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Když se řekne „ HOUBY“
Léto je nenávratně pryč, a s ním i slunečné dny. Ráno je o poznání chladnější, a večer se už ko-
likrát ohříváme u kamen. Na teplé léto nám zbyly už jenom vzpomínky. Začal totiž podzim, 
se svým prvním měsícem – zářím. A začal jak se patří podzimně-s deštěm! Vlaštovky odletě-
ly tak rychle, že jsme to snad ani moc nepostřehli. Inu, to je ten shon každodenního života. 
Co jsme ovšem postřehli je začátek školního roku. Koloběh. Ne jenom v přírodě, ale i v životě 
člověka. Ale o tom jsem psát nechtěla.

Chtěla jsem psát o letošním výjimečném září, které si budeme určitě ještě dlouho pamato-
vat, a připomínat. Ne, nebudu Vás zkoušet, ani napínat o čem bude řeč, protože je mi jasné, 
že víte všichni – jde o houby. Ne, jakože o nic důležitého, ale opravdu o opravdické houby, 
které rostou v lese. No, donedávna to tak i bylo. Ovšem letošní září nám dokázalo, že to tak 
úplně nemusí být pravda. Letos totiž rostou všude! A když říkám všude, tak je to přesně tak. 
Na zahrádce, v příkopech, na louce-růžovky, strakoše, bedly, praváci – no co Vás jen napad-
ne. Nemusíte chodit ani do lesa, máte je přímo – jak se říká pod nosem. To je jedna zvlášt-
nost. No a pak to množství. Skoro jako v pohádce:

„Kde bylo tam bylo, za sedmero horami a jedním potokem, v malém údolí se rozprostírala 
vesnička, a v ní rostlo tolik hub, že na ně lidi chodili s kosou... s košíky, kolečky...“

Že nevěříte? Věru věřte! Já sama Vám to svatosvatě můžu potvrdit! Jdete si takhle s koleč-
kem po cestě za vesnicí, kouknete se na louku po vaší pravé ruce – nádherné žampiony! Tak 
je přidáte do kolečka. No neber to, když se na vás tak smějí svými širokými širáčky. Po levé 
straně – růžovky, i ty strakoše... zrak přechází. Jsou jako bludičky, lákají člověka, a tak jdete 
a sbíráte, už nestačí svetr... no, co vám mám povídat. Ostatně, letos to známe všichni. Nako-
nec jsem musela utéct, kdybych zůstala déle, kolečko bych snad i naplnila. I tak jsem vítězo-
slavně „přitlačila“ domů kolečko do 1/4 naplněné houbami. Ovšem, úsměv mne přešel, když 
jsem doma našla manžela, jak se blahosklonně usmívá nad obrovským košem plným hub. 
No, nesbírejte to, když je toho tolik! 

Léto je krásné, o tom žádná. Ale uznejte, i ten podzim má svoje neopakovatelné kouzlo. A to 
letošní obzvláště!

 -Mária Víšková-
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Setkání rodáků a oslava výročí 750 let od  
založení obce Široký Důl
Vážení spoluobčané, dovolte mi krátké ohlédnutí za Setkáním rodáků a oslavou výročí 750 
let od založení naší obce, které se konalo 29. a 30. června letošního roku.

Na tuto akci jsme se připravovali několik měsíců. Počasí nám naštěstí přálo a nálada mezi 
návštěvníky byla, troufám si tvrdit, dobrá. Věřím, že každý z účastníků tohoto setkání si z při-
praveného programu vybral. Jsem moc rád, že se do přípravy celého víkendu zapojilo mnoho 
lidí z naší obce, a to napříč generacemi. Pro mne osobně je velkou radostí, že v Širokém Dole 
žije tolik ochotných a šikovných lidí, kteří jsou schopni táhnout za jeden provaz. Bylo by jistě 
dobré, abychom i do budoucna pořádání Setkání rodáků zachovali.

Chtěl bych touto cestou poděkovat členům obecního zastupitelstva, základní a  mateřské 
škole, historikovi Ing. Radku Zdvořilému, místním hasičům, veteránistům, myslivcům, spol-
ku SPORT – ART, z.s., firmě Flídr, s.r.o. a mnoha jednotlivcům za pomoc při pořádání a orga-
nizaci této akce.

 -Pavel Krejsa-

Výstava k setkání Rodáků 2019
Při příležitosti setkání rodáků proběhla 
v  kostele sv. Jana Křtitele výstava, která 
byla tematicky rozdělena do několika bloků. 
K vidění bylo krom fotek i mnoho jiných za-
jímavých exponátů, jako například rodinná 
kronika Teleckých, dokumenty související 
s  historií hasičského sboru v  Širokém Dole 
a mnoho dalšího. Kdykoliv jsem nakoukl, byl 
kostel plný návštěvníků, což bylo pro nás tou 
největší odměnou.

