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Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás pozdravil prostřednictvím nového vydání občasníku. V  minulých 
úvodnících jsem vyjadřoval přání a naději, že po skončení pandemie se naše životy vrátí do 
běžných kolejí a budeme zažívat více klidu a pohody. Věřím, že největší problémy spojené 
s  pandemií koronaviru už jsou za námi. Můžeme se znovu setkávat bez omezení a  získali 
jsme znovu možnost pořádat společenské, kulturní a společenské akce. Za to jsem moc vděč-
ný a  jistě nejsem sám. Trápí nás ovšem jiné věci – konflikt na Ukrajině, energetická krize, 
výrazné zdražování základních potřeb a s tím spojená klesající životní úroveň. Přesto bych 
chtěl vyjádřit naději, že bude brzy lépe a situace se změní k lepšímu pro celou společnost, 
pro každého z nás.

Chtěl bych vám popřát jménem svým i  celého zastupitelstva obce hezké a  klidné proži-
tí vánočních svátků v rodinném kruhu a všech nejbližších. Do roku 2023 vám přeji hodně 
zdraví, pohody a spokojenosti v osobním, rodinném i pracovním životě.

 Pavel Krejsa

PF 2023
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Zastupitelstvo obce
Ve volebním období 2022 – 2026 bude v Širokém Dole pracovat obecní 
zastupitelstvo v tomto složení:
Starosta obce: Pavel Krejsa
Místostarosta obce: Ing. Josef Zavoral
Předsedkyně sociálního výboru: Ing. Marcela Mrázová
Předsedkyně kulturního výboru: Jana Melíková
Předseda kontrolního výboru: Martin Bureš
Předseda finančního výboru: Ing. Jiří Mráz
Předseda výboru pro sport a volný čas: Petr Pala

Informace pro občany
Zastupitelstvo obce schválilo výši poplatků na rok 2023. Jejich výše zůstává stejná jako v le-
tošním roce.

• Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu – 700 Kč / 1 obyvatel za rok (splatnost 
do 31. března 2023)

• Poplatek za stočné – 840Kč / 1 obyvatel za rok (splatnost do 20. května 2023)
• Poplatek za psa – 100 Kč (splatnost do 31. března 2023)
V této souvislosti žádáme občany, aby jakoukoli změnu týkající se poplatků nahlásili co nej-
dříve na obecním úřadě.

Likvidace komunálního odpadu
Směsný komunální odpad bude firma LIKO Svitavy svážet pravidelně každý pátek v sudých 
týdnech. Svoz plastů bude probíhat vždy v úterý v sudých týdnech. Provoz sběrného dvora – 
každou sobotu v době od 8 do 10 hodin.

Poškození stromů
Rád bych vás informoval o velmi nepříjemné záležitosti. Při prohlídce vybraných stromů pro 
vypracování dendrologického posudku jsme společně s arboristou Martinem Blažkem zjis-
tili mechanické poškození dvou stromů vyvrtáním děr do spodní části kmene. Dá se předpo-
kládat, že byla do děr vpravena chemická látka, která v budoucnu způsobí uschnutí stromu. 
Celou záležitost jsem nahlásil na Policii ČR k prošetření.

Co dodat? Ať už škodu způsobil kdokoli, mrzí mě, že k takovým věcem v naší hezké obci do-
chází, pro mě osobně je to velké zklamání. Doufám, a snad nejsem sám, že k podobné věci 
už v budoucnu nebudeme řešit…
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Plán rozvoje obce Široký Důl

KRÁTKODOBÉ CÍLE:

• Vybudování přístupové komunikace k evangelickému hřbitovu
• Vybudování zpevněné plochy na kontejnery za kulturním domem
• Zajištění skalního masivu ve Smrčinách
• Opláštění zpevněných ploch na kontejnery v celé obci
• Vybudování parkoviště u obecního úřadu
• Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy čp. 61
• Oprava Božích muk (u kostela sv. Jana Křtitele a u Vomáčkových) a sochy Panny Marie 

v Kovářových lukách
• Oprava zdi na katolickém hřbitově, finanční spoluúčast na opravě fasády kostela 

sv. Jana Křtitele
• Oprava obvodové zdi a stříšky na evangelickém hřbitově

STŘEDNĚDOBÉ CÍLE:

• Dokončení rekonstrukce kulturního domu
• Rekonstrukce návsi
• Dokončení výměny vodovodního řadu
• Výstavba víceúčelového sportovního hřiště
• Rekonstrukce budovy čp. 61
• Výkup pozemků pro výstavbu rodinných domů

DLOUHODOBÉ CÍLE:

• Vybudování naučné stezky
• Rekonstrukce požární nádrže v místní části Kopec
• Úprava koryta Jalového potoka
• Finanční spoluúčast na výměně střešní krytiny na kostele sv. Jana Křtitele a krytiny na 

obvodové zdi hřbitova

Tyto záměry projednalo zastupitelstvo obce na svém zasedání 2. listopadu 2022. Pro spl-
nění těchto cílů se budeme snažit využívat aktuálních a dostupných dotačních titulů. Bu-
deme rádi za každý váš podnět a nápad, jak tyto cíle případně doplnit.
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Stavební akce
Výstavba přístupové komunikace k evang. hřbitovu a pietního prostoru
Tato stavba je z větší části zrealizována. Na jaře příštího roku bude nainstalována nová brá-
na na hřbitov a na přístupovou komunikaci bude položen finální mlatový povrch.

Výstavba vodovodního řadu
Druhá etapa výstavby vodovodního řadu byla dokončena. S třetí, poslední etapou (od kul-
turního domu po Smrčiny), počítáme v  letech 2024  – 2025, v  závislosti na získání dotace 
z Pardubického kraje.



5č. 10 – prosinec 2022

Výstavba zpevněné plochy pro kontejnery
V současné době je zpevněná plocha vedle kulturního domu dokončena. Na obvodovou zeď 
bude ještě nainstalována kovová konstrukce s dřevěným opláštěním. Věřím, že toto opatře-
ní přispěje k lepšímu vzhledu středu obce.

V budoucnu plánujeme opláštění všech zpevněných ploch na kontejnery v obci.

Rekonstrukce kulturního domu
Byl dokončen nový bezbariérový hlavní vchod a terénní úpravy za budovou.

