Prosinec 2015,

Zprávy z obce
Začátkem roku jsme navázali na započatou

Na tuto akci navázala další akce, výstavba

stavbu školní jídelny – výdejny. Stavbu provedla

veřejného dětského hřiště pro malé děti před

firma LV-servis, která vyhrála výběrové řízení,

mateřskou

stavbu se podařilo dostavět do konce školního roku a

zažádáno asi 3 roky dotaci na MMR a dotace letos

o prázdninách proběhla úprava mateřské školy.

dopadla ve výši 400 000,- Kč. Do dotace také byla

Zvětšily se herny, upravily podlahy a provoz

naplánována výměna plotu, ale při této výměně se

mateřské školy se výrazně zlepšil a hlavně novou

zjistilo, že podezdívka je ve špatném stavu a musela

jídelnu může navštěvovat i ZŠ, která doposud

být postavena nová. Stavbu provedla firma Tewiko

chodila na obědy do firmy Flídr. Tím bych chtěl

z Liberce, která vyšla z výběrového řízení.

školou.

Na

toto

hřiště

měla obec

poděkovat panu Ing. Karlu Flídrovi, že umožnil
Jelikož

škole stravování ve firmě, i když to nebylo

ve

firmě

Flídr

s.r.o.

roste

počet

zaměstnanců, vznikl nápad vybudovat autobusové

z hygienických důvodů až tak jednoduché.

zastávky u firmy. Obec zažádala na Pardubickém
kraji, je-li toto možné a kraj nám vyšel vstříc a
nechal

vypracovat

projektovou

dokumentaci.

S ředitelem firmy panem Ing. Flídrem jsme se
domluvili a on byl ochoten jednu zastávku uhradit a
druhou uhradí obec. Jelikož krajský úřad rozhodl o
rekonstrukci silnice Široký Důl – Masokombinát
čekali jsme na to, až rekonstrukce bude probíhat a
tím se zastávky i zlevní. Vše dopadlo dobře a
autobusové zastávky nyní čekají na kolaudaci.
Dále obec zakoupila od Obce Osík malý náklaďák
Na výstavbu jídelny navazovala již několik let

značky Multicar M 26 4x4, která má i zimní

plánovaná výměna střešní krytiny na škole, kterou

vybavení jako je radlice na prohrnování sněhu,

provedl pan Jan Radiměřský se svými kolegy a

posypač a zametač na silnice. Pokud v letošním roce

výměna se povedla bez potřeby lešení, čímž vznikla

napadne sníh, zkusíme s tímto strojem provádět

úspora.

zimní údržbu na místních komunikacích. Multicara
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Poplatky na příští rok

bude sloužit na veškerou údržbu obce a bude ji
možné využít na dopravu pro místní obyvatele dle

Poplatky na rok 2016: komunální odpad

možností.

600,- za osobu splatné do 31.3.2016; stočné 720,- za
Václav Vopařil

osobu splatné do 20.5.2016; pes 100,- splatné do
31.3.2016.

Kulturní a sportovní akce v obci
Širokodolská časovka

V pondělí 28. září v naší obci proběhl 1. ročník
Širokodolské časovky. Zdolat na kole Smrčiny v co
nejlepším čase bylo pro nás velkou výzvou, protože
v nejbližším okolí není delší a strmější stoupání.
Závodu se zúčastnilo 74 závodnic a závodníků
všech věkových kategorií. Počasí nám přálo a nálada
byla dobrá. Celkovým vítězem se stal Daniel Petr
z Poličky. Těšíme se na 2. ročník, který bude opět na
podzim příštího roku.
Chtěl bych poděkovat všem pořadatelům a
sponzorům za pomoc a podporu a také fanouškům,
kteří nás podpořili na trati.
Výsledkovou listinu včetně bohaté fotogalerie,
videa a dalších informací najdete na webových
stránkách www.smrciny.wbs.cz
Pavel Krejsa
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blížících se Vánoc. Kromě horkých nápojů pro děti i
dospělé, které zahřály po těle, se místní mohli těšit

