L eden 2015, 1. vydání

Zprávy z obce
Začíná nové volební období pro rok 2014 – 2018, pro které byli zvoleni do zastupitelstva:
Starosta:

Václav Vopařil

Místostarosta:

Pavel Krejsa

Kontrolní výbor:

Stanislav Krumpl

Finanční výbor:

Bc. Marie Kocmanová

Kulturní komise:

Zdeněk Svatoš
Jana Sejkorová
Blanka Volfová

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce č. 2
konané dne 18. 11. 2014
1. Zastupitelstvo obce schválilo členem školské rady

4. Zastupitelstvo obce projednalo žádost Tomáše

za obec Široký Důl paní Janu Melíkovou, Široký

Jílka, č. p. 63 (v zastoupení otcem Oldřichem

Důl č.p. 11.

Jílkem)

o

finanční

příspěvek

na

napojení

kanalizačního a vodovodního řádu k pozemku

2. Zastupitelstvo obce schválilo jako určeného

parc. č. 998/5. Zastupitelstvo obce odložilo

zastupitele podle zákona č. 183/2006 Sb., o

rozhodnutí na další zasedání OZ.

územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění (stavební zákon), na celé volební období 2014

5. Zastupitelstvo obce schválilo členy finančního

– 2018 pana Václava Vopařila, starostu obce.

výboru: Hana Flídrová a Stanislava Večeřová.

3. Zastupitelstvo obce projednalo zakoupení a

6. Zastupitelstvo obce schválilo členy kulturní

instalaci nových bezpečnostních dveří do budovy

komise: Jana Sejkorová, Martin Síla, Martin

základní a mateřské školy.

Bureš, Ing.

Lenka

Blažková

a

Mgr. Jakub

Paulíček.
Obec Široký Důl
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3
konané dne 15. 12. 2014

1. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření

7. Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o

č. 4/2014.

dotaci na vybudování dětského hřiště u mateřské
školy.

2. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok
2015.

8. Zastupitelstvo obce zamítlo žádost p. Tomáše
Jílka, Široký Důl č.p. 63 o finanční příspěvek na

3. Zastupitelstvo obce schválilo žádost střediska

výstavbu inženýrských sítí k rodinnému domu.

sociálních služeb Salvia, Wolkerova alej č.p. 18/92,
Svitavy o finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč na

Obec Široký Důl

rok 2015.
4. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí návrh
sdružení obcí skupinového vodovodu Poličsko na
cenu vodného na rok 2015 ve výši 30,50 Kč na rok
2015.
5. Zastupitelstvo obce schválilo poplatek za jednoho
obyvatele za svoz a likvidaci komunálního odpadu
na rok 2015 ve výši 600,- Kč, cena zůstává stejná
jako v roce 2014.
6. Zastupitelstvo obce schválilo cenu stočného za
jednoho obyvatele na rok 2015 ve výši 720,- Kč,
cena zůstává stejná jako v roce 2014.
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Oprava a přístavba školy
Jak jste si mohli všimnout, na sklonku roku se

Rekonstrukce školní budovy bude završena

opět začalo něco dít okolo školy. Obec začala

výměnou střešní krytiny.

s výstavbou jídelny a výdejny jídel pro mateřskou a
základní školu v Širokém Dole. Je to z důvodu
Václav Vopařil

malých prostor ve školce, děti ze základní školy
musí docházet na stravování do firmy FLÍDR s.r.o.
Stavba by měla být dokončena do konce tohoto
školního roku a již v novém školním roce 2015/2016
by se děti mohly stravovat v nové jídelně. Stavbu
provádí

firma

LV

servis,

která

zvítězila

ve

výběrovém řízení za cenu 1.200.000,- Kč Dále na
tuto stavbu budou navazovat další práce, výstavba
chodníku okolo potoka pro přístup dodávky se
zásobováním a zpevnění plochy za školou.Upravena
bude i školní zahrada, plot a chodník před školou.