Zakoupili jsme nové židle (100 ks) a stoly (18 ks). V sále byla nainstalována druhá ochranná síť 
pro sportovní činnost před přísálím. Bylo zakoupeno vybavení posilovny, která začne sloužit 
veřejnosti v příštím roce.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) bohužel znovu zamítlo žádost obce o dotaci na pro-
jekt „Rekonstrukce kulturního domu v Širokém Dole – 2. NP“. Nový dotační titul z MMR nebyl 
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zatím vypsán. Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti na Pardubický kraj z Programu 
obnovy venkova na výměnu střešní krytiny kulturního domu. V případě zamítnutí žádosti 
o dotaci rozhodne zastupitelstvo obce o dalším postupu.

Proběhlé kulturní a sportovní akce
Nohejbalový srandamatch – 6. ročník
V  loňském roce jsem vyjádřil přání, abychom se letos sešli na dalším turnaji v  nohejbale 
a k mé radosti se tak stalo. V neděli 4. září jsme se znovu sešli na hřišti za budovou základní 
školy v počtu šesti týmů. Počasí se vyvedlo a celý turnaj proběhl v příjemné atmosféře. Mi-
lým překvapením bylo vítězství mladých hráčů z naší obce.

Výsledek turnaje: 1. místo –DATLOVCI
2. místo – PŘESPOLNÍ
3. místo – 3 PROMILE
Děkuji všem, kdo pomohli s přípravou turnaje a také divákům, kteří přišli fandit. Už teď se 
těšíme na 7. ročník.
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Předvánoční jarmark
Na neděli 27. prosince připravil kulturní výbor další ročník Předvánočního jarmarku, který 
se konal v sále kulturního domu. Své výrobky nabídlo návštěvníkům 14 prodejců z Širokého 
Dolu a blízkého okolí. Celá akce proběhla v příjemné atmosféře. Kromě možnosti zakoupení 
dárků to byla dobrá příležitost pro setkání obyvatel nejen z naší obce. V příštím roce jistě 
rádi uspořádáme další ročník.

Rozsvícení vánočního stromu
Po skončení jarmarku jsme se v podvečer sešli o několik kroků dál na dětském hřišti u mateř-
ské školy u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Byla to další možnost, jak strávit spo-
lečné chvíle. V rámci programu měly hezké vystoupení děti z mateřské a základní školy. Na 
závěr vystoupil s pěknými písničkami Petr Andrle s rodinou a přáteli.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě 
těchto dvou akcí.



8 Občasník obce Široký Důl

Návštěva sv. Mikuláše
Opět po roce navštívil svatý Mikuláš s  doprovodem menší děti z  naší obce. Díky ochotě 
a vstřícnému přístupu mladých širočáků navštívily naše děti dvě skupiny. Jsem rád, že se nám 
daří tuto tradici udržovat, což není v dnešní době samozřejmostí.

Vítání občánků
Neděle 4. prosince byla hezká a výjimečná tím, že jsme opět po roce měli milou příležitost 
přivítat naše nové občánky, kterými jsou:

Vojtěch Dřínovský – narozen rodičům Lauře Štěpánkové a Vojtěchovi Dřínovskému

Marie a Hana Kocmanovy – narozeny rodičům Radce a Janu Kocmanovým

Zdeněk Suma – narozen rodičům Pavle a Zdeňkovi Sumovým

Celá slavnost proběhla v sále kulturního domu. Svým vystoupením tuto slavnost hezky zpes-
třily děti ze základní školy –Jůlinka a Matěj Vodehnalovi, Terezka Břeňová, Adélka Poláková 
a Terezka Krejsová. Na housle krásně zahrála Miriam Kašparová.

Nezbývá mi, než poděkovat rodičům, dětem a jejich blízkým za to, že přijali pozvání na toto 
odpoledne. Také chci poděkovat všem, kdo toto setkání připravili a vyjádřit neskromné přá-
ní, abychom každoročněvítali nové občánky v co největším počtu.
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Činnost divadelních souborů v Širokém Dole
Rád bych napsal pár řádků o činnosti Dětského divadelního souboru a Divadelního souboru 
dospělých v naší obci. Jsme moc rádi, že jsme po třech letech mohli obnovit svoji činnost. 
Dětský soubor má v tuto chvíli 15 herců, z toho je 8 dětí nových. S dětmi jsme nacvičili Lou-
pežnickou pohádku podle Příběhu staré bambitky I. Divadelní soubor dospělých má 12 her-
ců. S dospělými jsme nastudovali pohádku O chytrém Honzovi.

S dětmi jsme měli premiéru v neděli 26. června a s dospělými v sobotu 16. července v sále 
našeho kulturního domu. Jsme rádi, že naše vystoupení přitáhlo hodně diváků. V září jsme 
hráli tradičně v Kamenci, po novém roce jsme pozváni do Sebranic a Korouhve.

Doufám, že nás„ochotničení“ nepřestane bavit a  budeme moci nadále dělat radost nejen 
sobě, ale i vám, divákům.

 Pavel Krejsa
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Naši jubilanti únor–prosinec 2022
ÚNOR
Jaroslava Střítežská – 82 let
Josef Lipavský – 80 let
BŘEZEN
Jaroslav Kopecký – 86 let
Jaroslava Flídrová – 82 let
DUBEN
Helena Sejkorová – 88 let
Růžena Paulíčková – 88 let
Vladimír Střítežský – 55 let
KVĚTEN
Jaroslav Tlustoš – 65 let
Vlasta Burešová – 80 let
ČERVEN
Pavel Krejsa – 50 let
František Zerzán – 60 let
Jana Melík – 50 let
Marie Flídrová – 86 let
ČERVENEC
Oldřich Jílek – 55 let
Petr Blažek – 60 let
Jana Waltová – 81 let

ŘÍJEN
Jaroslav Svatoš – 75 let
Viktor Fiala – 50 let
Věra Dřínovská – 60 let
Jana Pakostová – 65 let
Miroslava Sílová – 70 let
Jan Kocman – 70 let
Zdeněk Jiruše – 75 let
Libuše Kašparová – 70 let
Věra Kosinová – 96 let
Jarmila Vénosová – 84 let
Vlasta Telecká – 84 let
LISTOPAD
Leoš Wilder – 55 let
Zdeněk Vávra – 65 let
Stanislav Krumpl – 65 let
Marie Jílková – 82 let
PROSINEC
Ludmila Kopecká – 80 let
Vlatimil WIlder – 70 let
Ludmila Balášová – 70 let
Jana Telecká – 70 let

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let a nám všem klidné dal-
ší dny. MM
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce č. 22
konaného dne 16. června 2022
1. Zastupitelstvo obce schválilo ověřovateli zápisu jednání zastupitelstva obce Ing. Jiřího 

Mráze a Václava Vopařila.
2. Zastupitelstvo obce schválilo program pro jednání zastupitelstva obce.
3. Zastupitelstvo obce schválilo výsledek přezkoumání hospodaření obce Krajským úřa-

dem Pardubického kraje za rok 2021.
4. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí závěrečný účet DSO AZASS Poličsko za rok 2021.
5. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregionu Poličsko za rok 

2021.
6. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí závěrečný účet DSO Mikroregionu Litomyšlsko – 

Desinka za rok 2021.
7. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí závěrečný účet DSO Kraje Smetany a Martinů za 

rok 2021.
8. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2021.
9. Zastupitelstvo obce schválilo doplnění obsahu Změny č. 2 Územního plánu obce, kte-

rá je pořizována zkráceným postupem, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení zastupitelstva.

10. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Veterán klubu Široký Důl, z.s. o poskytnutí dotace 
na podporu činnosti v roce 2022.

11. Zastupitelstvo obce schválilo žádost SDH Široký Důl o poskytnutí dotace na podporu 
činnosti v roce 2022.

12. Zastupitelstvo obce schválilo žádost SDH Široký Důl o poskytnutí dotace na pořádání 
oslav založení sboru dne 25. června 2022.



12 Občasník obce Široký Důl

13. Zastupitelstvo obce schválilo umístění pamětní desky (kamene zmizelých) u pomníku 
padlých v I. světové válce v rámci oslav založení hasičského sboru.

14. Zastupitelstvo obce zamítlo žádost Zdeňka Karského, Š. Důl 118 o odkup ob. pozemku 
parc. č. 118.

15. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Centra sociálních služeb Bystré, Školní 319, Bystré 
o finanční podporu obce na zajištění sociální služby v roce 2022.

16. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí investiční dotace z prostředků Par-
dubického kraje v  rámci Programu obnovy venkova na akci „Rekonstrukce parkovací 
plochy u obecního úřadu“.

17. Zastupitelstvo obce projednalo výsledek terénního geologického šetření pro zajištění 
skalního svahu na místní komunikaci Široký Důl – I/34.

18. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Jindřišky Kučerové, Sebranice 157 o povolení napo-
jení na místní komunikaci a splaškovou kanalizaci v rámci novostavby dvojdomu Široký 
Důl, parc. č. st. 61, 202/1, 202/2, 1431/1.

19. Zastupitelstvo obce zamítlo žádost manželů Volfových, Š. Důl 62 o skácení olše a jasanu 
na obecních pozemcích parc. č. 1444/20 a 1431/28.

20. Zastupitelstvo obce projednalo skácení lípy na ob. pozemku parc. č. 1431/5 a dvou lip na 
ob. pozemku parc. č. 1431/8.

21. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výsledek žádosti o dotaci v rámci Programu rozvo-
je venkova (Ministerstvo pro místní rozvoj – 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřej-
ných budov) na akci „Rekonstrukce kulturního domu v Širokém Dole – 3. etapa“.

22. Zastupitelstvo obce schválilo rozsah dalších prací a výdajů v rámci rekonstrukce kultur-
ního domu do konce roku 2022.

23. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č 2/2022.
24. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 3/2022.
25. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Římskokatolické farnosti Sebranice o finanční pří-

spěvek na práci vysokozdvižné plošiny při opravě střechy a věží kostela sv. Jana Křtitele.
26. Zastupitelstvo obce schválilo návrh veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí dotace obce 

Mikroregionu Poličsko na účel „Rozšíření velkoprostorového stanu o  kompletní stan 
s čely 10 x 10 m pro potřeby členských obcí Mikroregionu Poličsko“.

27. Zastupitelstvo obce schválilo prodej nepotřebného vybavení sálu kulturního domu  – 
interiérových židlí.

28. Proběhla diskuse na různá témata týkající se života v obci.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce č. 23
konaného dne 12. září 2022
1. Zastupitelstvo obce schválilo ověřovateli zápisu jednání zastupitelstva Zdeňka Svatoše 

a Márii Víškovou.
2. Zastupitelstvo obce schválilo program pro jednání zastupitelstva obce.
3. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet Svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2021.
4. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výpověď smlouvy o dílo ze strany Vodárenské spo-

lečnosti Chrudim, a.s., Novoměstská 626, Chrudim.
5. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Mysliveckého spolku Široký Důl, z.s. o poskytnutí 

dotace na podporu činnosti v roce 2022.
6. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí dotace od Svazku obcí Mikroregion 

Litomyšlsko – Desinka v rámci financování akce „Úpravy veřejných prostranství v regio-
nu Desinka“ na výstavbu mobiliáře na kontejnery.

7. Zastupitelstvo obce schválilo dodavatele a cenovou nabídku na výstavbu mobiliáře na 
kontejnery – firmu PAPEON s.r.o., Široký Důl 141, IČ: 08180938.

8. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný smlouvu o  poskytnutí dotace Pardubické-
ho kraje v  rámci Programu obnovy venkova na akci „Rekonstrukce parkovací plochy 
u obecního úřadu“.

9. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o  poskytnutí dotace z  Programu „AED“ (Auto-
matizovaný externí defibrilátor) z prostředků Pardubického kraje. Zastupitelstvo obce 
schválilo dodavatelem automatizovaného externího defibrilátoru firmu AED line CZ, 
s.r.o. Zašová 767, 756 61, Zašová, IČ: 01943243. Zastupitelstvo obce schválilo umístění 
AED na hasičské zbrojnici.

10. Zastupitelstvo obce se seznámilo se závěry dendrologického posudku na vybrané rizi-
kové stromy rostoucí na obecních pozemcích.

11. Zastupitelstvo obce schválilo návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2024985/01, SY Široký Důl p.č. 202/1 knn, nn.

12. Zastupitelstvo obce schválilo novou cenovou nabídku firmy ATELIER A.VE, M. Majerové 
3, Brno v souvislosti s doplněním Změny č. 2 Územního plánu Široký Důl.