Vítání občánků 2015
V letošním roce jsme měli tu čest přivítat do
obce Široký Důl 5 nových občánků. Přivítali jsme 4

z vystoupení dětí místní mateřské školy, které snad

chlapce a 1 děvčátko. Děkujeme všem, kteří si na

i trochu zahřálo u srdce.

nás udělali čas během druhé adventní neděle a

Společné setkání s místními za zvuku koled

přejeme Vám mnoho štěstí, zdraví a lásky.

nám tak opět připomnělo, že i takováto drobná
tradice nás může potěšit a zvednout náladu při

Marie Kocmanová

nepříjemných událostech kolem nás.
Doufáme, že se příští rok opět sejdeme a třeba i
v hojnějším počtu.
Lenka Blažková

Rozsvícení vánočního stromu
Stejně jako loni i letos proběhlo před budovou
Obecního úřadu rozsvícení vánočního stromu. První
adventní neděli dne 29.listopadu si tak místní
občané mohli zpříjemnit již druhou událostí tohoto
druhu v naší obci.
V 17 hodin starosta pozdravil všechny přítomné
a zahájil program. Po společném odpočítání se
k překvapení většiny

nerozsvítil

strom

naproti

budově úřadu jako loni, ale stříbrný smrk v zahradě.

Počasí

nám

sice

nepřálo,

ale

naštěstí

neodradilo, aby lidé společně nasáli atmosféru
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Turnaj v člověče nezlob se
Komůrka hru. Ve třech kolech po 30 minutách hráči

Kdo si hraje, prý nezlobí. To se pokusila
prověřit místní kulturní komise na 1. Turnaji

sbírali

v Člověče, nezlob se. V sobotu 12. prosince se na 14

semifinále. Čtyři nejlepší ze semifinále se utkali za

hod

věkových

podpory všech zúčastněných v závěrečném finále.

kategorií, aby zkusili své štěstí. Na výherce do

Vítězem se stal a putovní kuželku si domů odnesl

třetího místa byly totiž připraveny pěkné ceny

Jirka Lopour. Druhé místo obsadil Honza Jílek, na

včetně ručně vyrobených dřevěných kostek. Na

třetím místě se umístila Aneta Jílková.

začaly

scházet

hráči

různých

body

a

osm

nejlepších

postoupilo

do

absolutního vítěze pak čekala také ručně vyrobená

Napětí, radost z vítězství, zklamání z prohry

putovní kuželka. Pro všechny hráče bylo přichystáno

i nějaká ta slzička. I tyto emoce, které patří ke

občerstvení.

každé hře, mohli zúčastnění zažít. Přesto jsme
strávili příjemné odpoledne a budeme se těšit na

Těsně po 14. hodině za účasti 36 hráčů a tří

další ročník turnaje této klasiky v hrách, kdy

rozhodčích zahájil moderátor turnaje Ondra

budeme mít opět příležitost se společně nezlobit.
Lenka Blažková
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Základní škola a mateřská škola Široký Důl
Všichni zaměstnanci školy, děti a žáci by

Poděkování za finanční příspěvek patří

chtěli touto cestou poděkovat zřizovateli, díky

Honební společnosti Široký Důl.

kterému budova školy velmi dobře vypadá. V

V neposlední řadě pak všem, kteří škole

minulých letech dostala nový „kabát“, byla

nezištně pomáhají a kladně ji prezentují na

zateplena, provedena výměna oken, zásadní

veřejnosti.

úpravy byly provedeny i uvnitř budovy, velkou

Základní škola a mateřská škola Široký Důl přeje

radost máme z přístavby jídelny. Prostředí školy

všem krásnou, ničím nerušenou vánoční pohodu,

je tak velmi příjemné a působí pozitivním

hodně zdraví, štěstí, pracovních i osobních

dojmem. Zároveň děkujeme firmě Flídr, která

úspěchů v novém roce 2016.

nám do výstavby školní výdejny poskytovala ke
stravování svoje prostory.