Tímto děkuji všem, kteří poskytli materiály 
pro výstavu, i těm, kteří s výstavou pomáhali.

 -Josef Zavoral-
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Zápisy ze zastupitelstva
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce č.5 konaného dne 29. května 2019

1. Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelem Ing. Josefa Zavorala a ověřovatelem zápisu 
jednání zastupitelstva obce Václava Vopařila (všemi hlasy).

2. Zastupitelstvo obce schválilo program pro jednání zastupitelstva obce (všemi hlasy).
3. Zastupitelstvo obce schválilo žádost ZŠ a MŠ Široký Důl o vyjímku z nejnižšího počtu 

žáků na školní rok 2019/2020 (všemi hlasy).
4. Zastupitelstvo obce projednalo nabídky na elektronickou evidenci hřbitovnictví.
5. Zastupitelstvo obce schválilo nový Požární řád obce Široký Důl (všemi hlasy).
6. Zastupitelstvo obce schválilo skácení olše na ob. pozemku č. 1436/7 (6 hlasů pro, 1 hlas proti).
7. Zastupitelstvo obce schválilo nový spisový a skartační řád obce Široký Důl (všemi hlasy).
8. Zastupitelstvo obce projednalo navýšení finanční rezervy na obnovu ČOV.
9. Zastupitelstvo obce schválilo návrh firmy AXIOM engineering, s.r.o., Pardubice na ob-

novu veřejné zeleně (všemi hlasy).
10. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z Pardubického kraje v rám-

ci Programu obnovy venkova (všemi hlasy).
11. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z Pardubického kraje v rámci pro-

gramu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“ (všemi hlasy).
12. Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci v rámci programu „Podpora jed-

notek SDH obcí Pard. kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární 
ochrany na období 2017–2020“ (všemi hlasy).

13. Zastupitelstvo obce schválilo výsledek poptávkového řízení na dodavatele dobudování 
prostranství před prodejnou smíšeného zboží (všemi hlasy).

14. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Domova na zámku Bystré o finanční příspěvek na 
terénní sociální služby (všemi hlasy).

15. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční příspěvek na zajištění 
činnosti (všemi hlasy).

16. Zastupitelstvo obce schválilo návrh smlouvy o sdružování prostředků na nákup výměn-
ného fondu na knihovny v regionu Pardubice (všemi hlasy).

17. Zastupitelstvo obce schválilo žádost ing. Petra Štarmanna, Š. Důl 136 o odkup části po-
zemku parc. č. 1458 (všemi hlasy).

18. Zastupitelstvo obce schválilo nové řešení dopravní situace v obci Široký Důl (6 hlasů pro, 
1 hlas proti).

19. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Jiřího Lopoura ml. o  odkup ob. pozemku parc. 
č. 1431/36 o výměře 31 m2 a ob. pozemku parc. č. 1431/47 o výměře 25 m2 (všemi hlasy).

20. Zastupitelstvo obce schválilo odkup budovy č. 86 – pohostinství se sálem (4 hlasy pro, 3 proti).
21. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 2/2019 (4 hlasy pro, 3 hlasy proti).
22. Zastupitelstvo obce schválilo spolupráci s  ing. arch. Vojtěchem Kmoškem v  záležitos-

tech rekonstrukce budovy č. 86, využití budovy č. 61 a  studie budoucí podoby centra 
obce (6 hlasů pro, 1 hlas se zdržel hlasování).

23. Proběhla diskuse na tato témata: setkání s obyvateli obce v pátek 29. března 2019 v ha-
sičské zbrojnici, zajištění oslav 750 let obce a setkání rodáků a přátel obce.

750 let obce Široký Důl

1269 založení Širokého Dolu

Široký Důl byl založen v rámci velké kolonizace 13. století krátce po roce 1269
lokátorským způsobem. Klášter premonstrátů v Litomyšli najal lokátora, jehož
jméno se nám nezachovalo, a uzavřelo s ním pravděpodobně jen ústní smlouvu,
na základě které měl lokátor přivést na určené území Širokého Dolu nové
osadníky, vyměřit každému lán pole a po určené lhůtě od nich vybírat pravidelnou
peněžní a naturální rentu. Lán (z německého lehen = půjčit) představoval tolik
půdy, kolik se dalo obdělat jedním potahem v době orby. Proto se podle
přírodních podmínek lišily i velikosti přidělených lánů.

Za toto vysazení nové vsi dostal zpravidla lokátor část pozemků do své vlastní
držby. Půda nadále patřila vrchnosti a lokátor byl tak vůči vrchnosti v lenním
vztahu. Z půdy, zapůjčené přímo jemu, neplatil vrchnosti nic. Manský statek stával
v Širokém Dole na kopečku u kostela založeném pravděpodobně společně se vsí.
K manskému statku patřila pole dnes za čp. 96., 60 a 82. Man měl za povinnost
vybírat rentu od ostatních osedlých. Byl za ně také vůči vrchnosti zodpovědný a
měl nad nimi základní soudní pravomoc. Mezi další povinnost mana patřila
vojenská služba vrchnosti.

