010 – 2012 bylo
v rámci dostavby kanalizace zajištěno odkanalizování zbývajících
dosud neodkanalizovaných částí
ulic Družstevní, Heydukova, areál
koupaliště a byla provedena rekonstrukce části kmenové kanalizační
stoky podél Bílého potoka a
v parku na Valech (pod hradbami).
Protože nebylo možné z nově napojených lokalit odvést splaškové
odpadní vody gravitačně, jsou tyto
vody do původní kanalizace čerpány. Na poličskou kanalizaci a městskou ČOV nejsou přiváděny pouze
odpadní vody z města, ale od roku
2014 také z Pomezí a od roku 2020
z Kamence.
Stávající kanalizační systém města představuje cca 42 km
kanalizace, na niž je připojeno více
jak 99% obyvatel města. Místní

části Lezník, Modřec a Střítež dosud
nejsou odkanalizovány. Převážná
část kanalizace je gravitační – odpadní voda odtéká potrubím, které je
položeno ve spádu. Pouze část odpadní vody je čerpána. Z hlediska
použitého materiálu je nejvíce zastoupeným materiálem beton či železobeton, a to z 66%. Druhým nejvíce zastoupeným materiálem ve
městě jsou plastové trouby (PVC,
laminát) z 26%. Kamenina tvoří cca
7% stokové sítě a 1% patří jiným
materiálům (např. litina). Více jak
94% stok ve městě je kruhových, a
to do průměru 1000 mm. Z toho
téměř polovina je tvořena profily
200 - 300 mm. Zbylých 5% zahrnují
stoky vejčité větších dimenzí. Maximální profil doposud funkčních stok
je více jak 1400/1000 mm.
Běžný provoz kanalizace
neřeší jen odstraňování poruch a
havarijní opravy, ale je zaměřený
především na preventivní činnosti
jako např. kontrolu a čištění objektů
(např. odlehčovacích komor, čerpacích stanic, shybek), kamerové prohlídky a strojní čištění stok, kontrolu
odpadních vod vypouštěných do
kanalizace apod. V současné době je
pozornost vlastníka i provozovatele
kanalizace soustředěna nejen na zajištění plynulého a bezpečného odvádění odpadních vod na ČOV, ale
také na eliminaci dopadu naředěných odpadních vod odlehčovaných
na dešťových oddělovačích na vodní
toky,
zejména
Bílý
potok.
S čištěním odpadních vod na ČOV
vás seznámíme v následujícím příspěvku.
VHOS, a.s.

VODA - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Čistírna odpadních vod (ČOV) je
v obecném povědomí jakousi pračkou znečištěných vod, jejíž výkon a
účinnost závisí na instalovaných
strojích, zařízeních a technologiích.
Systém čištění odpadních vod je
však poněkud složitější. Je ve své
podstatě založen na aplikaci přírodních procesů a zákonitostí. Víte, že
na
odstraňování
znečištění
z odpadní vody se podílejí mikroorganismy? Ty ke svému životu potře-

bují vhodné podmínky, např. stálý
přísun „potravy“, a to ani moc, ani
málo, určitou teplotu a pH, některé
potřebují kyslík, některé ne. Čistírna odpadních vod není mechanismus, který lze regulovat otočením
knoflíku, ale systém, jehož funkce
závisí na mnoha faktorech, zejména
udržení optimálních životních podmínek pro mikroorganismy zajišťující biologické čištění.
Návrh nové nebo rekon6