Dění v mateřské škole

školce uspořádali „Pyžamový den“, Divadlo Jójo

Poslední srpnový den byl věnován představení

přijelo s „Rampouchovou pohádkou“, keramické

nových a zcela zrekonstruovaných prostor mateřské

dílně jsme se věnovali vyrábění vánočního svícnu a

školy. Zájem o prohlídku školky byl velký, přišly i

na konci měsíce jsme se básničkou a písničkou

školkové děti, které byly zvědavé, co je příští den

podíleli na rozsvícení vánočního stromu. Rychle nám

čeká.

to uteklo a už je prosinec, měsíc, na který se děti

Školní rok začal seznamováním se čtyřmi

těší. Jako každý rok i letos přišel do školky svatý

novými kamarády, hračkami, novými prostory a s

Mikuláš s andělem, pekli jsme cukroví a teď v

činnostmi školkového dne. Každý den si hrajeme,

posledním předvánočním týdnu nás čeká vánoční

svačíme, povídáme si, cvičíme, vyrábíme nebo

besídka pro rodiče dětí s nadílkou od Ježíška.

zpíváme, chodíme ven a po obědě odpočíváme.
KRÁSNÉ VÁNOCE A NOVÝ ROK 2016
přejí děti a zaměstnanci školky

Září bylo obohaceno Divadlem Jójo a pohádkou
„Mášenka a medvědi, v říjnu jsme z keramiky
vyráběli krmítka pro ptáčky, v listopadu jsme ve
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Podzimní procházky

Pyžamový den
6

Rozsvícení vánočního stromu

Návštěva sv. Mikuláše a anděla
7

Sportovní mini rubrika

bodů za umístění v jednotlivých soutěžích. Mladší
žáci si z celkového hodnocení odvezli malý pohár za

ZPRÁVA O ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ ZA

krásné 5. místo z 31 zúčastněných družstev. Starší

ROK 2015

žáci

obsadili

10.

místo

z celkového

počtu

27

družstev.
Do činnosti se během roku 2015 zapojilo 20 dětí,
z toho 16 ve věku mladších žáků do 11 let a 4 ve

Petra Lorencová

věku starších žáků 12-15 let. Aby i starší žáci mohli
ve své kategorii závodit, museli jsme jejich družstvo
doplnit

dětmi

mladšími,

což

je

hodně

znevýhodňovalo v boji s ostatními soupeři.
V letošním roce jsme se zúčastnili 6 pohárových
soutěží, které byly zařazeny do Okresní ligy
Svitavska mladých hasičů v požárním útoku, a to
v Pomezí, Jevíčku, Poličce, Kamenci, Sádku a
Mladějově. Kromě požárního útoku byla na každé
soutěži další doplňková disciplína – štafeta 4x60
metrů,

štafeta

požárních

dvojic

nebo

přebor

jednotlivců na 60 m překážek.
SDH Široký Důl v roce 2015
Mladším žákům se nejvíce vydařila soutěž
v Jevíčku, kde v požárním útoku s časem 20,71

V letošním roce tým pokračoval v trendu let

s zvítězili a odvezli si domů zlaté medaile i krásné

předešlých a podařené závody, téměř pravidelně,

ceny. Starší žáci si svůj nejlepší čas 17,51 s zaběhli

střídaly ty pokažené. Tým pravidelně objížděl

na poslední soutěži v Mladějově a obsadili zde 5.

závody Okresní ligy Svitavska a taktéž se zúčastnil

místo.

postupových soutěží v požárním sportu. V letošním
roce hrála taktéž velkou roli zranění, popřípadě jiné

Dařilo se i našim jednotlivcům. V přeboru

absence členů týmu, které způsobily, že tým

jednotlivců na 60 m překážek v kategorii mladší

prakticky žádný závod neobjel v optimální sestavě.

