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Stojíme na prahu nového roku. Chtěl bych vám jménem zastupitelstva naší obce i jménem
svým popřát hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a osobní i rodinné pohody. Věřím, že se nám
bude dařit vytvářet na základě dobré vzájemné komunikace vhodné podmínky pro spokojený život v naší obci.
-Pavel Krejsa-

Nový rok
Jde starý rok pomalu zimní alejí,
Stromy se před ním v úctě sklánějí.
Jen on ví, co komu dal či vzal,
Jeho oči se dívají kamsi v dál.
Ví, že teď žezlo předat má
Nový rok čeká-tak to být má.
A tak mu klidně kráčí vstříc,
V ruce jen hůlka a jinak nic.
A když se ti dva potkají, tiše si ruce podají.
Starý rok dívá se za sebe, snad mu i trochu
smutno je,
Pak k novému roku se otáčí
S milým úsměvem na tváři.
„Synku, žezlo Ti předávám, teď už budeš
vládnout sám.
Jen dovol roku starému, dát pár rad Tobě do
vínku.
Vládni moudře, s rozvahou, rozdávej radost
s odvahou.
Rozdmíchej plamen lásky v lidech,
Ať mají v srdcích vřelý cit,
Ten plamen snaž se udržet i v bouřích,
Bez něj se bude všem hůře žít!
Vím, že se Ti všechno nezdaří, on už je život
takový,

Ale nikdy není až tak zle,
Aby se ztratila naděje!
Ta tady bude pořád žít! Předávám Ti ji,
A teď už můžu jít.“
Nový rok se před starým ukloní,
Ví, že starý pán moudře hovoří,
A slíbí, že vše dělat tak bude, jak nejlépe to
celý rok dovede!
A my přidáváme Vám naše přání,:
Ať neopustí Vás pevné zdraví,
Ať Nový rok hodně štěstí přinese, a víc je
klidu a míru ve světě.
Radosti hodně, co srdce potěší, dobré přátele, co nikdy nezradí!
Celý rok hojnost, požehnání,
Ať splní se všechna vroucná přání!
Šťastný a požehnaný Nový rok 2020!

Na stromeček světla dáme...

Sesle pro štěknu :-)

Rok nám utekl jako voda a tak jsme se moc ani nenadáli a byla tu
první adventní neděle.
Již se stalo tradicí, že se v naší obci stejně jako ve většině okolních
vesnic právě na první prosincovou neděli rozsvěcuje obecní vánoční
stromek. Je to neklamné znamení, že se opravdu blíží nejhezčí svátky v roce— Vánoce.
Na rozdíl od loňského roku, kdy nás při rozsvěcování provázel déšť
a následně i náledí, tak letos k nám počasí bylo shovívavější. Sice
nám nepřineslo sněhovou nadílku, což by jistě přidalo na sváteční
atmosféře, ale zima byla pořádná. Hodila se čepice, šála a vhod přišel i pěkně teplý svařák, nebo horký džus, který dokázal pro změnu
zahřát i vnitřně. Na chuť jistě přišel i chléb se sádlem a se škvarky. A aby děti nepřišli zkrátka,
tak jsme pro ně připravili malé překvapení v podobě nafouknutých balónků, na které mohli
malovat – sněhovou vločku, hvězdu, nebo napsat své jméno. Po rozsvícení stromečku mohli
balónek vypustit „ do světa“, ale většina dětí si je ponechala a odnesla domů. :-)
K rozsvěcování vánočního stromku neodmyslitelně patří i krátký kulturní program, který
i letos obstarali děti z místní školky a základní školy, které zazpívali koledy. Po nich nás na
vánoce naladili zpěvem v doprovodu s kytarou Mariana Víšková a Petr Andrle.
Obyvatel na společné rozsvěcování stromku přišlo hodně, neodradila je ani zima, což nás
samozřejmě moc těší. Ovšem rozsvěcování vánočního stromku neskončilo odchodem posledního obyvatele. Letos bylo otevřené místní pohostinství, kde se mohlo posedět a pobesedovat u piva, což využili obyvatelé v hojném počtu. Myslím, že by to mohl být začátek další
tradice, kdy se lidé setkávají a chtějí být spolu, povídat si. K zimnímu období přece navštěvování a besedování patří. Podle pozitivních ohlasů je k tomu velice dobře nakročeno. :-)
Až budete číst tyto řádky, bude rozsvěcování stromku i Vánoce už jen nostalgickou vzpomínkou.Snad jste je prožili v klidu a ve sváteční atmosféře. A tak nám nezbývá, než popřát všem
obyvatelům naší malebné vesničky v údolí do nového roku hodně zdraví, úspěchů v pracovním i osobním životě a hodně radosti a lásky v kruhu nejbližších.