Kompostéry
bude 5 let pečovat a pak se stane jeho majetkem. Při

V loňském roce proběhla akce na objednání

vyzvedávání obdrží každý brožuru jak kompostovat.

kompostérů do domácností, kompostéry jsou složené
v obecní stodole. Žádáme občany, aby po předchozí

Dále je potřeba si vzít vozík nebo auto na odvoz.

domluvě na obecním úřadu, si kompostéry odebrali.

Jsou to tři balíky. Věříme, že kompostéry budou pro

Vydávat je bude starosta obce. Každý žadatel, který

každého

vyplnil objednávku, nejdříve podepíše smlouvu o

bioodpadu ve vašich domácnostech.

výpůjčce kompostéru a zaplatí 300,- Kč u paní

užitečným

pomocníkem

při

uklízení

Václav Vopařil

účetní, poté mu bude kompostér vydán. Nový
majitel ho umístí na svůj pozemek, kde o něj
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Ohlédnutí za koncem roku
V dnešní uspěchané době je předvánoční období

Možná se někteří z Vás dokázali alespoň na chvíli

symbolem shonu a stresu. Proto se zástupci obce

pozastavit a zapřemýšlet nad uplynulým rokem.

Široký Důl rozhodli Vám tyto hektické chvíle

Přáli bychom si, aby nezůstalo pouze u tohoto

zpříjemnit. Dne 7. 12. 2014 proběhlo před budovou

jednoho rozsvěcení vánočního stromu, ale chceme

Obecního úřadu rozsvěcení vánočního stromu. Tímto
jsme

se

připojili

Atmosféra

byla

k celospolečenskému
provoněná

teplým

z této akce vytvořit novou tradici v naší obci.

trendu.
čajem

a

Marie Kocmanová

svařákem. Všichni byli plni očekávání, co se bude
dít, jelikož se jednalo o ryze první rozsvěcení v obci
Široký Důl. Co by to bylo za rozsvěcení stromu,
kdyby se toho neúčastnili naši nejmenší. Žáci
základní a mateřské školy Široký Důl si pro nás
připravili vánoční kulturní program, který zvládli
na

jedničku.

spoluobčany

to

Ačkoliv
vůbec

bylo

chladné

neodradilo

a

počasí,
přišli

si

poslechnout vystoupení dětí a možná se i setkat
se známými. Snad se nám podařilo Vám alespoň
přiblížit atmosféru vánočních svátků. Doufáme, že
při pohledu na rozjasněné tváře dětí a jiskřící
prskavky, jste odcházeli domů s úsměvem na rtech.

_______________________________________________________________________________________________
Vítání občánků 2014
Druhá adventní neděle byla v naší obci spojena
s vítáním

nových

občánků.

Této

události

se

zúčastnili všichni pozvaní rodiče a jejich ratolesti.
Měli jsme to potěšení do obce Široký Důl přivítat 4
děvčátka a jednoho chlapce. Chtěli bychom všem
dětem popřát hodně zdraví, štěstí a lásky jejich
blízkých.
Marie Kocmanová
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Mezisváteční sportování
28. 12. a 29. 12. jsme měli možnost shodit něco

Uprostřed hlubokých lesů a hvozdů jsme si ale

málo z nabraných vánočních kil a to hned při dvou

uvědomili, že dorazit do předem určeného cíle

příležitostech. První možností bylo veřejné bruslení.

nebude věc snadná, ba přímo nelehká. Jestliže má

Skvěle upravená ledová plocha byla připravená jak

někdo problémy s orientací v našich lesích v létě,

pro vášnivé hráče hokeje, tak pro bruslaře, kteří se

pak věřte, že v zimě, s popraškem sněhu a stromy

raději v klidu povídají a bruslí kolem stadionu.

obalenými námrazou vypadají všechny cesty a

Účast byla obdivuhodná. Někteří, velmi unavení

křižovatky úplně stejně. Už víme, jak si připadal

hokejisté a bruslaři, využili příležitost občerstvení v

Amundsen při svých polárních expedicích. I přes

baru.

několik pádů se celá naše výprava dostala na cílovou

Druhou možností jak prospět svému zdraví byl

stanici tajemného pochodu. Ptáte se kam? Přece do

tajemný pochod. Ptáte se, proč tajemný? No protože

restaurace Na Skalách v Budislavi. Po vítaném a

do poslední chvíle nebyl znám cíl, kam se budou

příjemném pohoštění nastal čas návratu. A abychom

ubírat naše kroky. Místem zahájení tajemného

se nevraceli stejnou cestou, zvolili jsme trasu jinou,

pochodu

ale stejně náročnou.

byl

kopeček

u

Lorenců.