struované ČOV vychází vždy ze
dvou základních hledisek. Jaká bude
kvalita a množství přiváděných odpadních vod a jaká má být dosažena
kvalita vyčištěných vod s ohledem
na jakost vody v toku. V době provozu takto naprojektované a realizované ČOV se však mění jak charakter přitékajících vod, nejčastěji
v důsledku změn v průmyslových
Pokračování na str. 7
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Pokračování ze str. 6
výrobách, tak i legislativní předpisy
týkající se vypouštění odpadních
vod do vod povrchových. Technologická skladba a vybavení ČOV tak
musí průběžně reagovat na tyto měnící se vstupní a výstupní podmínky.
Zatímco dříve bylo na ČOV dostačující snížit obsah organického znečištění, později bylo nutné zajistit
odstraňování dusíku a fosforu (tzv.
nutrienty), dnes se již zabýváme obsahem zbytkových koncentrací léčiv,
hormonů, drog atd. v odpadních vodách. Současně dochází i ke zpřísňování požadavků vztahujících se k
nakládání s odpadním produktem
ČOV, tedy čistírenským kalem. Na
tyto skutečnosti musí adekvátně reagovat i provoz a rozvoj ČOV, čehož
jsou ČOV Polička a její historie poměrně názorným příkladem. Výstavba městské ČOV Polička byla zahájena v roce 1954, do provozu byla
ČOV
uvedena
v roce
1960.
V následujících desetiletích provozu
ČOV byla provedena řada zásadních
změn v její technologii, a to v rámci
dílčích intenzifikací či komplexních
rekonstrukcí. Kvůli hydraulickému a
látkovému přetěžování ČOV a nízké
účinnosti čištění byla v letech 1988
– 1991 realizovaná první rekonstruk-

ce ČOV. Kapacita ČOV byla tehdy
navýšena na 14.400 EO. V letech
2000 – 2002 byla provedena komplexní rekonstrukce ČOV, a to
s ohledem na vývoj produkce průmyslových odpadních vod, předpokládaný rozvoj města, zpřísněné
legislativní požadavky na kvalitu
vypouštěných vod, nutnost zvýšení
účinnosti odstraňování znečištění a
v neposlední řadě i nutnost modernizace strojního vybavení. Kapacita ČOV byla navýšena na 28.550
EO. V roce 2008 byla doplněna
technologie ČOV o řízené odstraňování fosforu, včetně zajištění
kontinuálního monitoringu zbytkových koncentrací fosforu na odtoku
ČOV. V letech 2017 až 2019 byla
v rámci stavby „Intenzifikace ČOV
Polička“ realizována nezbytná rekonstrukce mechanického předčištění a biologického stupně, pro
bezpečný provoz ČOV naprosto
zásadní dostavba druhé dosazovací
nádrže a nové vystrojení původní
dosazovací nádrže. Dále bylo doplněno zařízení pro zahuštění produkovaného čistírenského kalu, provedeny nové rozvody silnoproudu,
výměna ASŘ a prvků měření a
regulace. V říjnu 2021 byla zahájena další akce, jejímž předmětem je
rekonstrukce dešťové zdrže a zvý-

šení hydraulické kapacity ČOV s
cílem v maximální možné míře eliminovat vypouštění odlehčených
nečištěných vod do recipientu, ke
kterému dochází v době intenzivních
či déletrvajících srážek.
Stěžejním úkolem současnosti je řešení likvidace či využití
čistírenských kalů. Kal z ČOV Polička dlouhodobě splňuje limity pro
obsah těžkých kovů i specifických
organických látek stanovené pro
aplikaci na zemědělskou půdu, nebude však splňovat mikrobiologická
kritéria, která vejdou v platnost
v brzkém výhledu. Očekávaná změna legislativy si vynutí změnu způsobu nakládání s čistírenským kalem, což bude v případě ČOV Polička znamenat buď investici do nové
technologie zpracování kalu, nebo
zajištění odběratele schopného zabezpečit likvidaci kalu v souladu se
zákonnými požadavky. V obou případech však lze očekávat nárůst nákladů na likvidaci tohoto odpadu,
které představují společně s náklady
na el. energii nejvýznamnější část
provozních nákladů ČOV. O tom,
jak mohou ovlivňovat producenti
odpadních vod náklady na provoz
kanalizace a ČOV, si řekneme příště.
VHOS, a.s.