13. Zastupitelstvo obce projednalo problematikou zajištění skalního masivu ve Smrčinách.
14. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o  časovém harmonogramu přípravných 

prací v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí návsi.
15. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2022.
16. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 5/2022.
17. Zastupitelstvo obce schválilo instalaci 2 kusů nových bezpečnostních zrcadel pro zvýše-

ní dopravní bezpečnosti v obci.
18. Zastupitelstvo obce schválilo vyřazení 2 kusů nůžkových stanů z majetku obce.
19. Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na výrobu nástěnných kalendářů na rok 

2023.
20. Proběhla diskuse na různá témata týkající se života v obci.
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Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Široký Důl č. 1 konaného dne 14. října 2022
1. Členové zastupitelstva složili slib a potvrdili podpisem.
2. Zastupitelstvo obce schválilo program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, zapi-

sovatele a ověřovatele zápisu.
3. Zastupitelstvo obce schválilo jednoho místostarostu pro příští volební období.
4. Zastupitelstvo obce schválilo, aby zvolený starosta vykonával funkci jako neuvolněný,
5. ostatní členové zastupitelstva také jako neuvolnění.
6. Zastupitelstvo obce schválilo veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
7. Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce neuvolněného starosty obce Široký Důl
8. Pavla Krejsu.
9. Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce neuvolněného místostarosty obce Široký Důl
10. Ing. Josefa Zavorala.
11. Zastupitelstvo obce stanovilo počet členů finančního a kontrolního výboru,
12. a to tříčlenné.
13. Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce předsedy finančního výboru Ing. Jiřího Mráze.
14. Členové výboru budou zvoleni na nejbližším zasedání zastupitelstva.
15. Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce předsedy kontrolního výboru Martina Bureše.
16. Členové výboru budou zvoleni na nejbližším zasedání zastupitelstva.
17. Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce předsedkyně kulturního výboru Janu Melíkovou.
18. Členové výboru budou zvoleni na nejbližším zasedání zastupitelstva.
19. Zastupitelstvo obce zvolilo předsedkyní sociálního výboru Ing. Marcelu Mrázovou.
20. Členové výboru budou zvoleni na nejbližším zasedání zastupitelstva.
21. Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou výboru pro sport a volný čas Petra Palu.
22. Členové výboru budou zvoleni na nejbližším zasedání zastupitelstva.
23. Zastupitelstvo obce schválilo v souladu s § 72, odst. 2, zákona o obcích
24. měsíční odměny za výkony neuvolněného starosty, neuvolněného místostarosty,
25. a předsedů výborů.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce č. 2
konaného dne 2. listopadu 2022
1. Zastupitelstvo obce schválilo ověřovateli zápisu jednání zastupitelstva Petra Palu, Mar-

tina Bureše.
2. Zastupitelstvo obce schválilo program pro jednání zastupitelstva obce.
3. Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídkou na inženýrskogeologické posouzení 

skalního svahu ve Smrčinách včetně návrhu stabilizace svahu od Ing. Jiřího Patery – JIP 
soukromé kanceláře pro průzkum a inženýrskou činnost, Pouchovská 533/52a, 500 03, 
Hradec Králové, IČ: 16245831.

4. Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace z prostředků Pardubického kraje na podpo-
ru hospodaření v lesích.

5. Zastupitelstvo obce schválilo členy finančního výboru, kontrolního výboru, kulturního 
výboru, sociálního výboru a výboru pro sport a volný čas.

6. Zastupitelstvo obce schválilo žádost spolku SPORT-ART Široký Důl, z.s. o pronájem po-
hostinství v kulturním domě.

7. Zastupitelstvo obce schválilo starostu Pavla Krejsu, jako určeného zastupitele obce Ši-
roký Důl podle zákona č. 1283/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v plat-
ném znění (stavební zákon) na celé volební období 2022 – 2026.

8. Zastupitelstvo obce projednalo návrh záměrů obce na rok 2023 a plán krátkodobých, 
střednědobých a dlouhodobých cílů obce.

9. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Střediska sociálních služeb Salvia, Wolkerova alej 
92/18, Svitavy o finanční příspěvek na činnost.

10. Zastupitelstvo obce zamítlo žádost Hospice Anežky České v  Červeném Kostelci o  fi-
nanční příspěvek na činnost.

11. Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou DS Delta s.r.o., Lub-
ná 183, 569 63 v rámci akce „Výstavba přístupové komunikace k evangelickému hřbitovu 
a pietního prostoru“.

12. Zastupitelstvo obce schválilo novou cenovou nabídkou firmy PAPEON s.r.o., Široký Důl 
141, IČ: 08180938, na vybudování mobiliáře na kontejnery, z důvodu zvětšení plochy mo-
biliáře.

13. Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci z prostředků Pardubického kraje 
v rámci Programu obnovy venkova na pokračování rekonstrukce kulturního domu.

14. Proběhla diskuse na různá témata týkající se života v obci.
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Tříkrálová koleda 2023 na Poličsku
Tříkrálová koleda je prastarý zvyk. I v současnosti se děti i dospělí převlékají za Tři krále a ob-
cházejí domy v sousedství a koledují. Koledují však nikoli pro sebe, ale pro ostatní. Chtějí začít 
nový rok dobrým skutkem. Tříkrálová sbírka probíhá od 1. ledna do 15. ledna 2023 po celé České 
republice, v Širokém Dole proběhne v sobotu 7. ledna 2023.

Komu Tříkrálová sbírka 2023 pomůže?

Dary z Tříkrálové sbírky pomůžou lidem v posledních chvílích života skrze Domácí hospic sv. 
Michaela poličské Charity. Další část darů podpoří lidi s  těžším duševním onemocněním na 
Poličsku a Svitavsku skrze Centrum duševního zdraví, které od jara 2022 pod poličskou Chari-
tou odstartovalo své služby a poskytuje podporu lidem v celém regionu. Další část sbírky pod-
poří práci zdravotních sester z Domácí zdravotní péče. Asi 5 % z částky poputuje na podporu 
zahraničních projektů – konkrétně na vzdělávání žáků a studentů v indické oblasti Belgaum 
(projekt Adopce na dálku). Část tříkrálové podpory uložíme na pomoc při mimořádných situa-
cích (například při povodních, požárech apod.).

Děkujeme vám za podporu.

Naplněný rok 2023, krásné všední i nevšední dny 
přeje

Oblastní charita Polička 
policka.charita.cz 
trikralovasbirka.cz
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Spolupráce s Fakultou architektury VUT Brno
v r. 2022 a 2023
S koncem roku je na místě trochu bilancovat. Proto bych i já rád shrnul, co se podařilo v rámci 
naší spolupráce s FA VUT Brno stihnout a kam se projekt nové návsi posunul.

Jak jsem již informoval, v posledním článku byla podaná žádost o financování projektu nové 
návsi, kdy ještě nebylo jisté, jak dopadneme, ale podařilo se nám dostat do posledního kola 
finálních projektů. Jsem moc rád, že mohu napsat, že náš projekt byl podpořen a dle předlo-
žené žádosti se nám podařilo získat 80 000 Kč. Tato částka by měla pokrýt celkové náklady na 
architektonickou studii, která vzniká v součinnosti s občany Širokého Dolu.