Nejprve

to

Po přestávce už jsme nebyli

vypadalo, že nás nebude mnoho, ale opak se ukázal

tolik hovorní, nohy ztěžkly a návrat domů probíhal v

být pravdou. Nejen, že se pochodu zúčastnili staří

mnohem tišší atmosféře. Část naší výpravy zůstala

dobří známí, ale obrovskou odvahu prokázaly i naše

v Lubné. Zpět do Širokého Dolu, kde jsme tajemný

životem zkušené a protřelé občanky a dokonce i

pochod zahajovali, dorazili už jen Ti nejvytrvalejší

jedna zástupkyně budoucích maminek.

turisté. Kdo nestihl zimní pochod, nemusí litovat.
Další pochod se plánuje a o konání této zdraví

Tento ročník byl výjimečný i tím, že to byl první
ročník s mezinárodní účastí a to přímo z dalekého a

prospěšné

slunného Španělska! Počasí si pro nás přichystalo

dostatečném předstihu.

typicky zimní atmosféru – sníh a mráz. Zvolený

akce

budeme

určitě

informovat

v

Takže sporu zdar a při sportovních akcích na

terén pochodu byl jen pro zkušené turisty, kteří se

viděnou.

ničeho nezaleknou.

Marie Kocmanová

Předvánoční koncert
V neděli 21.12.2014 se v kostele sv. Jana
Křtitele

konal

koncert.

občerstvení, které připravily p. Stanislava Večeřová

V příjemné atmosféře vystoupili poličský SMALL

s p. Jitkou Sejkorovou. Pohoštění pro muzikanty a

BAND

zpěváky připravila p. Jana Sejkorová.

pod

již

pátý

vedením

předvánoční

Na závěr jsme se sešli před kostelem u tradičního

p.

Miroslava

Jindry,

Litomyšlská schola v počtu 32 zpěváků a muzikantů
a

děti

z místní

základní

školy.

Program

Doufám, že se všem posluchačům koncert líbil a

byl

dokázal v nás navodit příjemnou předvánoční

obohacen o zvonkohru, kterou nacvičila p. Mgr.

náladu. Chtěl bych touto cestou ještě jednou

Jarmila Andrlová. Svátečními i povzbudivými slovy

poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv způsobem

provázel celý koncert P. Vojtěch Glogar.

podíleli na přípravě a realizaci celého koncertu.
Pavel Krejsa

5

Výsledek tříkrálové sbírky
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Tříkrálová sbírka 2015 na Poličsku
DĚKUJEME VŠEM KOLEDNÍKŮM, DÁRCŮM I ORGANIZÁTORŮM SBÍRKY!!!
výtěžek 2014

VÝTĚŽEK 2015

Banín
9 180,00 Kč
Bělá nad Svitavou
10 020,00 Kč
Borová
21 646,00 Kč
Březiny
5 763,00 Kč
Bystré
40 017,00 Kč
Hartmanice
8 364,00 Kč
Chrastavec
3 100,00 Kč
Jedlová
16 026,00 Kč
Kamenec u Poličky 14 935,00 Kč
Korouhev
19 401,00 Kč
Květná
6 041,00 Kč
Lavičné
2 960,00 Kč
Lubná
29 467,00 Kč
Nedvězí
8 173,00 Kč
Oldřiš
18 055,00 Kč
Polička
146 109,00 Kč
Pomezí
14 186,00 Kč
Pustá Kamenice
9 110,00 Kč
Pustá Rybná
11 583,00 Kč
Rohozná
6 166,00 Kč
Sádek
27 116,00 Kč
Sebranice
32 350,00 Kč
Stašov
7 186,00 Kč
Svojanov
10 295,00 Kč
Široký Důl
9 568,00 Kč
Telecí
9 906,00 Kč
Trpín
18 963,00 Kč
Vítějeves
3 054,00 Kč