VODA - VŠECHNO MÁ SVÁ PRAVIDLA
Zorientovat se v záplavě
předpisů a nařízení, se kterými se
setkáváme nejen při plnění pracovních povinností, ale i v běžném životě, je docela náročné. Ovšem nerespektováním základních pravidel
často způsobujeme nepříjemnosti
sobě nebo druhým a mnohdy nás to
stojí i nějaké peníze. A to je i případ
nedodržování zásad, které se týkají
vypouštění odpadních vod do kanalizace. Většina z vás vypouští do
kanalizace pouze splaškové vody,
tzn. vody použité v domácnosti,
tudíž k prohřeškům vůči těmto zásadám běžně nedochází, příp. jen výjimečně. Bohužel jsou dosud domácnosti, kde toaleta slouží spíš jako
zařízení pro likvidaci odpadů. Tohle
jste jistě mnohokrát slyšeli, ale málokdo ví, že existuje dokument, který stanovuje podmínky pro vypouštění odpadních vod do veřejné kana-

lizace a specifikuje látky a materiály, které se nesmí do kanalizace
dostat. Tento dokument se nazývá
Kanalizační řád. Pro ty, kteří se s
ním chtějí seznámit, nebo si něco
konkrétního
vyhledat,
je
k dispozici na www.vhos.cz. Pokud zadáte do položky „Moje
obec“ název vašeho města, naleznete v odkazu „Dokumenty“ úplné
znění kanalizačního řádu. Pro
ostatní jen příklady toho, co do
kanalizace nepatří: zbytky jídel,
ovoce a zeleniny, zdrtky z drtičů
odpadu, živočišné a rostlinné tuky
v nadměrném množství (např. obsah fritovacích hrnců), hygienické
potřeby (papírové pleny, vlhčené
ubrousky, vložky, tampony apod.),
tuby od zubní pasty, obaly od šamponů, mikrotenové sáčky a ostatní
plasty, hrubé nečistoty a kovové
předměty (štěrk, písek, střepy, drá7

ty), hadry, textil, rozpouštědla, ředidla, barvy, laky, žíraviny, jedovaté,
hořlavé a výbušné látky, infekční
látky a odpady.
Je v zájmu každého, aby
kanalizace i čistírna odpadních vod
fungovaly co možná nejhospodárněji. Dodržování a případné nedodržování kanalizačního řádu totiž přímo
ovlivňuje náklady na provoz a tím i
cenu stočného. Velké škody např.
napáchá olej litý do odpadu, který
v potrubí ztuhne a nabalí na sebe
další nečistoty, které potom vedou
k ucpávání kanalizace nebo poškození čerpadel a dalším problémům
na čistírně odpadních vod. Zjednodušeně řečeno to, že různé odpady
končí v kanalizaci, způsobuje jednak
technické problémy a současně prodražuje provoz kanalizace a ČOV.
Pokračování na str. 8

Obecní úřad informuje
Pokračování ze str. 7
To má v konečném důsledku dopad
na každého z nás v platbách za odvádění odpadních vod (stočném).
Běžné splaškové vody obvykle splňují požadavky kanalizačního řádu, avšak v případě odpadních vod vypouštěných z různých
provozoven, průmyslových a zemědělských objektů atd. to může být
jinak. V kanalizačním řádu je proto
stanovena nejvyšší přípustná míra
znečištění vypouštěných odpadních
vod, a pokud tyto požadavky nejsou
splněny, musí producent zajistit tzv.
předčištění vypouštěných odpadních
vod. To se týká např. provozoven
s produkcí odpadních vod s vyšším
obsahem rostlinných a živočišných
tuků, kde musí být před vyústěním
vnitřní kanalizace do kanalizace veřejné osazen odlučovač tuků. Stejně
tak musí být různé plochy a objekty
s vysokým rizikem úniků ropných
látek opatřeny odlučovačem ropných
látek (lehkých kapalin). Co se týká

průmyslových odpadních vod, ty
mohou obsahovat různé chemické
látky, které mohou způsobovat jednak potíže v čisticím procesu na
ČOV nebo mohou negativně ovlivnit kvalitu čistírenských kalů. Řešení obou problémů pak představuje výrazné navýšení provozních
nákladů. Proto platí zásada, že odstranění takového znečištění se
musí řešit u zdroje. Jednak proto,
že je podstatně jednodušší odstranit nežádoucí znečištění v menších
objemech tam, kde vzniká, než
řešit čištění po naředění s ostatními
vodami v objemech několikanásobně větších. Především je to
však otázka nákladů na odstraňování nestandardního znečištění,
které by měl hradit sám znečišťovatel, a nemělo by docházet
k tomu, že je zaplatí prostřednictvím stočného ostatní producenti,
včetně domácností, které vypouští
běžné splaškové vody.
Pravidla pro užívání stoko-