V září tohoto roku proběhl WorkShop, kterého se zúčastnilo cca 30 našich občanů. Nápadů se 
sešlo mnoho. Zastoupeny byly všechny generace, což bylo více než přínosné. Bylo zajímavé 
vnímat rozdílné potřeby občanů týkající se daného prostoru právě skrz tyto generace a tím byl 
smysl WorkShopu beze zbytku naplněn.

V lednu, únoru 2023 proběhne finální prezentace toho, jak bude naše náves v budoucnu vy-
padat, kdy už zásadní věci budou dány a půjde měnit pouze dílčí záležitosti této studie. Jste 
srdečně zváni. Budeme doufat, že se sejdeme ve stejně hojném počtu, jak tomu bylo i minule. 
A pokud nás bude víc, tak ještě lépe. Na sál se určitě vejdeme.

Na konec bych chtěl moc poděkovat, že právě díky vašemu zájmu se blížíme do finále, které 
nám umožní během několika budoucích let mít nejhezčí náves v širokém okolí.

 Josef Zavoral
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Poděkování
Milí spoluobčané!

Letos na podzim skončilo volební období zastupitelstva, zvoleného v roce 2018.

Nové zastupitelstvo již zahájilo svojí činnost, ale já bych se ráda vrátila k  zastupitelstvu 
předchozímu, a jako bývalá předsedkyně kulturního výboru bych ráda napsala pár slov prá-
vě o kultuře v naší obci.

Osobně si myslím, že na tomto poli jsme odvedli kus práce. Kulturní život v naší obci se začal 
velice slibně rozvíjet. Vnesli jsme nové prvky do stávajících kulturních akcí, aby byly rozma-
nitější a zajímavé, a snad se nám to i podařilo, ostatně, to již musíte posoudit vy, naši občané.

Jak jsme ale slibně začali, tak jsme museli skoro na dva roky utlumit, dalo by se říci, celý kul-
turní život v naší vesničce, a to ze známých důvodů. Než se tak ale stalo, stačili jsme zorga-
nizovat a uskutečnit také akce zbrusu nové. Namátkou - Den matek, Setkání seniorů a také 
Staročeský širokodolský jarmark. I tyto akce zaujaly širokou veřejnost, což nás moc těšilo. Naší 
odměnou byla vysoká účast na každé z nich. Na naše nejmenší jsme také nezapomněli, při-
praven byl Dětský karneval, Den dětí a Loučení s létem. Přivítali jsme naše nové občánky.

Čtyři roky ale utekly jako voda a žezlo jsme předali dál. Ale je mou milou povinností ještě 
učinit poslední věc, a tou je poděkování.

Kdybych chtěla vyjmenovat jmenovitě všechny, kterým patří můj dík, zabralo by to hodně 
místa. A tak to shrnu ve zkratce.

Mé poděkování patří všem spoluobčanům a dětem, které byly ochotné vystupovat na našich 
akcích, i když třeba měli trému a bylo to na úkor jejich volného času.

Všem, kteří pomáhali s přípravami, úklidem.

Hasičům, kteří se zapojili a přidali ruce k dílu, kde a kdy bylo potřeba, zejména Kubovi Paulíčkovi.

Ale největší dík patří členům kulturního výboru. Nedá mi, abych je nevyjmenovala.

Takže - moc děkuji Marcele Tomšové, Janě Polákové, Lence Krejsové, Petru Palovi, Martinu 
Burešovi za jejich ochotu a pomoc. Pomohli realizovat všechny nápady, bez nich by se ne-
mohla uskutečnit ani jedna akce, za to, že vytvářeli pokaždé příjemnou atmosféru nejenom 
na všech akcích, ale i při přípravách. Bylo opravdu hezké být s vámi, moc si vás vážím a za 
všechno děkuji!

Mé poděkování patří také Pavlu Krejsovi. „Pavle, děkuji za podporu, vstřícné jednání a  za 
důvěru. Snad jsem ji nezklamala.“

A v neposlední řadě ze srdce děkuji svému manželovi. Bohužel už není mezi námi, ale hodně 
nám pomáhal s hudebním doprovodem na všech akcích a byl mou oporou. „Radku, děkuji Ti!“

A teď už mi opravdu zbývá ta poslední věc, a to popřát novému kulturnímu výboru hodně 
zdaru a vydařených akcí, aby se v okolí povídalo: „ Jo, v tom širocku, tam to žije!“
 M. Víšková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Do mateřské školy jsme v tomto školním roce přijali 8 nových kamarádů.

Po adaptačním režimu v červnu, už jsme věděli, na koho se můžeme tento školní rok těšit. I děti 
už znaly prostory školky, paní učitelky, některé kamarády, což jim ulehčilo adaptaci první zá-
řijové dny. První týdny ve školce byly zaměřeny především na bezproblémovou adaptaci nově 
příchozích dětí, na seznámení se s kamarády, učitelkami, prostory MŠ a s režimem dne. Spo-
lečně s dětmi jsme si povídaly, jaké máme ve školce pravidla – srdíčkové, pusinkové, hračkové, 
šnečkové, odpočinkové, talířkové a kapičkové

Děti si z loňského roku pamatovaly přivítací rituál, nové děti zaujaly obrázky a možnost výbě-
ru – podání ruky, obětí, tlesknutí a taneček. Za přítomnosti rodičů si děti dávají na nástěnku 
kolíček s odchodem po obídku/po spaní. Loučení s rodiči probíhalo podle individuálních potřeb 
dětí, byly jsme rády, že se děti do školky těšily a slzičky byly jen zřídka kdy.

V září nám vzdělávací nabídku „To je moje mateřská ško-
la“, „Moji noví kamarádi“ a  „Ve školce a  v  okolí“ zpestřilo 
svou návštěvou divadlo Jójo s „Pohádkou ze psí boudy“.

V říjnu jsme se zaměřili na environmentální činnosti. Te-
matické části „V lese“, „Ovoce a zelenina“, „Barevné plody 
podzimu“ a „Chráníme přírodu“ z našeho školního vzdělá-
vacího programu nás směřovali k  odpovědnému vztahu 
k zvířatům, lesu a přírodě kolem nás.



20 Občasník obce Široký Důl

Každou středu dopoledne je věnovaná půlhodinka přímo pro děti, které se chystají do školy. 
Nese název „Předškoláček“ a obsahuje různorodé podněty k aktivnímu rozvoji a učení.

V  půlce října k  nám přijela paní z  muzea v  Poličce a  představila dětem dobu, kdy žili rytíři 
a princezny. Povídali jsme si o ctnostech, zkoušeli jsme si šaty, zbroj a nakreslili vlastní erb.