8 684,00 Kč
9 122,00 Kč
30 046,00 Kč
6 678,00 Kč
41 255,00 Kč
11 085,00 Kč
4 699,00 Kč
17 638,00 Kč
17 543,00 Kč
25 802,00 Kč
7 181,00 Kč
4 060,00 Kč
29 681,00 Kč
8 524,00 Kč
19 126,00 Kč
165 855,00 Kč
18 613,00 Kč
9 772,00 Kč
10 732,00 Kč
6 475,00 Kč
29 010,00 Kč
33 472,00 Kč
6 391,00 Kč
10 751,00 Kč
10 751,00 Kč
13 348,00 Kč
18 828,00 Kč
1 770,00 Kč

9 957,00 Kč
11 075,00 Kč
27 637,00 Kč
6 276,00 Kč
45 722,00 Kč
12 119,00 Kč
6 895,00 Kč
20 097,00 Kč
17 869,00 Kč
25 648,00 Kč
6 398,00 Kč
3 750,00 Kč
32 323,00 Kč
8 848,00 Kč
18 397,00 Kč
184 455,00 Kč
21 130,00 Kč
9 668,00 Kč
13 142,00 Kč
6 233,00 Kč
28 822,00 Kč
36 144,00 Kč
6 473,00 Kč
13 426,00 Kč
12 685,00 Kč
14 500,00 Kč
21 635,00 Kč
4 773,00 Kč

CELKEM:

576 892,00 Kč
4 760,00 Kč

626 097,00 Kč
5 579,00 Kč
2 972,00 Kč
6 512,00 Kč
4 440 Kč
141
578

obec

výtěžek 2013

518 740,00 Kč

Střítež
4 255,00 Kč
Modřec (vč. Bořin a Jelínku)
Lezník
5 750,00 Kč
Prům. na 1 pokladničku

Počet skupinek
Počet koledníků

4 542,46 Kč
127
512

5 806,00 Kč
4 273 Kč
135
554
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prům.
porovnání s
počet
příspěvek předchozím
obyvatel
na 1 obyv.
rokem
325
30,64
1 273,00
542
20,43
1 953,00
972
28,43
-2 409,00
152
41,29
-402,00
1595
28,67
4 467,00
284
42,67
1 034,00
225
30,64
2 196,00
1030
19,51
2 459,00
555
32,20
326,00
816
31,43
-154,00
411
15,57
-783,00
114
32,89
-310,00
998
32,39
2 642,00
199
44,46
324,00
649
28,35
-729,00
8870
20,80
18 600,00
1226
17,23
2 517,00
316
30,59
-104,00
169
77,76
2 410,00
637
9,78
-242,00
531
54,28
-188,00
984
36,73
2 672,00
248
26,10
82,00
379
35,42
2 675,00
398
31,87
1 934,00
415
34,94
1 152,00
426
50,79
2 807,00
401
11,90
3 003,00

23867

26,23275 49 205,00 Kč

Střítež, Modřec a Lezník patří
pod Poličku

Základní škola a mateřská škola Široký Důl
Základní informace o základní škole
Vede žáky k výchově ke zdraví. Je zapojena do

Základní škola Široký Důl má dvě třídy. Výuka
probíhá se spojenými ročníky, v jedné třídě jsou žáci

projektu „Zdravé zuby“, „Mladý zdravotník“ a

1. a 3. ročníku, druhá třída je navštěvována žáky 2.,

„Ovoce do škol“. Zaměřujeme se na environmentální

4. a 5. ročníku. V odpoledních hodinách funguje

výchovu – Den stromů, Den vody, Den Země.

provoz školní družiny. V letošním školním roce je

Účastní se výchovně vzdělávacích akcí v muzeu,

v ZŠ vyučováno celkem 27 žáků, do oddělení školní

galerii, divadle, knihovně.

družiny je zapsáno 20 žáků, v současné době není ve

V zimních měsících je organizován plavecký

škole vzděláván žák se speciálními vzdělávacími

výcvik v poličském bazénu pod vedením poličské

potřebami.