Zdroj obrázku: Akademie věd České republiky

Historické okénko – pravidelný tisk materiálů Ing. Zdvořilého
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U snesení ze zasedání Zastupitelstva obce č. 6 konaného dne 14. srpna 2019

1. Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatelem zápisu jednání zastupitelstva obce Ing. Ji-
řího Mráze.

2. Zastupitelstvo obce schválilo program jednání zastupitelstva obce.
3. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet svazku obcí Kraje Smetany a Martinů za 

rok 2018.
4. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu Poličsko za rok 2018.
5. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet svazku obcí AZASS za rok 2018.
6. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účtem svazku obcí Mikroregionu Litomyšlsko-

-Desinka za rok 2018.
7. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2018.
8. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet DSO Borovsko za rok 2018.
9. Zastupitelstvo obce schválilo nabídku firmy REK plus, s.r.o. Polička na tisk Občasníku 

obce Široký Důl.
10. Zastupitelstvo obce projednalo nabídku firmy TEWIKO systems, s.r.o. Liberec na zastí-

nění pískoviště na hřišti u budovy Základní a mateřské školy.
11. Zastupitelstvo obce projednalo nabídku firmy NPS GROUP, s.r.o. na přepojištění nemo-

vitého majetku obce.
12. Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení finanční rezervy na obnovu ČOV.
13. Zastupitelstvo obce schválilo návrh kupní smlouvy mezi majiteli budovy č. 86 a obcí Ši-

roký Důl.
14. Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku parc. č. 1431/46 a pozemku parc. č. 1431/47 

Jiřímu Lopourovi ml., Široký Důl 106.
15. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Zdeňka Petráse, Široký Důl 94 o připojení chodní-

ku na místní komunikaci přes ob. pozemek parc. č. 1431/25.
16. Zastupitelstvo obce schválilo žádost SPORT – ART Široký Důl, z.s. o souhlas s omezením 

provozu na místní komunikaci z důvodu konání Širokodolské časovky dne 7. září 2019.
17. Zastupitelstvo obce schválilo přijetí neinvestiční dotace od Svazku obcí Mikroregionu 

Litomyšlsko – Desinka v rámci projektu „Úpravy veřejných prostranství v regionu De-
sinka – Široký Důl“.

18. Zastupitelstvo obce schválilo přistoupení obce Široký Důl do Sdružení místních samo-
správ ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. E zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky.

19. Zastupitelstvo obce schválilo spolupráci obce s Regionální rozvojovou agenturou Par-
dubického kraje v souvislosti s opravou budovy č. 86, využití budovy č. 61 a studií budou-
cí podoby centra obce.

20. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 3/2019.
21. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo s firmou DS DELTA Lubná, s.r.o.
22. Zastupitelstvo obce schválilo skácení tůje na ob. pozemku parc. č. 1436/27 (křižovatka 

u školy)
23. Proběhla diskuse na tato témata: vánoční trhy, obecní knihovna, odměna pro p. Marka 

Zerzána za správu předchozích webových stránek, nové webové stránky a informační 
sms, obecní zpravodaj aj.

Důležité informace
Stavební akce do konce roku 2019

Rád bych vás seznámil se stavebními akcemi, které proběhnou do konce letošního roku.

V současné době probíhá 2. etapa úpravy prostoru před místní prodejnou smíšeného zboží. 
Na tuto akci jsme v  letošním roce získali dotaci ve výši 200 tisíc kč od Pardubického kraje 
v rámci programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“. 
Celkové náklady na 2. etapu jsou 673 tisíc kč.

Další stavební akcí je vybudování skladu na uložení komunální techniky a ostatního majet-
ku obce. Sklad o rozměrech 6 x 9 m bude postaven na konci zahrady za budovou č. 61. Tato 
stavba bude zrealizována za cenu 220 tisíc kč, polovinu této částky poskytl Pardubický kraj 
v rámci Programu obnovy venkova.

Do konce roku bude vybudováno zažlabování příkopu vedle příčné komunikace v místní čás-
ti „U konfiskátu“. Na tento záměr bude využita dotace z Programu obnovy venkova Pardu-
bického kraje v rámci akce „Úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka – Široký Důl“. 
Celkový náklad na akci je 51 tisíc kč.

Zastupitelstvem obce byl dne 29. května 2019 schválen odkup budovy č. 86 – sálu s pohos-
tinstvím. 4. září 2019 byla podepsána kupní smlouva. V současné době zpracovává ing. arch. 
Vojtěch Kmošek dokumentaci k zastřešení dvora a terénním úpravám za budovou.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce jsme začali spolupracovat s Regionální rozvojo-
vou agenturou Pardubického kraje. Rádi bychom společně našli co nejlepší způsob spolufi-
nancování oprav této budovy.