Poslední říjnové dny jsme pro děti na školkové zahradě připravily „Podzimní hrátky“. Hravými 
úkoly s přírodninami nebo podzimními obrázky si děti procvičily: řeč a slovní zásobu, zrakové 
vnímání, prostorovou orientaci, grafomotoriku, předmatematické dovednosti, hrubou moto-
riku, logické myšlení, propojení hemisfér, sluchové vnímání, jemnou motoriku a společně s ro-
diči měli možnost zhodnotit soustředění a pracovní výdrž.

S dětmi, které se nemohly stezky zúčastnit, jsme úkoly prošli v pondělí při pobytu venku.

S listopadem u nás ve školce začal „Pohádkový podzim“. Navštívili jsme místní knihovnu. Děti 
si přinesly do školky své oblíbené knížky, ze kterých jsme si četli během dopoledne a před spa-
ním zajímavé příběhy. V dopoledních činnostech jsme se zaměřili na aktivity motivované kla-
sickými pohádkami. Kouzelnou branou jsme vstoupili do pohádky přes hory, doly a potůčky. 
Zahráli jsme si loutkové i hrané divadlo „O Červené Karkulce“, „O veliké řepě“. Řadili jsme ob-
rázky podle časového děje pohádek „O Budulínkovi“, „O perníkové chaloupce“. Děti zdolávaly 
překážkovou dráhu pohádkovým lesem, zatančily si na písničky z pohádek a vyrobily papíro-
vého Večerníčka. I naše školka se zapojila do inovace ve vzdělávání – digitalizujeme školu a pří-
spěvek využila k nákupu Bee-Bot včelek.
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„Se sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ to je nový projekt, do 
kterého jsme se v listopadu zapojili. Každé úterý navštěvujeme sál místního kulturního domu 
a zdokonalujeme pohybové dovednosti dětí. Přirozenými cvičeními nás provází kobylka Emil-
ka, obratností opička Hanička a dovednostmi s míčem ježeček Mareček. Ve školce pak pokra-
čujeme s rozvíjením poznání s veverkou Věruškou a netradičními činnostmi s beruškou Danuš-
kou. Odměnou pro děti jsou samolepky, kterou si lepí do svého sešitku.

Poslední listopadovou neděli jsme, spolu s  dalšími účinkujícími, písničkou a  básničkou slav-
nostně rozsvítili vánoční stromeček na školkové zahradě. Přítomnost dětí a světýlka v jejich 
dlaních umocnila kouzelnou atmosféru a dojemný začátek adventního času. Doufáme, že se 
i k Vám doneslo přáníčko, ať v novém roce nechybí láska, štěstí i zdravíčko.

Čekáme po roce kouzelné Vánoce! Prosinec je plný očekávání, těšení se, nadělování. Nejprve 
se děti těšily na Mikuláše a potom psaly svá přání Ježíškovi. Také chystaly dáreček, kterým by 
chtěly potěšit své nejbližší - maminku a tatínka. Protože ať už bude pod stromečkem cokoli, je 
důležité, že u něj můžeme být všichni spolu.
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Zprávy ze základní školy
Po dvou ne zcela obvyklých koronavirových letech jsme začali nový školní rok docela tradičně. 
Od září se zvýšil počet žáků v naší škole na 27. V první třídě tak máme sedm prvňáčků - tři holčič-
ky (Bedřiška Chaloupková, Rozárka Radiměřská ze Stříteže a Vaneska Střítežská) a čtyři kluky 
(Toník Bureš, Samík Pala, Kubík Paulíček a Mireček Telecký). Prvňáčci si už zvykli na školní re-
žim, umí číst jednoduché věty a psát první psací písmena.

Kromě učení jsme měli ve škole několik zdařilých akcí. Zábavný i poučný byl Středověk ve škole, 
kdy za námi přijeli pracovníci muzea z Poličky a děti si mohly vyzkoušet založit vlastní město, 
napsat pergamen středověkým písmem a opatřit ho vlastní pečetí, ochutnat tradiční pokrmy, 
které se jedly ve středověku a vyzkoušet středověké oblečení včetně železné košile.

V říjnu jsme navštívili interaktivní výstavu Rybník…místo, kde to žije!, která nás obeznámila 
s pestrým životem pod i nad hladinou, rybníkářstvím a děti si opět mohly prohlédnout a vy-
zkoušet spoustu zajímavých věcí a činností.

Téměř celý listopad jsme v rámci pracovních činností vyráběli výrobky s vánoční tematikou na 
předvánoční jarmark a nacvičovali zpěv koled na rozsvícení vánočního stromečku. Za utržené 
peníze jsme dětem pořídili nové stavebnice do školní družiny.

5. prosince k nám do školy zavítal svatý Mikuláš s andělem a čertíkem. Děti jim zazpívaly na-
učené písničky, za které si vykoledovaly mikulášské balíčky. Zdá se, že máme ve škole hodné 
děti, protože čerti nikoho do pekla neodnesli. V prosinci jsme také jeli dvakrát bruslit na zimní 
stadion do Poličky. Poslední předvánoční týden nás ještě čeká vánoční besídka.
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Okénko hasičů
U nás v Širokém Dole se opět konala největší soutěž v požárním útoku v České republice. V so-
botu 29.10 se po třech letech sjelo opět více než 200 družstev mužů a žen, aby změřily síly na 
prestižním závodě Memorial Široký Důl – Flídr Cup 2022. Soutěž se konala v areálu generálního 
partnera akce firmy Flídr group s.r.o a atypické jarní počasí potěšilo, ale i nadělalo pořadate-
lům vrásky. Polovina sortimentu musela být narychlo přeměněna ze zimního na letní, protože 
takové teplo na tomto závodě za 22. let je existence ještě nepanovalo. To ale nahrávalo divá-
kům, kterých se na ploše Flídr arény sešlo neuvěřitelné množství. O účast na tomto závodě je 
obrovský zájem. Tomu svědčí to, že kapacita závodu se naplnila po cca 70 minutách a zájem je 
přibližně dvojnásobný, než je kapacita soutěže.