žákyně na Poličské pohárové soutěži zvítězila

Především tento problém trápil družstvo celý rok a

Simona Peterková s časem 18,47 s. Z Poličky si

byl hlavním důvodem častých chyb a slabších

pohár za 1. místo odvezla i Martina Mrázová, a to ze

výkonů.

soutěže o Cenu dráčka Doda v motání hadic.
V

rámci

postupových

soutěží

se

sbor

zúčastnil tradičně závodu v Květné, kde se koná
okrskové kolo požárního sportu. To nebylo zase tak
V roce 2015 bylo do Okresní ligy Svitavska

jednoduchým vstupem do sezóny a ukázalo, že i na

zařazeno 7 soutěží, my jsme se zúčastnili pouze 6

okrskové úrovni dozrávají kvalitní družstva, se

z nich. O výsledném pořadí v lize rozhoduje součet
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kterými je třeba počítat. Po stabilním týmovém

Vynikajícího úspěchu dosáhl Karel Flídr ml.,

výkonu ale družstvo zvítězilo a potvrdilo tak zase na

který se zúčastnil Mistrovství světa dorostu v

rok svou dominanci v okrsku Polička. Dalším kolem

Běloruském Grodně. Tam svými výbornými výkony

bylo okresní kolo v Jaroměřicích. Opět velmi slušná

pomohl Českému týmu k zisku titulu Mistrů světa v

konkurence

borců

celkovém hodnocení. K tomu přidal ještě zlatou

znamenaly obhajobu titulů okresních přeborníků a

medaili za disciplínu štafeta 4x100m, kde běžel úsek

postup na krajské kolo do Lanškrouna. Tam se

domeček a zlatou medaili v disciplíně požární útok,

naplno projevil problém četných absencí a družstvo

kde běžel proud. I tentokrát tak Široký Důl

se sotva dalo dohromady, aby bojovalo s nejlepšími

zanechal, díky svým závodníkům, stopu na poli

týmy Pardubického kraje. Narychlo sestavený tým

mezinárodního požárního sportu.

a

solidní

výkony

našich

předvedl výkony na hranici svých možností a do
Jakub Paulíček

poslední chvíle bojoval o postup se suveréním
Zbožnovem. Nakonec náš tým skončil na druhém
místě, ale předvedl, že umí bojovat do poslední
chvíle a i přes nepřízeň osudu odjížděl z Lanškrouna
se

vztyčenou

hlavou

a

s

titulem

krajských

vicemistrů.
V okresní lize Svitavska se naše týmy
zúčastnily všech závodů okresní ligy a opět patřily k
favoritům celé soutěže. V letošním roce se ale špice
favoritů značné roztáhla a bylo od počátku jasné, že
konkurence v lize bude letos nejkvalitnější za dobu
její existence. Od prvního závodu se začaly střídat
horší a lepší časy s železnou pravidelností. Slušné
výkony Áčka v Širokém Dole, Hartmanicích, Oldříši
a Nedvězí střídaly chyby v Telecím, Lubné, Desné a
Kamenci. Především prostřední část sezóny pro tým
znamenala značnou bodovou ztrátu, kterou i přes
zlepšený závěr nedokázala dohnat. Náš A tým tak
skončil na 5. místě. Béčko chybovalo sice méně, ale
zase jejich bodové příděly nebyly tak značné, takže
to v celkovém hodnocení stačilo na 8. místo. Alespoň
malou náplastí bylo překonání rekordu SDH na
závodě v Perálci, kde Široký Důl dosáhl i na nejlepší
čas celé sezóny okresní ligy a to 17,14. Takže je vidět
že když se chce, tak to jde ....
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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
Každých 14 dní