 -Pavel Krejsa-

Instalace nových sítí na sportovním hřišti v místní části Kopec

Koncem srpna jsme na sportovním hřišti 
na Kopci odstranili staré a  poškozené pleti-
vo a  nahradili ho novými sítěmi. S  instalací 
nám pomáhali mladí sportovci, kteří hřiště 
nejvíce využívají. Musím je za jejich pracov-
ní nasazení pochválit. Jsem rád, že se chtějí 
kluci pořádně hýbat a netráví svůj volný čas 
jenom u počítače. Doufám, že jim jejich chuť 
sportovat vydrží co nejdéle.

 -Pavel Krejsa-

Obnova veřejné zeleně

Zastupitelstvo obce schválilo spolupráci s  firmou AXIOM engineering, s.r.o., Pardubice 
v rámci projektu „Revitalizace obecní zeleně v obci Široký Důl“. Tato odborná firma vypraco-
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vala návrh obnovy veřejné zeleně v centru obce a pracuje na žádosti o dotaci na Státní fond 
životního prostředí. Obnova zeleně se týká plochy u budovy pohostinství a požární nádrže, 
břehu naproti hřišti u základní školy a prostoru u silnice za domem č. 61. Návrh obnovy je 
k nahlédnutí na obecním úřadě. V případě schválení dotace bude tento záměr zrealizován 
v roce 2020.

Novinky v prezentaci a komunikaci obce

Mnozí z vás snad zaznamenali nové webové stránky obce (dále pak WSO) a informační SMS 
(IS). Toto jsou první kroky, které by měly změnit formu prezentace a komunikace obce. Ná-
sledovat by měl ještě facebookový profil obce (FP). Rád bych se vyjádřil ke každému z uvede-
ných a případně poprosil vás občany o zpětnou vazbu.

WSO byly spuštěny těsně před setkáním rodáků, protože jsme chtěli, aby informace k této 
akci byly již na novém webu. Přes prázdniny se řešila implementace formulářů pro spuštění 
IS. Momentálně jsou stránky označeny popiskem, že jsou ve výstavbě. Jsem si plně vědom, že 
stránky mají zatím mnoho nedostatků. Na odstranění se nyní intenzivně pracuje. Inspirací 
ke změnám a k optimalizaci našich stránek slouží weby sousedních obcí. Budu však rád, když 
budu mít podněty i od vás. Pevně věřím, že se do konce roku 2019 podaří stránky dořešit.

Informační SMS je služba, která funguje už nějakou dobu v okolních obcích. Mnoho z vás nás 
prosilo, aby i naše obec tuto službu zavedla, což se povedlo v návaznosti na nové WSO od 
září 2019. Momentálně je v databázi cca 120 občanů Širokého Dolu. Kdokoliv by se chtěl při-
dat, tak lze přes WSO, anebo přímo u paní Grubhof ferové na obecním úřadě. IS momentálně 
odchází z mého soukromého čísla, jelikož bylo nutné doladit pár funkcí. Od poloviny října už 
budou odcházet z čísla obecního.

FP obce by měl být rychlou, bezplatnou a moderní formou komunikace obce s občany. Zá-
roveň bude doplňovat WSO. Do budoucna bych rád spojil nový web s FP obce, kdy v případě 
aktualizací informací na webu by se toto objevilo na FP. Pokud nevyužíváte Facebook, bude 
možné tyto informace dostávat na e-mail. Stačí doplnit e-mail přes WSO nebo na obecním 
úřadě. Spuštění této služby předpokládám v první polovině roku 2020.

Nakonec se nabízí ještě možnost využívat aplikace pro chytré telefony. Toto je propojeno 
opět s  WSO, takže aktualizace se formou notifikací (upozornění) hlásí v  telefonu. U  této 
služby bývá většinou problém s kompatibilitou u telefonů od firmy Apple. Za mě je FP plno-
hodnotnou náhradou právě tohoto řešení. Pokud by však byl zájem i o toto řešení, lze ho do 
budoucna také začít využívat.

Případné podněty můžete posílat na níže uvedený kontakt. 
e-mail: josef.zavoral@centrum.cz

 -Josef Zavoral-

Naši jubilanti v roce 2019
Měsíc červen:
Zerzán Jan 55 let
Měsíc červenec:
Nečasová Marta 90 let
Nádvorník Jarolím 80 let
Měsíc srpen:
Tomša Josef 50 let
Volf Jiří  55 let
Zavoral Pavel 55 let
Měsíc září:
Síla Bedřich 70 let

V  tomto období jsme se starostou navštívili našeho spoluobčana Bedřicha Sílu, kterému 
jsme ze srdce popřáli k jeho jubileu.