Že Vám ten název nic neříká? Ani se Vám moc nedivím. Já jsem to donedávna nevěděla také,
ale zaujalo mne to velice! A protože jsem od přírody tvor zvídavý, tak jsem se pustila do pátrání.
A ne ledajakého! Musela jsem hluboko do minulosti—přesněji až do středověku. Coby milovník historie jsem to udělala moc ráda, jelikož tam pokaždé najdu něco zajímavého, moudrého
a poučného. A mnohdy i úsměvného. Což byl i tento případ. A tak jsem si řekla, že se o svoje
poznatky z dávné historie s Vámi podělím.
V době moderních technologií máme tendence vše „staré“ a „starodávné“ zařadit do kolonky
„ předpotopní“ a hlavně „ nepotřebné“. Aneb jak říkají mladí—není tam nic „in“ ani „cool“! Při
bližším zkoumání nás ale mnohdy napadne, že některé zvyky a pravidla by věru stálo zato opět
včlenit do běžného života!
Ale abych se vrátila k naší „sesly“. Jistě mi dáte za pravdu, že toto prapodivné označení bude
opravdu něco zvláštního a zajímavého.
Takže o čem to celé je? Inu o důmyslném prostředku k potrestání klevetivých a pomlouvačných
žen, hubatých, které nenechali na nikom „ nit suchou“, i nepoctivých obchodníků. Nevím, jestli
toho hojně využívali manželé, protože o hubatých a tím pádem trestaných manželkách se nic
nepíše. :-) Pánové, moc se ale nesmějte! Židle byla i pro Vás! :-) Nepoctivců a nactiutrhačů bylo
v každé době asi dost a dost. A jak to vypadalo v praxi? To vám napoví obrázek níže.
Jelikož televize ani počítače nebyli, mnohdy to byla jediná zábava místního obyvatelstva, na kterou se sešla pokaždé slušná řádka lidí, protože „ nic nepotěší člověka tak, jako neštěstí druhých“.
A tak když závistivá Háta pomluvila pekařku Madlu, že „šidí chleba Páně, a při pečení do něj
piliny sype“ a nemohla to dokázat.šup s ní do sesle.Hezky ji tam usadili, přivázali jí, aby náhodou nevypadla a párkrát jí ponořili do řeky. Hátě nezbývalo nic jiného, než jen doufat, že mistr,
který vyráběl provaz byl poctivý, a udělal lano pořádně. Kdyby se utrhlo, našli by sesly i s Hátou
někde v Černém moři. Ovšem prameny o takových případech mlčí.
Vymáchaná Háta šla s ostudou domů, a když nedostala úplavici z vody v řece, ze které si asi párkrát lokla, tak mohla mluvit o štěstí. Koupel v studenějších měsících měla obzvláště výchovný
charakter. Jestliže ho dotyčný přežil bez újmy na zdraví, určitě ho přešla chuť na pomlouvání,
alespoň na chvíli. :-)
Úsměvný název této „výchovné pomůcky“ odsouzeným moc k smíchu nebyl, to asi uznáme
všichni, inu—jiná doba, jiný mrav-a také jiné
výchovné pomůcky! Není ale na nás abychom
soudili. Každá doba má to své dobré i zlé. Navíc, „každý svého štěstí strůjce!“ Jen si říkám,
že taková „sesle na štěkny“ by mohla mít občas něco do sebe i dnes.
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-M. Víšková3

Historické okénko – pravidelný tisk materiálů Ing. Zdvořilého

Zápisy ze zastupitelstva
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce č. 7 konaného dne 11. listopadu 2019

1398 rozdělení Širokého Dolu

1.
2.
3.

Vojenská služba se stala osudnou manovi ze Širokého Dolu. Padl 26. 8. 1346
spolu s českým králem Janem Lucemburským v bitvě u Kresčaku v severní
Francii. Širokodolský man neměl pravděpodobně dědice a tak jeho majetek
připadl opět klášteru.

4.

Roku 1344 bylo zřízeno v Litomyšli biskupství a došlo k rozdělení dosud
klášterních statků mezi biskupa a klášter. Široký Důl tehdy obdržel mimo jiné
biskup. Po rozepřích mezi biskupem a klášterem bylo roku 1398 provedeno nové
dělení. Tehdy biskupovi připadla již jen polovina Širokého Dolu za Jalovým
potokem k Litomyšli. Neznámo jak se druhá polovina dostala do držení města
Poličky. Každá z částí pak měla vlastního rychtáře.

6.
7.

Ves zůstala rozdělena dalších 451 let. K jejímu sjednocení došlo až následkem
revolučního roku 1848, po kterém došlo ke zrušení vrchnostenské správy.

5.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Výjev z bitvy u Kresčaku z kroniky Jeana Froissarta

19.
20.
21.
22.