V 8:45 začal závod kategorií žen. Zde nechyběli nejkvalitnější týmy z České I Slovenské repub-
liky. Začátek soutěže byl vlažný a mnoha týmům že se nedařilo s mírně atypickou dráhou ve 
Flídr aréně srovnat. Přesto jsme v této kategorii viděli pět časů pod osmnáctivteřinovou hra-
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nici. Nečekané vítězství si ze Širokého Dolu odvezla děvčata z Haňovic (OL), která předvedla 
velmi povedené útok zakončený vyrovnanými sestřiky v čase 17,05. Děvčata šla asi v polovině 
starovního pole a mírné zdržení při náběru jim spíše pomohlo, aby byly proudařky na svých 
místech. Ani velké extraligové favoritky však tento čas nedokázali pokořit a tak se vítězky Olo-
moucké noční ligy staly i vítězkami Flídr cupu 2022. Na druhém místě skončily vicemistryně 
Extraligy ČR ženy z Olešné (HB). O jejich druhém místě rozhodla pouhá setina sekundy a čas 
17,06. Bronzové medaile pak putovaly do Jinolic. Děvčata se po pauze dala opět dohromady 
právě na tento závod a ukázala, že to vůbec nezapoměla. Čas 17,35 ukázal, že na špičku stále bez 
problémů mají. Čtvrté místo pak putovalo do Děrného (NJ) 17,57 a páté do Benetic (TR) 17,94.

Kolem jedenácté hodiny začal závod mužů. Počasí krásné, na obloze ani mráček a dalo se před-
pokládat, že se bude jednat o velmi rychlý závod. Následující hodiny ale očekávání snad ještě 
předčili. Nejrychlejší závod v historii, ve kterém jsme se dočkali: 44 časů pod 15 vteřin, šesti 
třináctek a dokonce překonání čtrnáct let starého rekordu dráhy. Už od začátku padaly kvalitní 
časy jako na běžícím páse a než se na start postavila Trnava (TR) a ukázala, že to dnes bude 
opravdu výjimečný závod. Čas 13,91 a obrovská radost v táboře Trnavy rozjel na ploše Flídr aré-
ny sérii útoků, která neměla dosud obdoby. Vrcholem byly tři útoky extraligových týmů Jinolic 
(JC), Čechtína (TR) a Nevcehle (JI). Tyto týmy šli hned po sobě v neuvěřitelné atmosféře, která 
je hnala kupředu. Jinolice zapsali 13,93 hned po nich Čechtín druhý nejrychlejší útok historie zá-
vodu 13,71. Pak všechno vzali do svých rukou borci z Nevcehle a naprosto neuvěřitelným výko-
nem překonali čtrnáct let starý rekord dráhy Zbory z roku 2008. Čas 13,52 znamenal obrovskou 
radost v týmu, který je zároveň držitelem rekordu Extraligy ČR a v letošním roce se v Extralize 
umístil na třetím místě. Největší slovenský favorit Polny Kesov skončil po chybě už na základně 
a tak se nejúspěšnějším Slovenským týmem stala na sedmém místě Orechova Potoň časem 
14,01. Do konce závodu ještě velmi výrazně promluvili muži z Jaronic (CB), kteří si ze Širokého 
Dolu vezou bronzové medaile za čas 13,75. Poslední třináctku, kterou diváci viděli, pak předve-
dl Radostín na Oslavou B a čas 13,88 znamenal celkové čtvrté místo.

Během hlavního závodu se na vedlejší dráze konalo charitativní ME v nalévačce dvojic, což je 
část požárního útoku při které se dostává voda do stroje. Během této akce bylo startovné vě-
nováno na pomoc rodině kamaráda, který nečekaně zahynul v  letošním roce na hasičských 
závodech. V kategorii mužů se vítězi stali Janovice s časem 6,41 a v kategorii žen Pěnčín 7,64. 
Společně se startovným probíhal prodej hrníčků s logem závodu a našeho projektu Všichni za 
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jednoho. Kdo chtěl mohl pak přispět do připravených kasiček u barů. Celkem se podařilo vy-
brat neuvěřitelných 100 000 Kč.

Široký Důl A po šesté za sebou zvítězil v seriálu závodů okresní ligy Svitavska v kategorii mužů. 
Pozoruhodné je, že Široký Důl A dokázal celých šest let běhat v jedné sestavě a největší pro-
blém musel řešit právě letos. V polovině sezóny se zranil Stanislav Paulíček a na posledních pět 
závodů musel vždy shánět náhradu. Nakonec ale paradoxně dokázal Široký Důl čtyři z těchto 
pěti závodů vyhrát a zajistit si tak už celkově dvanáctý titul vítězů okresní ligy. Nejlepšího času 
pak Široký Důl dosáhl v Kamenci a to 16,46.

Sezónu jsme zahájili v Širokém Dole, kde se nám příliš nedařilo, a po dlouhé době jsme na do-
mácí půdě nepředvedli výkon, jaký si představujeme. Naše smůla pokračovala i v Lubné, kde 
jsme předvedli největší chybu v sezóně a po chybě na základně jsme byli rádi za pár bodíků. Po 
dvou závodech to s námi vypadalo všelijak, ale pak se začalo blýskat na lepší časy. V Hartma-
nicích fantastických 16,52 nás nakoplo a pak už šlo vše, skoro, jako po másle. Vítězství v Sádku 
pak nepovedené Nedvězí a Kamenec, kde se nám zranil na Večerních stovkách Standa. Na-
rychlo jsme museli sehnat náhradu, protože závod okresní ligy byl hned druhý den. To se nám 
naštěstí povedlo a hned z toho byl náš osobní rekord 16,46. V Oldřiši při nás opět nestálo štěs-
tíčko a zase si osmá místo. Jenže pak jsme na závěr rozjeli sérii, která rozhodla o našem vítěz-
ství. Desná i Květná se nám podařily podle našich představ a na závěr jsme si nechali Perálec. 
Tam jsme neponechali nic náhodě a hned na začátku nasadili laťku tak vysoko, že už nikdo 
nemohl pochybovat o našem celkovém vítězství. Za námi skončil Zbožnov a na třetím místě 
Oldříš. Naše béčko pak neustále provázely technické problémy a prakticky žádný útok nebyl 
bez chyby. Nakonec to ale stačilo na celkové 10. místo. Tým žen pak dokázal dokonce jeden 
závod vyhrát, ale to bylo z jejich strany jediné pódium sezóny. Celkem to stačilo na šesté místo, 
což je ale určitě za předsezónním očekáváním.

Mladí hasiči 2022

V letošním roce navštěvovalo kolektiv mladých hasičů celkem 11 dětí do 15let, z toho 8 ve věku 
starších a 3 ve věku mladších žáků. Stejně jako každý rok jsme se věnovali především nácviku 
požárního útoku, abychom se mohli zúčastnit všech závodů Okresní ligy mladých hasičů. Letos 
jsme složili pouze jedno družstvo starších žáků, mladší většinou doplňovali tým starších.