Gratulujeme ostatním našim jubilantům a přejeme hodně zdraví a spokojenosti v nadchá-
zejících letech. MM

Akce, které proběhly v období červen – září 2019
Dne 6.  7.  2019 proběhl 9. sraz veteránů a  nadšenců starých vozidel. Akce se opět vydařila, 
bohatá účast registrujících majitelů vozidel i návštěvníků a skvělá atmosféra. Již se těšíme 
na další ročník!
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Dětský den obcí Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka
V pátek 10. června se konal ve Vidlaté Seči dětský den Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka. 
Obyvatelé z pořádající obce připravili pěkný a bohatý program plný dovednostních a pozná-
vacích soutěží a her. Naši základní školu a obec zastupovalo pětičlenné družstvo. Naši žáci 
se v  silné konkurenci neztratili, nakonec získali celkové 3. místo. Počasí nám přálo, nálada 
v týmu byla dobrá, a tak jsme prožili ve Vidlaté Seči příjemné dopoledne. Chtěl bych touto 
cestou poděkovat organizátorům za skvěle připravenou akci a našim žákům za dobrou re-
prezentaci základní školy a naší obce.

Nohejbalový srandamatch – 3. ročník
V  neděli 1.  září se sešli místní příznivci nohejbalu, aby už potřetí na hřišti u  základní školy 
změřili svoje síly. Tohoto turnaje se stejně jako v loňském roce zúčastnilo šest družstev. Ur-
čité rozdíly ve výkonnosti jednotlivých týmů byly patrné, přesto dal každý do svého výkonu 
maximum. Myslím, že jsme si dobře zahráli a prožili společně pěknou neděli. Chtěl bych po-
děkovat všem, kdo se podíleli na přípravě turnaje, hráčům i divákům za jejich podporu.

 -Pavel Krejsa-
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5. ročník Širokodolské časovky a nedělní regenerace
První zářijová sobota 7. 9. 2019 byla ve znamení 5. ročníku Širokodolské časovky. Někdo si 
možná vzpomene na článek z  1. vydání našeho občasníku, kde jsem avizoval změnu ofici-
álního názvu na „Širokodolská časovka mezi kapkami deště“. Mnozí z  vás možná nevěřili, 
že bude tento slib naplněn. Nicméně nebyli bychom to my, kdybychom se k problému ne-
postavili čelem. Ačkoliv by se zdálo, že vzhledem k letošnímu, řekněme, relativně lepšímu 
srážkovému úhrnu to bude jednoduché, tak opak byl pravdou. Kdokoliv by mně nevěřil a my-
slel si, že se spoléháme na náhodu, tak ať zaloví ve své paměti. Kolik víkendů v září pršelo? 
Odpověď je jednoduchá pouze ten náš, což už nelze pokládat za pouhou náhodu. Navíc se 
nám to povedlo už třetí ročník za sebou! Pokud si někdo z vás pokládá otázku, jak to doká-
žeme, odpověď je opět jednoduchá. Nesázíme na pouhá hesla „Poručíme větru dešti“, jak 
tomu bylo v minulosti. My sázíme na skvělý TEAM v čele s naším ředitelem závodu, který je 
na nás všechny jako pes. Našim zásadním trumfem jsou moderní informační technologie 
a statistiky, kdy dlouhodobým vyhodnocováním těchto dat, které mnohdy musíme sbírat do 
brzkého rána, zajistíme s nulovou odchylkou déšť pro náš závod. Typickou ukázkou nasazení 
našeho TEAMU je kupříkladu ples, kdy meteorologický TEAM SPORT – ART odchází defacto 
až za světla, aby mohl celou noc zaznamenávat tato data. Takových měření musíme za rok 
podstoupit mnoho. Data jsou pak porovnávána s výstupy z okolních meteorologických sta-
nic. Následně opět meteorologický TEAM tato měření zpracovává. No a díky těmto obětem 
dokážeme vlastně nemožné.

Proč vlastně tolik stojíme o  déšť? Jednoduše náš ře-
ditel chce, aby závod byl opravdovou výzvou, ačkoliv 
si je vědom, že závodí i  děti. Drží se však hesla „Co 
se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“. Proto je 
každý rok extrémnější, jelikož naše analytické schop-
nosti v  predikci počasí už jsou takřka stoprocentní, 
třikrát není opravdu náhoda! No a ředitel je, jak jsem 
již psal, jako pes na nás, na závodníky a samozřejmě 
i  na sebe. A  právě díky tomuto přístupu v  TOP TEN 
skončili všichni naši zástupci😊. Sám ředitel závodu šel
příkladem a v kategorii elektrokol se umístil na krás-
ném 3. místě z celkového počtu tří závodníků! Už dru-
hým rokem v  každé kategorii vybojoval vždy nějaké 
umístění zástupce SPORT-ART. To je opět důkazem 
vysoké sportovní výkonnosti všech našich členů. Nic-
méně právě tyto skvělé výsledky nás upozornily na 
jeden zásadní problém – v TOP TEN pak chybí ostatní 
závodníci. Je možné, že je to demotivuje, jelikož letos 
například nedorazil minulý vítěz. Proto se souhlasem 
ředitele závodu oficiálně oznamujeme, že příští roč-
ník bude v paprscích slunce a účast členů SPORT-ART 
v závodu bude striktně omezena.