školy.

Výuka

probíhá

podle

Školního

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „ZŠ

Základní škola se také zapojuje do různých

Široký Důl“. V rámci školní družiny probíhá pro

soutěží, matematické (Cvrček, Klokánek, Matýsek),

žáky 1. a 2. ročníku nadstandartní aktivita výuka

výtvarné, přírodovědné. V přírodovědných soutěžích,

anglického jazyka. Jako cizí se povinně vyučuje

v poznávání rostlin a živočichů, byli naši žáci velmi

anglický jazyk od 3. ročníku. Jako nepovinný

úspěšní, dostávali se do okresních kol, v roce 2013

předmět je vyučováno římskokatolické náboženství

obsadili v okresním kole 2. a 3. místo. Bohužel

s počtem 7 žáků. S žáky pracují čtyři pedagogičtí
pracovníci,

nepovinný

předmět

v loňském

římskokatolické

školním

roce

přírodovědná

soutěž

neproběhla.

náboženství zajišťuje fara v Sebranicích, provozní

Míru úspěšnosti vzdělávání žáků sledujeme

práce má na starosti jedna zaměstnankyně.

formou

celostátních

testů

Scio,

ve

srovnání

s ostatními školami jsme dosáhli nadprůměrných

Dne 15. 1. 2015 se konal zápis dětí do 1. ročníku

výsledků.

pro školní rok 2015-16. Různá stanoviště s úkoly si
pro budoucí prvňáčky připravili starší žáci 5.

Naší

ročníku. Do školy byly zapsány 4 děti.

prioritou

je

pozitivní

školní

klima,

vytváříme našim žákům příjemné a pohodové
prostředí.

Základní škola pořádá a účastní se kulturně
vzdělávacích akcí. V rámci bezpečnosti zařazuje

Závěrem bych chtěla touto cestou poděkovat

každoročně na začátek roku projekt „Podaná ruka-

Honebnímu společenstvu Široký Důl za finanční

Dětství bez úrazů“, jehož cílem je prevence dětských

částku, kterou darovalo naší škole. Finanční částku

úrazů, v rámci výuky se věnuje dopravní výchově,

použijeme převážně na nákup knih a encyklopedií

navštěvuje dvakrát ročně dopravní hřiště, pořádá

zaměřených na přírodu, aby si děti rozšířily své

besedy s policií, hasiči.

znalosti a vědomosti do přírodovědných soutěží.
Mgr. Lenka Kopecká
ředitelka ZŠ a MŠ Široký Důl
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Informace z mateřské školy
Zápis nových dětí do mateřské školy bude

Mateřská škola je letos, stejně jako předešlé dva

probíhat v květnu. Přesný termín bude zveřejněn na

roky plně využita.

webových

stránkách

obce,

obecní

vývěsce

a

Výchova a vzdělávání dětí ve školce probíhá

v místním obchodě. Předškoláci nám odejdou do

podle Školního vzdělávacího programu „Hrajeme si

základní školy a my se budeme těšit na nové

celý den“ a dále je obohacena o další nadstandardní

kamarády. 

aktivity jako jsou Muzikohrátky, Kanisterapie,
Hezké dny v novém roce 2015 Vám přeje za

Recyklohraní, Čarodějnický rej, dopravní hřiště,

kolektiv mateřské školy vedoucí učitelka Hana

divadla apod.

Langrová.
I letos jsme pro rodiče, prarodiče a sourozence
dětí ze školky připravili Vánoční posezení u
stromečku

s

krátkým

programem

dětí,

občerstvením, i nadílkou od Ježíška, na kterou se
děti moc těšily.