První závod ligy proběhl již 14. 5. 2022 v Jevíčku. Výsledný čas požárního útoku 17,63 s nás zařadil 
na 5. místo. Dvě děti z kategorie mladších jsme zapůjčili do Lubné, jejich tým obsadil 4. místo.
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Dne 25. 6. 2022 se konala Poličská pohárová soutěž. V požárním útoku jsme s časem 18,39 s ob-
sadili 6. místo. V přeboru jednotlivců v kategorii starších dívek skončila Michaela Sílová na pěk-
ném 5. místě. V kategorii mladších chlapců se Jan Štarmann, který běžel za SDH Lubná, umístil 
na 3. příčce.

Po prázdninové přestávce jsme se 3. 9. 2022 zúčastnili soutěže v Sádku, kromě útoku se závo-
dilo i ve štafetě 4 x 60 m. Oběma našim štafetám se pokus povedl, čas té lepší 38,78 s znamenal 
4. místo. Požární útoky byly pěkně rozběhnuté, ale výsledný čas 16,32 s stačil opět na 4. místo. 
Ovšem v součtu pořadí z obou disciplín to vyšlo na celkové 3. místo a domů si tak odvážíme 
bronzové medaile. V přeboru jednotlivců v kategorii mladších žáků vybojoval Sebastian Vo-
máčka 3. místo, Jan Štarmann obsadil 4. místo a v kategorii starších žáků Jan Lorenc 17. místo.

Soutěž družstev v Kamenci dne 10. 9. 2022 probíhala pouze v požárním útoku, štafety byly na 
poslední chvíli zrušeny pro velký počet přihlášených jednotlivců na Kameneckou šedesátku. 
Našim se při útoku opět dařilo, v prvním kole zaběhli čas 16,16 s, ve druhém se ještě zlepšili 
a s časem 15,85 s obsadili krásné 3. místo. Na šedesátkách byla z našich nejlepší Michaela Sílo-
vá, která se s časem 13,58 s umístila na 9. místě, Martina Mrázová zaběhla 14,56 s a skončila na 
39. místě z celkového počtu 85 startujících dívek. Závodu jednotlivců se zúčastnil i Jan Lorenc 
(32. místo) a Matyáš Vomáčka (42. místo) v kategorii starších chlapců a Jan Štarmann (14. místo) 
v kategorii mladších chlapců.
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Dalším v pořadí byl dne 18. 9. 2022 závod v Pomezí. Počasí dětem vůbec nepřálo, byla velká 
zima, pršelo a foukal silný vítr. Štafeta proto byla zrušena, soutěžilo se opět jen v požárním úto-
ku. Naši starší se s těžkým terénem dokázali vypořádat nejlépe ze všech, čas jejich prvního 
pokusu 16,59 s již nikdo ze soupeřů nedokázal překonat. Z Pomezí si tak odvážíme zlaté me-
daile a cenných 25 bodů do celkového hodnocení ligy. Díky tomuto vítězství se před posledním 
závodem ocitáme ve vedení průběžného pořadí, a to o pouhý jeden bod před našimi soupeři.

Na poslední závod ligy do Mladějova dne 1. 10. 2022 jsme bohužel neodjeli v plné síle, kvůli 
zranění jsme museli provést změny v sestavě a proudařku jsme si zapůjčili ze sousední Lubné. 
Štafeta se moc nevydařila, výsledný čas 42,63 s stačil na 7. místo. Při požárním útoku panovala 
nervozita a čas prvního pokusu 18,07 s rozhodně nebyl dle našich představ. Druhý pokus jsme 
ale vylepšili a s časem 16,76 s jsme obsadili 6. místo. Tímto výsledkem jsme si nakonec zajistili 
krásné 2. místo v celkovém pořadí Okresní ligy v kategorii starších žáků.

V letošním roce závodili za náš tým Kristýna Mrázová, Martina Mrázová, Markéta Poláková, 
Michaela Sílová, Jonáš a Matěj Grundlochovi, Jan Lorenc, Sebastian Vomáčka a Matyáš Vomáč-
ka (půjčený ze Sebranic). Do Lubné jsme na celou sezónu zapůjčili Jana Štarmanna, který jim 
svými výkony pomohl ke 4. místu v celkovém pořadí ligy v kategorii mladších žáků. Vypomohla 
jim i Adéla Poláková, která odběhla jeden závod.

Letos se dařilo i našim dorostenkám, Veronika Lorencová a Michaela Sílová doplnily družstvo 
děvčat z Lubné. Na okresní soutěži v Kamenci 11. 6. 2022 se jim vydařil především požární útok, 
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který vyhrály a nečekaně tak postoupily do krajského kola. To se konalo 18. 6. 2022 v Pardubi-
cích, kde ve štafetě obsadily 2. místo, v požárním útoku 1. místo a vybojovaly postup na Mist-
rovství ČR v Ústí nad Labem. Na MČR jely především sbírat zkušenosti, skončily zde na 12. místě. 
Jejich posledním závodem v letošním roce byl dne 22. 10. 2022 Závod požárnické všestrannosti 
v Bezděčí u Trnávky, ze kterého si odvezly 1. místo.

 Petra Lorencová

Sport-Art
Rok 2022 je u konce a nelze než konstatovat, že minimálně ve své první polovině nebyl kultur-
ním akcím zcela nakloněn. Na druhou stranu s příchodem léta se již vše začalo obracet k lepší-
mu a dávat do kulturního pohybu.

Dospělým ochotníkům se během první poloviny podařilo nacvičit novou pohádku, kterou za-
hráli 16. července 2022 v sále kulturního domu. Dle ohlasů diváku sklidila úspěch. Tento diva-
delní kus byl v mnoha věcech nový. Poprvé se jeden z herců musel naučit text, který byl svým 
rozsahem na úrovni profi scénáře. No a on to dokázal! Za to má Martin obdiv nás všech. Další 
novinkou byl nespočet zvukových i hudebně-pohybových efektů, se kterými si divadelní an-
sámbl nakonec poradil zejména díky skvělým režisérům.

Na podzim se letos sice nekonala tradiční časovka, ale nesmutněte, již nyní ředitel závodu něco 
chystá a my už teď víme, že se máte na co těšit.

Během příštího roku bychom se pak rádi vrátili ke všem již tradičním akcím a zároveň bychom 
rádi přišli s něčím novým.

Závěrem bych všem rád popřál klidné svátky a v roce 2023 pevné zdraví a ať se plní vaše sny!

 Josef Zavoral

Posilovna
V pátek 6. ledna 2023 bude poprvé otevřena posilovna v kulturním domě v době od 18 do 
21 hod. Zájemcům o cvičení budou k dispozici Luboš Švanda a Petr Pala. Provozní doba bude 
stanovena podle počtu zájemců.

 Pavel Krejsa
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Historické okénko – pravidelný tisk materiálů Ing. Zdvořilého
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Inzerce
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