vé sítě bychom měli zahrnout do
běžného života stejným způsobem,
jako se nám to daří v oblasti nakládání s odpady. A protože základní
návyky si člověk snadněji osvojuje
v dětství a nejlépe zábavnou formou,
podílí se VHOS, a.s. od roku 2014
aktivně na prezentaci vzdělávacího
programu „DOODPADU“, který je
určený pro žáky prvního stupně základních škol. Cílem projektu je interaktivní formou přiblížit dětem
systém čistění odpadní vody a upozornit na to, co do odpadu nepatří.
Malí školáci se také dozvědí o tom,
jak a proč šetřit vodou, co způsobuje
„obyčejné vylití přepáleného oleje
z nedělního smažení řízků“ do toalety či dřezu nebo jak je nepředstavitelně náročné (a to i finančně) odstranit na čistírně odpadních vod
např. zbytky léčiv.
I v příštím dílu tohoto seriálu se budeme věnovat pravidlům, a
to těm, kterými se řídí tvorba cen
vodného a stočného.
VHOS, a.s.

POLICIE ČR - POZOR, SENIOŘI JSOU V OHROŽENÍ!
Podvodníci stále intenzivně
útočí na seniory s legendami vnuk a
nemocnice. Vstoupili jsme proto do
úzké spolupráce s provozovatelem
informační linky 1188, společností
CONECTART.
Starší lidé patří dlouhodobě mezi
nejohroženější skupiny naší společnosti. Jejich mnohdy osamocený
způsob života, důvěřivost a především touha po sociálním kontaktu
z nich dělá snadný cíl a přitahuje
k nim pozornost různých zlodějů,
podvodníků a násilníků.
Senioři jsou v tomto kontextu nejčastěji obelháváni legendou
VNUK. To znamená, že pachatel se
prostřednictvím telefonního hovoru
začne vydávat za rodinného příslušníka, nejčastěji vnuka, který se dostal do tíživé životní situace a pod
tlakem smyšlených okolností a časové tísně potřebuje rychlou finanční
výpomoc.
Přičemž
podvodný
„navolávač“ nepochybuje o tom, že
senior v obavě o své vnouče na vyjednávání a podvod přistoupí.
„Ahoj babi, hádej, kdo
volá?“ takto obvykle začíná telefonát, který může mít pro důvěřivého

seniora nedozírné následky. Nic
netušící babička nebo dědeček
osloví volajícího jménem a už se
začne roztáčet kolotoč se smyšleným srdcervoucím příběhem, ve
kterém se potomek, samozřejmě ne
vlastní vinou, dostal do svízelné
situace například po autonehodě.
Nutně potřebuje peníze většinou v
desítkách tisíc korun. A protože si
pro ně z různých, samozřejmě
smyšlených důvodů, nemůže přijít
osobně, protože je například
v nemocnici nebo na služebně policie, posílá k babičce kamaráda nebo kamarádku. Smluví si signál pro
předání hotovosti a nic netušící senior odevzdá peníze do rukou neznámého člověka.
Jiný falešný příběh může být motivovaný starostí o vnuka, a to tak, že
se pachatel vydává za ošetřujícího
lékaře. „Dobrý den, jsem ošetřující lékař Vašeho vnuka, kterého
k nám do nemocnice přivezli
s vážným zraněním, vyžadujícím
nadstandardní léčbu, která není
hrazena z veřejného zdravotního
pojištění.“ Velmi distingovaná a
profesionální konverzace opět
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s časovým nátlakem a neodkladností
provedení lékařského úkonu snadno
seniora přesvědčí o reálnosti situace.
Dalším manipulativním příběhem z nemocničního prostředí je
telefonát fiktivního nemocničního
lékaře, který seniorům lživě tvrdí, že
jejich příbuzný (syn, vnuk, synovec,
dcera) zavinil dopravní nehodu, při
níž zranil malé dítě. Lékař nyní volá
jménem příbuzného, který se měl
s poškozenými z dopravní nehody
domluvit na finančním vyrovnání,
neboť v důsledku překousnutého
jazyka či rozrušení nemůže příbuzný mluvit.
Situace je vážná, okradený
senior mnohdy přijde o veškeré své
finanční prostředky. Zažívá existenční problémy, zdravotní a psychické dopady z prožitého traumatu
a naletění podvodníkovi. Následky
mnohdy bývají fatální.
Proto
jsme
přistoupili
k aktivní osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného
robotem. Seniorům se staročeskými
jmény a pevnými linkami bude doPokračování na str. 9