Sportovní mini rubrika
SDH Široký Důl
jsme

Naše sportovní družstva se, jako každý rok,

zahájili

druhým

Okamžik

místem
pravdy

za
ale

vítězným

účastnila postupových soutěží v požárním sportu a

Zbožnovem.

přišel

při

okresní ligy Svitavska v požárním útoku.

požárních útocích, kde jsme věděli o kvalitách
soupeře, museli jsme Zbožnov porazit abychom měli

Postupové soutěže jsme zahájili v Květné, kde

reálnou

šanci na úspěch. Po prvním pokusu

obě naše družstva skončila na prvních dvou místech.

Zbožnova zavládl v týmu mírný pesimismus, protože

A první tři místa jsme obsadili i v jednotlivcích.

jejich čas byl opravdu parádní a byli jsme na řadě

Okresní kolo se konalo v Kamenci, kde jsme opět

my. Útok od počátku běžel naprosto parádně, čas se

zvítězili ve všech třech disciplínách a taktéž obsadili

zastavil na hodnotě o několik desetin lepší než měl

prvních pět míst v kategorii jednotlivců, nejrychlejší

Zbožnov. Naše obrovská radost netrvala ale dlouho.

byl Jakub Paulíček za 16,06, druhý Stanislav

Rozhodčí na základně nám dali neplatný pokus za

Paulíček za 16,49 a třetí Jan Flídr za 16,90.

použití sice povoleného koše ale s malým držátkem.

Následoval tedy postup na krajské kolo v požárním

Jaký paradox byl, že právě tito rozhodčí měli koš

sportu do Jičína. Krajské kolo je pro nás vždy

před startem v ruce a na start nás s ním pustili.

závodem sezóny, jelikož se zde rozhoduje o úspěchu

V přímé konfrontaci ale vše zapřeli, a jelikož jsme

či neúspěchu celé sezóny. První disciplínu, štafetu

neměli žádný důkaz tak nám zbyly jen oči pro pláč.
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Druhý pokus nikdo nezlepšoval a nám by

Naši zástupci se zúčastnili vyhlášení ADHR

stačil i čas pokusu prvního. Museli jsme si půjčit koš

(Anketa dobrovolný hasič roku) 2014 v Brněnském

se kterým náš košař vůbec netrénoval a tak došlo na

městském divadle. Do této ankety byl náš sbor

útoku k několika chybám, které znamenaly až 3.

nominován za uspořádání soutěže VŘSR 2013, jejíž

místo v požárním útoku a tím pádem ztrátu nadějí

celý výtěžek byl věnován Tomáši Jílkovi. V rámci

na postup. V běhu na 100m jsme sice bez problémů

této akce natáčela Česká Televize propagační klipy

zvítězili a obsadili první místo Jakubem Paulíčkem

a jeden takový klip byl natáčen i v Širokém Dole.

za 15,86 a třetí Josefem Mládkem za 16,60 ale

V anketě Dobrovolný hasič roku se náš sbor umístil

ztráta z útoku už smazat nešla a skončili jsme na

nejen na první příčce v oblasti východní Čechy, ale

druhém místě.

dosáhl

i

nejvyššího

počtu

hlasů

ze

všech

nominovaných týmů. Za toto umístění si převzal
Náš sbor se také účastnil seriálu závodů okresní

70.000,- Kč, které sboru věnuje společnost RWE a

ligy Svitavska 2014. Naše dvě družstva se zúčastnili

které jsou účelově vázány na použití v oblasti

celkem 11 závodů a to v ŠD, Telecím, Lubné,

požární ochrany.

Hartmanicích, Rozhraní, Oldříši, Kamenci, Desné,
Perálci, Svojanově a Sádku. Po velmi slušném