Veškeré výsledky jsou opět na našich stránkách a Facebooku.

http://www.smrciny.wbs.cz/

Tak jako minulý rok jsme pak v neděli společně s dětmi vystoupili, na naší prakticky již do-
mácí scéně, v nedalekém Kamenci s divadelními kusy „Lotrando a Zubejda“ a „Živé obrazy 
z historie Širokého Dolu“. Počasí už dle našich meteorologických modelů bylo naplánováno 
bez deště a také tomu tak bylo.

Z počtu diváků a jejich reakcí můžeme konstatovat, že čas, který všichni věnujeme divadlu, 
je časem dobře stráveným. Za což se sluší poděkovat našim divákům a všem, kteří nám po-
máhají se scénáři, dopravou, přípravou atd. Bez vás by to celé nemělo smysl. Děkujeme!

Za SPORT-ART Široký Důl, z.s., Josef Zavoral, info@sportartsd.cz

Připravované akce
Vážení spoluobčané!

Léto patří té části roku, kdy si užíváme hezkého počasí, jezdíme na dovolené, věnujeme se 
více svým rodinám. Na první pohled by se zdálo, že společenský život se trochu upozadí-ve 
smyslu konání nějakých akcí. Ale je to opravdu jenom na první pohled. A jak se chystá dobrý 
hospodář na podzimní sklizeň, a zásobuje se na „horší zimní časy“, i my jsme pro Vás připra-
vili myslím si bohatý společenský a kulturní život na pozdní podzim i zimu.

A tak bych Vás ráda obeznámila ve zkratce s akcemi, které pro Vás připravila kulturní komise 
naší obce.

1,V říjnu hned začneme z brusu novou akcí, kterou bude: „ Setkání seniorů“. Cílem je, aby si 
naši senioři našli čas a měli příležitost se setkat, popovídat si, a někteří se třeba i vidět po 
delší době. Čeká Vás program- nebudu ho prozrazovat, to už by nebylo překvapení😊 a samo-
zřejmě i malé pohoštění.

2, Další novinkou –to už jsme v listopadu – bude „ 1.ročník staročeského předvánočního jar-
marku“.Asi bych měla dodat „širokodolského“. Blíží se Vánoce, a všude kolem se konají akce 
s tematikou „vánoční inspirace.“ A jelikož je těch „inspirací“ všude dost a dost, řekli jsme si, 
že by bylo hezké vrátit se trochu v čase a uspořádat jarmark, jako kdysi, kde se prodávalo 
všechno a každý si vybral nějakou drobnost, dárek, kterým o Vánocích potěšil blízké. Protože 
Vánoce nejsou o honosných dárcích, ale o drobnostech, které potěší srdce. Navíc atmosfé-
ra takových „jarmarků“ je jedinečná😊 Tato akce se bude konat poslední listopadovou neděli. 
Děti, ale i dospělí budou mít také možnost ozdobit si perníky.

3, Na „náš“ jarmark o týden později- 1. 12. 2019 navazuje rozsvěcování vánočního stromku, 
a to už je akce, kterou všichni dobře znáte. Opět bude „svařák“ i horký džus a něco na za-
kousnutí. Jako každý rok vystoupí i děti ze školky a školy.

Měsíc prosinec je celkově bohatý na kulturní události. Po rozsvěcování stromku naše děti už 
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budou vyhlížet Mikuláše, který letos opět bude nadělovat jako každý rok. V prosinci nás čeká 
další milá povinnost a to přivítání nových občánků, turnaj ve hře „Člověče nezlob se“ v re-
žii místního spolku a úplně na konci prosince každoroční oblíbený pochod po okolí blízkém 
i vzdálenějším.

A na závěr tady mám milou povinnost oznámit Vám, že od ledna 2020 bude knihovna v Širo-
kém Dole opět v provozu. Kdy bude přesně provoz zahájen, kdy se bude půjčovat – to vše se 
dovíte z letáku, který bude doručený do každé schránky a z sms zprávy.

Před každou akcí Vás budeme informovat včas plakátem, pozvánkou, nebo již zmíněnou 
sms zprávou.