Zubní pohotovost
oblast Litomyšl - Polička
5.–6. 12. MUDr. Kučerová Marta, Polička,Smetanova 55, 461 724 635
12.–13. 12. MUDr. Novák Peter, Sloupnice188, 465 549 236
19.–20. 12. MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,Mariánská 1137, 461 614 614
24. 12. MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,ul. 9. května 809, 461 615 414
25. 12. MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,Husova 25, 606 202 501
26.–27. 12. MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,1. máje 607, 461 724 423
28. 12. MUDr. Švecová Dagmar,Litomyšl, Šmilovského 1122,461 613 663
29. 12. MUDr. Veselíková Ivana,Litomyšl, Smetanovo nám. 97,461 614 569
30. 12. MUDr. Zeman František,Litomyšl, Smetanovo nám. 132,461 613 827
31. 12. MUDr. Zeman Oldřich, Polička,1. Máje 606, 733 152 435
1. 1. MUDr. Adamcová Marketa,Polička, Hegerova 373,461 725 987

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Pozvánka na nadcházející kulturní události

Pozvánka do kraje Smetany a Martinů
Dolní Újezd

Předvánoční koncert

18. 12. – Vánoční koncert žáků ZUŠ Dolní Újezd
Předvánoční koncerty se stávají u nás,

V 17. hod. v kostele sv. Martina.

v Širokém Dole, tradicí. Proto se i letos můžeme
sejít v neděli 20. prosince ve 14. hodin v kostele Sv.

20. 12. – Vánoční koncert

Jana

Pořádá hudební soubor DúVá v sokolovně od17. hod

Křtitele.

SMALL

V rámci

BAND

koncertu

z Poličky,

schola

Vám

zahrají

mládeže

ze

a od 19. hod. Dobrovolné vstupné bude věnováno na

Sebranic a zvonkohra ze Širokého Dolu. Svátečním

projekt:Hudba pomáhá.

slovem nás provede P. Vojtěch Glogar. Po koncertě
bude

připraveno

tradiční

občerstvení.

Vstupné

Litomyšl

dobrovolné.

17. 12. v 19.30 hod. – Bratři Ebenové – koncert;
Smetanův dům, Litomyšl

Přijďte, těšíme se na Vás

Bratři Ebenové, Marek, Kryštof a David připravili
Pavel Krejsa

nový koncertní program s názvem Čas holin.

____________________________________________

17. 12. v 18.00 hod. – J. J. Ryba: Česká mše vánoční;

Kostel Povýšení sv. Kříže, Litomyšl

Předsilvestrovský pochod

Účinkují: litomyšlské pěvecké sbory (Vlastimil,Sbor

Širokodolští chodci si Vás dovolují srdečně

paní a dívek a Mužský pěvecký sbor), Litomyšlský

pozvat na již tradiční předsilvestrovský pochod,

symfonický orchestr, dirigent David Lukáš.

který se bude konat 29.12. 2015. Sraz je v 9:00 h na

Vstupné: 80 Kč

kopečku u Lorencu.

27. 12. – 14.00-20.00 hod. – Silvestrovské odpolední

________________________________________________

čaje pro dříve narozené; Lidový dům, Litomyšl

2. poslední ples sezóny 2016

K tanci a poslechu hraje Malý taneční orchestr z
České Třebové.

Srdečně Vás zveme na 2. Poslední ples
sezóny, který se uskuteční 5. února 2016 od 20

Sebranice

hodin na sále místního pohostinství.

28. 12. od 18 hodin – Předsilvestrovské posezení

K tanci a poslechu zahraje skupina MOKA

v KD v Sebranicích, předtančení, hraje Vepřo –

BAND Svitavy. Součástí plesu bude bohatá tombola

knedlo – zelo. Občerstvení zajištěno.

a doprovodný program. Cena vstupného s místenkou
je 100,- Kč, bez místenky 80,-Kč.

Svojanov

Vstupenky budou k zakoupení od začátku

19. 12. od 16.00 hod. proběhne před svojanovskou

ledna.

radnicí tradiční akce – svojanovské vánoce
Pavel Krejsa

________________________________________________
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Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abychom Vám popřáli poklidné svátky plné pohody a lásky. Do nového
roku 2016 Vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a spokojenosti.
zastupitelstvo obce Široký Důl
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