25.10.2014 jsme uspořádali naši největší akci a

začátku sezony se naše A družstvo drželo na

to 16. ročník poháru VŘSR. Opět se nám podařilo

nejvyšší příčce. Jak se ale začal blížit konec sezóny,

uspořádat

elán jim nějak vyprchal a po dvou posledních

v dějinách požárního sportu, kdy jsme posunuli

nepovedených závodech jsme byli nakonec ještě rádi

vlastní rekord na celkem 208 družstev z celé ČR a

za konečné 3. místo. Nejlepšího výkonu dosáhlo

Slovenska. Celý závod jsme zvládli na velmi dobré

družstvo v Hartmanicích 17,70. Potenciál tohoto

úrovni a prakticky veškeré ohlasy opět mluvili o

družstva je ovšem někde úplně jinde a letos už to

našem sboru v superlativech. Na tomto závodě nás

určitě zase dopadne, jako jsme to říkali loni. Naše B

navštívil prezident dobrovolné požární ochrany

družstvo to mělo přesně naopak. Zpočátku zmastili

Slovenské republiky Ing. Petho. Pořádání této

na co přišli a postupem času se jim začalo dařit

soutěže pro nás znamenalo velkou řadu ocenění

trochu více. To už byl ale konec sezóny a tak to

v uplynulém roce.

stačilo pouze na 9. místo a nejlepšího času dosáhli

Nejvýraznějšího individuálního úspěchu dosáhl
Stanislav Paulíček, který svými výkony pomohl
české reprezentaci do 23. let vybojovat titul mistrů
na

v nedalekých

právě

proběhnutém

soutěž

v požárním

útoku

Jakub Paulíček

v Perálci za 18,23.

světa

největší

šampionátu

Svitavách. V běhu jednotlivců na

100m skončil na 15. místě, ve výstupu na věž
skončil 34. a ve štafetě 4x100m běžel v první štafetě
domeček.
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Služby občanům
Sběrný dvůr
Otevírací doba: každá sobota od 8:00 do 10:00 h,
nebo dle dohody na Obecním úřadě

Svoz popelnic
Každý lichý týden v pondělí

Prosba o podporu
Diakonie Broumov již 20 let pomáhá potřebným

Abychom mohli pokračovat ve své již dvacet let

lidem, zajišťuje kompletní služby lidem bez domova,

trvající

počínaje

poskytnutím

použitého nevyužitého textilu, a to s Vaší pomocí či

odborného poradenství a nabídnutím pracovních

s pomocí různých spolků, jako je například Svaz žen,

příležitostí lidem, kteří by jinak práci velmi obtížně

ČČK, SDH atp., jedná se o organizované sbírky,

dostávali. Jedná se o osoby těžko umístitelné na

kam občané nosí darovaný textil na konkrétní

trhu práce, se zápisem v trestním rejstříku apod.

sběrná místa.

azylovým

ubytováním,

činnosti,

pořádáme

2x

ročně

sbírky

(jedná se ročně o cca 60 klientů). Spolupracujeme se
sociálními odbory městských úřadů a na základě

Nevzdáváme naše úsilí a snahu pomáhat lidem,

jejich žádostí připravujeme jednotlivcům i celým

kteří se dostali do svízelné životní situace a díky

rodinám

solidaritě mnoha lidí se nám to i daří.

materiální

pomoc

formou

poskytnutí

oblečení či vybavení domácností. Lidé, kteří se
ocitnou v nouzi, se na nás obrací o pomoc, tak jako

Děkujeme Vám.

v minulosti. Zajišťujeme potřebné vybavení pro
PhDr. Vítězslav Králík

azylové domy, ubytovny, domovy důchodců a dalším

předseda družstva

v rámci našich možností.
V posledních dvou letech vzrostl počet komerčních
Viz. Letáček níže

firem zabývajících se prodejem použitého textilu.
Také charity, Červený kříž a Armády spásy s námi
spolupracují v daleko menším měřítku, než tomu
tak bývalo. Důsledkem je stále větší nedostatek
sbírek použitého ošacení pro potřebné.
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Pozvánka na nadcházející kulturní události
Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – únor 2015
Borová
28. 2. 2015 - MAŠKARNÍ BÁL v sokolovně od 19.

7. 2. 2015 - Hasičský ples od 20.00 hod. v místní

hod. maska vstup volný, ostatní 50 Kč.

Sokolovně
14. 2. 2015 - Maškarní merenda od 20.00 hod.