Obecní úřad informuje
Pokračování ze str. 8
ma vyzvánět telefon s následujícím
vzkazem:
"Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení.
Pokud se Vás bude někdo snažit
přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo
že Vašeho příbuzného zastupuje
jako doktor či notář a bude od Vás
chtít poslat peníze na účet nebo si
je bude chtít u Vás sám vyzvednout,
vždy si tuto informaci ověřte a
v případě podezření kontaktujte,
prosím, Policii České republiky, a

to na telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky."
Z přehledu statistik vyplývá, že každoroční škody podvodného jednání uplatňovaného na seniorech přesahují desítky milionů korun. Významnější pokles byl zaznamenán pouze v roce 2020, kdy byl
celý svět paralyzován počínající
pandemií a projevilo se to právě i
v poklesu páchané kriminality.
Nedílnou součástí potírání zločinu je proto prevence v různých
podobách.

ROK

2016

2017

2018

2019

2020

Počet řešených oznámení

627

715

575

499

437

Způsobená
škoda, Kč

28.617.467

34.071.152

27.652.303

29.618.185

12.453.627

Seniorům proto radíme:
Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo
vnučce, kteří Vám měli údajně volat,
případně nejbližším příbuzným.
Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo z rodiny nevolal, volejte Policii
ČR na linku 158 a sdělte jim skutečnosti vyplývající z telefonátu.
Na policii (linka 158) se raději obraťte také v případě, kdy se Vám
kontakt s rodinou nepodaří navázat.
Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze
osobám, které neznáte. Ani pod příslibem, že Vám do zástavy přenechají např. doklady (mohou být zcizené), finance v cizí měně (může se
jednat o padělek), nebo hodnotné
zboží (může se jednat o atrapy telefonů, kamer apod.).
Policie ČR

PŘI VÝBĚRU AUTOSEDAČKY JE ROZHODUJÍCÍ VÁHA A VÝŠKA DÍTĚTE
Při dopravních nehodách
v České republice zemřelo loni 9
dětí, 79 dětských účastníků bylo
zraněno těžce, dalších 1 709 při
nehodě utrpělo lehčí poranění.
V osmi smrtelných případech děti
cestovaly jako spolujezdci. Jedno
dítě zemřelo při nehodě jako chodec. Protože děti jsou nejzranitelnější účastníci silničního provozu,
je nutné na ně dohlížet nejen v roli
chodců a jezdců na kolech, odrážedlech, bruslích, ale také v roli
pasažérů. Při přepravě dětí autem je
naprosto zásadní jejich maximální
bezpečnost. Základem je autosedačka, bez ní nemůže dítě do výšky
150 cm nebo váhy 36 kg v autě jet.
Ovšem ani ta nejlepší nemusí napravit časté chyby rodičů. Jak se
v dětských autosedačkách neboli
dětských zádržných systémech vyznat?
Autosedačky jsou dětem
uzpůsobeny podle jejich váhy a
výšky. Podle těchto kritérií jsou
rozděleny do skupin 0 až III. To
znamená, že jinou autosedačku potřebuje novorozenec, jinou dvouleté
dítě. Pokud je ratolest těžší, než
stanovuje daná skupina nebo se do
sedačky nevejde, je nutné ji vyměnit. „Není možné dítě přepravovat
v autosedačce, která neodpovídá
jeho váhové a výškové kategorii.
Především hlava nesmí přerůst hor-