A tak už mi zbývá jenom Vás srdečně pozvat: „ Přijdtě, těšíme se na Vás! „

 -Mária Víšková-

Kulturní a sportovní akce Širokého Dolu v roce 2019

„Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokoje-
nosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.“

 Jan Werich

Rád bych připomenul, co vás ještě čeká nebo už máme za sebou v roce 2019:

2. 3. 2019 5. poslední ples Široký Důl 2019
6. 7. 2019 9. sraz veteránů
8. 6. 2019 Setkání kopečáků a přátel kopce Široký Důl
22. 6. 2019 Blešmark Pustá Rybná – vystoupení širokodolských ochotníků
29.-30. 6. 2019 Rodáci a výročí 750 let od první zmínky o Širokém Dole
1. 9. 2019 Nohejbalový sranda match
7. 9. 2019 Širokodolská časovka v kapkách deště
8. 9. 2019 Tradiční divadelní vystoupení širokodolských ochotníků v Kamenci
20. 10. 2019 Přátelské setkání seniorů
26. 10. 2019 Soutěž o putovní pohár VŘSR – Memoriál V. I. Lenina
16. 11. 2019 Člověče, nezlob se
24. 11. 2019 První staročeský širokodolský jarmark
1. 12. 2019 Rozsvícení vánočného stromu
14. 12. 2019 Turnaj ve stolním tenise
22. 12. 2019 Předvánoční koncert
28. 12. 2019 Předsilvestrovský pochod

 -Josef Zavoral-
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
ČTENÍ VE ŠKOLCE

Milé babičky, milí dědečci,

oslovujeme Vás s prosbou o spolupráci s naší mateřskou školou. V rámci projektu „ Celé Čes-
ko čte dětem“ bychom rády zavedly odpolední čtení při odpočinku dětí po obědě od 12:30.

Myslíme si, že by to pro děti mohla být nová a zajímavá zkušenost.

Pokud byste měli čas a chuť přijít dětem přečíst pohádku, navštivte naši školku a domluvíme 
konkrétní termín.

Těšíme se na Vás!:)

 -Učitelky MŠ-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
VELKÝ ÚSPĚCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA OSMILETÉ GYMNÁZIUM  
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V  dubnu 2019 vykonali čtyři žáci 5. ročníku naší školy velmi úspěšně přijímací zkoušky na 
osmileté gymnázium v Poličce. Dětem srdečně gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezen-
taci školy a přejeme jim hodně úspěchů při dalším vzdělávání.

 -Zaměstnanci ZŠ a MŠ Široký Důl-

Okénko hasičů
Široký Důl je potřetí za sebou vítězem Okresní ligy Svitavska v požárním útoku

Na konci září se v Květné konal poslední závod ligy, kde se s konečnou platností rozhodlo, že 
místní SDH dokázalo zkompletovat zlatý hattrick a zvítězil třikrát po sobě v celé lize. Vítěz-
ství se ale opět nerodilo vůbec snadno. Ze začátku sezóny došlo k výměně soutěžního stroje, 
kdy byl dosavadní Čestmír prodán do SDH Obruby (MB) a naopak do našeho sboru putoval 
zcela nový stroj Arnošt. Stroj byl k dispozici pouhý měsíc a hned se představil na domácím 
závodě, kde ukázal obrovský potenciál a pomohl k vítězství v jednom z nejlepších časů sbo-
ru 16,65. Obdobně se dařilo i  na závodech v  Lubné (16,97), Oldříši (16,61) a  Kamenci (16,49). 
K tomu druhé místo z Desné (17,75) a třetí z Hartmanic (16,52) dalo základ tomuto výsledku. 
Naproti tomu se tradičně vůbec nedařilo v Sádku a Květné. Právě tyto dva závody způsobily, 
že nakonec to bylo obrovské drama se šťastným koncem pro Široký Důl. Na druhém místě 
skončila Zderaz C a třetí pak Pomezí A.

Širokodolské béčko pak po slabším začátku sezóny mohutně finišovalo a nakonec to stačilo 
na pěkné desáté místo. Nelepších výsledků dosáhl náš B tým na závodech v Perálci, kdy to 
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bylo druhé místo (17,21) a dvě třetí místa v Lubné (17,87) a v Oldříši (17,69).

Chceme poděkovat všem co nám drželi palce a především firmě Flídr s.r.o a obci Široký Důl 
za podporu.

Na závěr zveme všechny na 21. ročník soutěže „O putovní pohár VŘSR“ do areálu firmy Flídr. 
Akce se koná 26.10 a začne tradičně recesním zahájením v 8:30. Nejlepší týmy se pak předsta-
ví mezi desátou a třináctou hodinou. Na startu opět budou nejlepší české i slovenské týmy 
letošního roku.

 -Jakub Paulíček-

Inzerce
 Nabídka bezplatné inzerce pro místní občany

Na stránkách občasníku můžete bezplatně uveřejnit inzerci – nabídku prací, služeb, prodej 
nebo koupi zboží apod. V případě zájmu můžete kontaktovat vedoucí redakční rady Marcelu 
Mrázovou.