Litomyšl

v místní Sokolovně
4. 2. 2015 od 19:30, Smetanův dům, Litomyšl
28. 2. 2015 Dětský karneval od 14.00 hod. v místní

Klavírní recitál Karla Košárka - koncert

sokolovně v Borové
20. 2. 2015 od 20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl
Dukla Vozovna + Dědovy Blechy - koncert

Bystré

22. 2. 2015 od 14:00, Lidový dům, Litomyšl

11. 2. 2015 – Pastelové pohlazení - výstava obrazů

Karnevalové odpolední čaje pro dříve narozené - živá

paní Libuše Müllerové. K vidění bude v prostorách

hudba

knihovny, ve výpůjční době a potrvá do 27. března.
14. 2. 2015 – Dětský karneval - od 13:30 v
Sokolovně.

Děti

budou

karnevalem

Lubná

provádět
6. 2. 2015 - ples SDH, začátek ve 20.00 hodin na

pohádkové postavy, připraveny jsou soutěže, disco a
laserová

show.

Muziku

bude

zajišťovat

Skalce, hraje Vepřo Knedlo

pan

Hamerský z Víru.

28. 2. 2015 - dětský karneval, začátek ve 14.00
hodin na Skalce

19. 2. 2015 – Na programu rodina – Farnost Bystré
Vás zve na besedu s Janem Špilarem, která se

Oldřiš

uskuteční v Komunitním sále MFD od 18:00 hod.,
vstupné dobrovolné.

14. 2. 2015 – Hasičský ples v Orlovně v Oldřiši od
20,00 hodin.

Dolní Újezd

K tanci a poslechu zahraje kapela

Rytmik.

7. 2. 2015 - HASIČSKÝ BÁL
Polička

pořádají místní hasiči v sokolovně od 20. hod.
hraje VEPŘO KNEDLO S DÁDOU

14. 2. – 12. 4. 2015 – Velikonoční výstava
Jarní

28. 2. 2015 - MASOPUST ve 14.30 vychází průvod
zábavný

program:

o

rostlinách

a

zvířatech

ve

velikonočních zvycích v Centru Bohuslava Martinů

masek od hostince Koruna u sokolovny, kde je
připraven

výstava

v Poličce.

harmonikář,

strašidelný les, soutěže, dražba prasete..
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24. 2. 2015 - Inflagranti a Josef Vojtek od 19:00 –

Sebranice

velký sál Tylova domu v Poličce. Moderní dívčí

7. 2. 2015 Hasičský ples – pořádá SDH Sebranice,

elektrické smyčcové trio INFLAGRANTI vystoupí v

začátek ve 20.00 hod., v kulturním domě, hudba:

neobvyklém spojení společně s legendou české

Medium, bohatá tombola a překvapení.

rockové

scény

a

frontmanem

teplické

kapely

14. 2. 2015 - Masopustní hody – na návsi u kapličky,

KABÁT, JOSEFEM VOJTKEM v unikátní show se

od 11.00 hod. zabijačkové dobroty, od 13.30 hod.

světelnými efekty.

maškarní rej s venkovskou kapelou pod vedením
Jana Pohorského.

Pomezí
21. 2. 2015 - ples MS Balda

Telecí
6. 2. 2015, 119. Hasičský ples - Kulturní dům v
Telecím- hudba Rytmik - vstupné 80,- Kč.
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Inzerce
Volná pracovní místa ve firmách FLÍDR s.r.o. a Flídr plast s.r.o.
Pozice:
Lisař – lisařka na lisovnu plastů – přednostně pracovníky se zdravotním znevýhodněním (dříve ZPS)
Konstruktér – konstrukce vstřikovacích forem
Konstruktér – konstrukce kontrolních a měřících přípravků, nástrojů a jednoúčelových strojů
Nástrojař pro výrobu vstřikovacích forem a nástrojů pro kovovýrobu
Pracovník měrového střediska
Seřizovač na lisovně plastů
Pracovník technické kontroly
Pokud máte ve Vašem okolí nebo rodině zájemce o volná pracovní místa, nechť zašle životopis na adresu
dvorakova.lenka@flidr.cz nebo vyplní dotazník uchazeče o zaměstnání na našich webových stránkách
www.flidr.cz. Popřípadě doručí životopis na personální úsek či recepci.
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