ní díl sedačky,“ zdůrazňuje Markéta Novotná, metodička dopravní
výchovy Týmu silniční bezpečnosti.
Autosedačka musí být řádně zajištěna a dítě v ní musí být
správně upoutáno podle pokynů
výrobce. „Bezpečné ukotvení autosedačky usnadní systém Isofix. Díky
němu se mnozí vyhnou častým chybám. Zejména, pokud si nejsou jisti
dostatečným utažením autosedačky
bezpečnostním pásem,“ upozorňuje
Markéta Novotná. Dítě musí mít
v autosedačce řádně utažené popruhy, ty musí těsně přiléhat k tělu.
Důležité je přesné vedení pásu přes
klíční kost mezi ramenem a krkem.
Připevněný pás nikdy nesmí vést
přes krk, při nárazu by hrozilo
uškrcení. Velmi častým nešvarem
je podle ní, že dítě je v autosedačce
příliš oblečené. Rodiče by před
každou cestou měli svou ratolest
vysvléct z tlustých bund. Čím méně
oblečení, tím lépe.
Při výběru sedačky je potřeba sledovat bezpečnostní standardy, v současné době jsou schváleny normy ECE R44/04 nebo
R129, tzv. i-Size. „Nejbezpečnější
způsob pro přepravu dítěte, který
doporučuje i evropská norma iSize, je upevnění protisměrné sedačky, a to nejen u nejmenších dětí.
Na trhu jsou sedačky, které umož9

ňují protisměrné usazení do čtyř let
věku,“ říká Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního
prezidia ČR.
Prodávají se ale i takové
autosedačky, které požadavky na
bezpečnost nesplňují. Nedostatky
nemusí být na první pohled viditelné. Před koupí je vhodné přečíst si
nezávislé testy, a následně ji pořídit
ve specializované prodejně. Vždy se
vyplatí nejprve autosedačku vyzkoušet ve voze, ve kterém bude používána.
V případě, že v jednom voze
cestují tři děti a dozadu se nevejdou
tři autosedačky, nejstarší dítě může
být připoutáno klasickým bezpečnostním pásem. Nejbezpečnější způsob přepravy je ale mít pro každé
dítě vlastní autosedačku.
Dítě, které je vyšší než 150
cm nebo těžší než 36 kg, může, respektive musí, být normálně připoutáno bezpečnostním pásem.
„Bezpečnost dětí je na prvním místě. Aby cestování s nimi bylo
klidné, je dobré jim při jízdě najít
zábavu. Ideálním společníkem ale
není telefon nebo tablet. V případě
prudkého zabrzdění či nárazu, dítě
nedokáže zařízení v rukou udržet, a
naopak může jím zranit sebe i někoho dalšího ve voze. Lepším řešením
je proto povídat si s nimi, hrát nějaké slovní hry, pouštět písničky
apod.,“ uzavírá Novotná.

Obecní úřad informuje
VÝROČNÍ SCHŮZE
Výroční schůze SDH proběhne
4. června 2022 od 19:00 hod.
v areálu u obecního úřadu.

SPRÁVNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADU

DIVOCE ŽIJÍCÍ VČELSTVA

SE VYPLATÍ

Vzhledem k tomu, že v obci Dolní Újezd byla opět
zjištěna nákaza včelstev morem včelího plodu, prosíme všechny občany, aby zvláště v tomto předjarním a
jarním čase sledovali, zda někde nesídlí divoké včelstvo, které by mohlo být zdrojem této nebezpečné nákazy. Lze to poznat podle včel, které nelétají z úlu a
do úlu, ale sídlí např. v dutině stromu, ve zdi budovy
apod. Sdělením takové informace na e-mail jindrich.petr@email.cz nebo nejbližšímu včelaři pomůžete ochránit zdraví a život všech včelstev ve svém
okolí.