HOBLOVÁNÍ ŘEZIVA
Zahradnické a lesnické práce

Jan Chaloupka Široký Důl 25

Tel: 733 329 282
+ Hoblujeme řezivo dodané zákazníkem dle jeho požadavků.

+ Srovnávání a tloušťkování dřevěných hranolů  
do velikosti 230x320mm a délky 9 metrů.

+ Likvidace náletů a nevhodných dřevin

+ Sekaní travnatých ploch

 
 

 

ZAHÁJENÍ PROVOZU MOŠTÁRNY 
KVĚTNÁ ZAHRADA 

 

Květná Zahrada, z.ú. nabízí volnou kapacitu moštárny ke zpracování vašeho 
sezónního ovoce. Plnění moštu do vlastních nádob.  

Cena moštování 7 Kč/l do vlastních nádob. 

Ovoce přijímáme v přiměřené čistotě a jakosti! 

Otevírací doba: úterý     12 – 18 hod. 
 sobota   9 – 17 hod. 

Dotazy a objednávky od 8 – 15 hod. ve všední den na tel. 723 089 261 

 Květná Zahrada, z.ú. 
Květná 40, 572 01 

www.kvetnazahrada.cz 
www.facebook.com/kvetnazahrada 
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Svazek obcí AZASS
Svazek obcí AZASS dokončuje v několika svých členských obcích výstavbu pečovatelských 
domků (v tuto chvíli Pomezí, Borová, Sádek a Polička).

Nyní hledáme v členských obcích Svazku obcí AZASS nejvhodnější obyvatele těchto domků.

Pečovatelské domky jsou bytovými domy, kde se nachází v přízemí čtyři jednopokojové bez-
bariérové (upravitelné) bytové jednotky s odpovídajícím zázemím pro osoby určené cílové 
skupiny.

Osoby, pro které jsou pečovatelské domky určeny, zde žijí za podpory pečovatelské služby.

Cílem výstavby výše uvedených domků je zajištění bydlení osobám v nepříznivé sociální si-
tuaci způsobené:

• věkem – senior ve věku 65 let a více (65+) nebo

• zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a násl., 
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

• finančními a majetkovými poměry (podrobnosti specifikace naleznete v příloze č.1)

V případě zájmu o bližší informace o pečovatelských domcích kontaktujte sociální pracovni-
ci Anetu Skálovou (skalova.azass@tiscali.cz, tel. č. 605 459 830).

 S pozdravem

  Zdeňka Martinková

 martinkova.azass@tiscali.cz

 +420 732 453 019

 +420 468 001 652
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Pracovnice služby:
   604 120 419
   605 155 797
   739 768 219
 

socialni.azass@tiscali.cz, www.azass.cz/ps

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Důležité kontakty:

Službu poskytujeme:

seniorům
osobám se zdravotním 
postižením
osobám s chronickým 
onemocněním
rodinám s dětmi

Sociální pracovník:
   605 459 830

Služby jsou hrazeny podle 
platného ceníku.

_____________________________

_____________________________

Svazek obcí AZASS, Palackého náměstí 160, 
572 01 Polička. IČO: 68208146

 
Příloha č.1 

Vymezení cílové skupiny: 

Jedná se o osoby v nepříznivé sociální situaci, které nejsou v ekonomicky aktivním věku a jejich 

průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní 

smlouvy nepřesáhl 0,75násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti nebo 

1,0násobek v případě 2členné domácnosti, jejichž snížená soběstačnost je způsobená: 

• věkem – senior ve věku 65 let a více (65+) nebo  

• zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a násl., 

zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

• finančními a majetkovými poměry  

Nájemní smlouvu do pečovatelského domku je možné uzavřít pouze, pokud nájemce nemá ve 

vlastnictví ani v podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt, a nemá ani 

družstevní podíl v bytovém družstvu. Tuto podmínku musí splňovat i další členové jeho 

domácnosti, kteří by v pečovatelském domku bydleli. (poznámka: vztahující se k finančním a 

majetkovým poměrům). 

Bydlení v pečovatelském domku: 

Bydlení v pečovatelském domku je poskytováno na základě uzavřeného nájemního vztahu 

mezi Svazkem obcí AZASS a nájemcem. Souběžně dochází k uzavření smlouvy o poskytnutí 

sociální služby poskytované pečovatelskou službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách. 

Nájemní smlouva s osobou z cílové skupiny pro pečovatelský domek je uzavřena na dobu 2 let. 

Pečovatelská služba: 

Pečovatelská služba je sociální služba, která pomáhá zlepšit kvalitu života občanům, kteří se 

ocitli v nepříznivých sociálních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí, zdravotním 

postižením či ztrátou orientace a poskytnout jim dle jejich osobních potřeb a v souladu s jejich 

zájmy a představami přiměřenou podporu tak, aby mohli žít co nejdéle důstojným životem ve 

vlastních domácnostech.  
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