Podle údajů autorizované obalové společnosti EKO-KOM,
a.s., vytřídili občané naší obce v období od 1. září 2021 do
31. prosince 2021 následující množství odpadů z obalů:
papír - 551 kg, plast - 1 137 kg, sklo - 898 kg, kovy - 74 kg,
celkem - 2 660 kg. Výše odměny, kterou Obec Vidlatá Seč
od společnosti EKO-KOM, a.s. za toto období získala je
11 301,06 Kč. Ve stejném období bylo předáno ke zkompostování 10 kontejnerů biologicky rozložitelného odpadu.
Děkujeme všem občanům, kteří správně třídí odpad.
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Ing. Jindřich Petr, jednatel ZO ČSV Litomyšl, telefon
608 821 605

Základní škola informuje
Karneval ve školní družině
Ve čtvrtek před jarními prázdninami se ve
školní družině konal tradiční karneval.
Ten jsme zahájili představováním masek a
kostýmů. Potom jsme si zatancovali na
známé písničky z pohádek. Nemohly chybět oblíbené soutěže, např. s nafukovacími
balonky nebo soutěž o nejlepší masku. Odpoledne jsme si náležitě užili a každý obdržel za nápaditou masku odměnu. Karneval
se nám velmi vydařil a už se těšíme zase za
rok.

Výtvarný kroužek

Na výtvarném kroužku běžně ve třídě vytváříme různé figurky, přáníčka

a všemožné výrobky. Tentokrát
nám ale ve čtvrtek tak krásně svítilo sluníčko, že nám bylo líto zůstat
uvnitř. Vyrazili jsme tedy ven vedle hřiště vytvářet takzvaný
„LAND ART“. Tato výtvarná technika se realizuje venku v přírodě a
převážně se výtvarné dílo vytváří
z přírodnin. Žáci se rozdělili do
pěti skupinek a každá z nich měla
za úkol vytvořit z kamenů, klacíků
a trávy nějaké zvíře. Jeho identitu
však drželi v tajnosti a po dokončení všech mistrovských děl ostatní
skupinky hádaly, jaké zvíře umělci
ztvárnili. Všem se to velice povedlo a už se těší na příští tvoření pod
širým nebem.

Pravěk v ruce a hliněná dílna
Muzeum Polička nabízí základním
školám unikátní mobilní projekt Muzeum do škol a školek. Jejich jarní
programy nás velice zaujaly, neboť
před Vánoci jsme měli možnost se
s jejich podzimním projekty setkat.
Byla to Vánoční skleněná dílna a
velmi se nám líbila. Proto jsme lektorky z Poličky opět oslovili a ony
přijely s programem, Pravěk v ruce.“
Žáci měli možnost vyzkoušet si a
poznat nelehký způsob života našich
předků, pochopit postupný rozvoj a
zdokonalování se pravěké společnosti, a také porovnat a zhodnotit pravěké předměty na základě použitých
materiálů. Program je vytvořen na
základě zážitkového poznávání nejstarších dějin. Lektorka pracovala
s časovou osou a vysvětlila jim význam objevu ohně. Prostřednictvím
autentických předmětů (oštěpy, šípy,

sekery, nádoby a šperky) žáci měli
možnost porovnat a zhodnotit použité materiály (kámen, kost, hlína,
kov) a jejich vlastnosti. Díky tomu
žáci pochopili, jak se s danými
předměty pracovalo a jaký užitek
z nich pravěcí lidé měli. Všichni si
také vyzkoušeli, jak obtížné je získat oheň, řezat pazourkem, manipulovat s pravěkými nástroji a za odměnu ochutnali pravěkou, dobrůtku“, kterou pro ně pekly paní
lektorky. Potom všichni pracovali
se samotvrdnoucí hlínou a vytvořili
si předměty využívané v běžném
životě (misky, vázičku, talířek).
Pomocí špejlí si každý svůj výtvor
vyzdobil vrypy podle své fantazie.
Hotový výrobek si všichni odnesli
domů. Program všechny zaujal a
doufáme, že se zase s velmi příjemnými lektorkami setkáme.
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Dřevěná stavebnice
MAKURA
Naše školní družina využila nabídky
zapůjčit si českou dřevěnou stavebnici MAKURA, kterou pro Kabinet
školní družiny zakoupilo Město Litomyšl. Tato stavebnice putuje mezi
jednotlivými školními družinami
v okolí Litomyšle. Dětem se stavebnice velice zalíbila. Sestavovaly různé vesničky, města, věže, hrady, tunely, garáže a jiné, ale také si mohly
pohrát s panenkami, nábytkem i domečky. Stavebnice je vyrobena
z bukového dřeva a je k ní přiložen
také originální příběh s názvem Pohádka o Bukáčkovi, který dětem pomůže pochopit, proč je důležité vážit
si přírody. Děti si dva týdny
s MAKUROU užily. Moc děkujeme.

Zápis do 1. třídy
Dne 7.4. se na naší škole konal zápis
do 1. třídy. Tentokrát budoucí prvňáčky přivítala zvířátka. Ta měla
pro děti připravené úkoly. Za jejich splnění dostaly děti razítko.
Mezi úkoly bylo například stříhání , skládání kostek, počítání do 5,
ale i cvičení v tělocvičně. Kartičku,
kde děti dostaly správný počet razítek za splněné úkoly, odevzdaly paní učitelce, která je odměnila velkou
jedničkou. Na oplátku děti paní učitelce přednesly básničku.

OBEC VIDLATÁ SEČ

www.vidlatasec.cz

vidlata.sec@worldonline.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Přehled jubilantů:

Leden:

Lenka Kracíková

50 let

Únor:

Milan Jiráň

60 let

Našim spoluobčanům srdečně blahopřejeme.
Zemřel pan Jan Dušek.

KAM O VELIKONOCÍCH?
Velikonoce na Veselém kopci
Od Velkého pátku 15. dubna do Pondělí velikonočního 18. dubna budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si interiéry roubenek doplněné o ukázky velikonočního pečiva, zdobených
vajíček a dalších tradičních předmětů.
Dozvědí se tu například o tom, proč se na Zelený čtvrtek peklo
pečivo zvané jidáše, jaké byly tradiční způsoby zdobení kraslic
na Horácku, nebo co lidé žijící před sto lety jedli na Boží hod
velikonoční. Zajímavé jistě budou i ukázky zhotovování velikonočních předmětů: pletení pomlázek, zdobení kraslic různými technikami, pečení svátečních perníků do forem a dalších. Na Veselý Kopec přijali pozvání lidoví řemeslníci, kteří
nejen předvedou svoji dovednost, ale nabídnou své výrobky k
prodeji.
V pátek 15. dubna v 11.00 hodin bude vernisáž výstavy nazvané Půlstoletí s vámi. V neděli 17. dubna vesele zahraje dechový kvintet Mrákotínka z Mrákotína a v pondělí 18.
dubna ve 13.30 hodin předvedou děti z obce Vinary obyčej vodění jidáše.
Jarní slavnosti 2022
Hrad Svojanov
Oslava jara, velikonoční zvyky, šerm a zábava.
Velikonoce v Perníkové Chaloupce
Muzeum perníku a pohádek Perníková chaloupka, Pardubice, Kunětická hora
O velikonočním víkendu 16. 4. a 17. 4. si účastníci zážitkového
programu budou moci prohlédnout a poručit BÍLÝ PERNÍK®,
jenž je světovým unikátem a který se poprvé prodával o Bílé
sobotě 2009 v Perníkové chaloupce. Jedná se o kombinaci dvou
tradičních perníkářských postupů. Základní tvar perníku se vyrobí z dřevěné formy a potom se perník ještě navíc zdobí bílou
cukrovou polevou.
Na Bílý perník je zapotřebí speciálních dřevěných forem, kde je
ponechán prostor na závěrečné zdobení. Formy na Bílý perník
vyřezává Aleš Vostřez, ten také základní tvary Bílého perníku
peče, a cukrovou polevou je potom zdobí perníkářka Dana Holmanová.
Zdroj: www.informuji.cz, www.atlasceska.cz, https://www.ceskomoravskepomezi.cz/kalendar-akci/
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12