750 let obce Široký Důl
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Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatelem zápisu jednání zastupitelstva obce ing. Marcelu Mrázovou
Zastupitelstvo obce schválilo program pro jednání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce
Krajským úřadem Pardubického kraje.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku parc. č. 1458/1 o výměře 55 m2 ing. Petru
Štarmannovi, Š. Důl 136.
Zastupitelstvo obce schválilo směrnici obce Široký Důl č. 2/2019, kterou se stanoví způsob
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 4,5/2019.
Zastupitelstvo obce schválilo žádost Svazku obcí Vodovody Poličsko o poskytnutí finančních prostředků formou individuální dotace v rámci projektu „Výměna vodovodního řadu
od VŠ Střítež směr obec Široký Důl – I. etapa“.
Zastupitelstvo obce schválilo cenu vodného na rok 2020.
Zastupitelstvo obce schválilo změnu strategického plánu obce.
Zastupitelstvo obce zamítlo nabídku fotografií obce od p. Jaroslava Horáka.
Zastupitelstvo obce schválilo směnu částí obecních pozemků parc. č.1431/37 a parc.
č. 1431/24 za část pozemku parc. č. 54 ve vlastnictví ing. Karla Flídra (za budovou č. 86).
Zastupitelstvo obce schválilo žádost Mysliveckého spolku Široký Důl o poskytnutí dotace
na rok 2020.
Zastupitelstvo obce schválilo využití dotace z Programu obnovy venkova (úprava veřejných prostranství) na rok 2020.
Zastupitelstvo obce projednalo návrh pravidel pro zapůjčování prostor v budově č. 86 –
pohostinství se sálem (spolky, obyvatelé obce, základní a mateřská škola apod.).
Zastupitelstvo obce schválilo žádost o instalaci bezpečnostního zrcadla naproti výjezdu
od domu č. 4 (Vl. Střítežský st.).
Zastupitelstvo obce schválilo žádost Jana Kocmana ml. o připojení novostavby na obecní
splaškovou kanalizaci.
Zastupitelstvo obce schválilo žádost Vlastimila Střítežského ml. o připojení novostavby na
obecní splaškovou kanalizaci.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozhodnutí Pardubického kraje o zamítnutí žádosti
obce o dotaci v rámci programu „Podpora jednotek SDH obcí Pardubického kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany na období 2017–2020“.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2020.
Zastupitelstvo obce schválilo žádost Jiřího Lopoura ml., Š. Důl 106 o odkup pozemku parc.
č. 1431/1 a pozemku par. č. 1431/ 45.
Zastupitelstvo obce odložilo žádost Jiřího Lopoura ml., Široký Důl 106 o skácení břízy na
pozemku parc. č. 162.
Zastupitelstvo obce schválilo skácení vrby na pozemku parc. č. 1346.
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23. Proběhla diskuse na tato témata: vánoční trhy, budova 86 a 61, mobiliář nového prostranství před obchodem.

Důležité informace

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce č. 8 konaného dne 16. prosince 2019

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

6

Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatelem zápisu jednání zastupitelstva obce Zdeňka
Svatoše.
Zastupitelstvo obce schválilo program pro jednání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Široký Důl č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Široký Důl č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Široký Důl č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Široký Důl.
Zastupitelstvo obce schválilo výši poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok
2020.
Zastupitelstvo obce schválilo výši poplatku ze psů na rok 2020.
Zastupitelstvo obce schválilo výši poplatku za stočné na rok 2020.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2020.
Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý rozpočtový výhled obce.
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na Pardubický kraj v rámci Programu obnovy venkova na záměr „Terénní úpravy za kulturním domem“.
Zastupitelstvo obce schválilo pravidla zapůjčování prostor v kulturním domě.
Zastupitelstvo obce zamítlo žádost SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství Polička
o skácení dřevin (jasanu a břízy) u silnice č. III/36030 v zastavěné části obce.
Zastupitelstvo obce schválilo žádost Střediska sociálních služeb SALVIA, z.ú. Svitavy o finanční příspěvek na zajištění činnosti na rok 2020.
Zastupitelstvo obce schválilo žádost Vojtěcha Dřínovského, Š. Důl 95 o připojení novostavby na obecní splaškovou kanalizaci.
Zastupitelstvo obce schválilo s žádost Ing. Martiny Glaserové o připojení domu čp. 102 na
obecní splaškovou kanalizaci.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 6/2019.
Zastupitelstvo obce schválilo navýšení měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů obce
na základě „Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017“.
Zastupitelstvo obce schválilo finanční odměnu pro p. Zdeňka Sumu za fotografické práce
pro potřeby obce za rok 2019.
Proběhla diskuse na tato témata: budova č. 86 a 61, mobiliář nového prostranství před obchodem aj.

Občasník obce Široký Důl

Schválený rozpočet obce na rok 2020
Paragraf

text

Rozpočet 2020

1xxx

Sdílené daně

7 007 500

4112

Neinvestiční přijaté transfery ze SR

94 000

2321

Příjmy za stočné

390 000

3613

Nebytové hospodářství

130 000

3632

Pohřebnictví – nájem hrobů

6 500

3639

Komunální služby a územní rozvoj

50 000

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu

12 000

3725

Využívání a zneškodňování kom. odpadu

60 000

6171

Činnost místní správy

0

Celkem

7 750 000

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf

text

Rozpočet 2020

1032

Lesní hospodářství

20 000

2212

Silnice – opravy a udržování

460 000

2223

Bezpečnost silničního provozu

200 000

2310

Pitná voda

505 000

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

370 000

3113

Základní škola a mateřská škola

300 000

3314

Činnost knihovnická

5 000

3330

Činnost regionálních církví

10 000

3341

Rozhlas a televize

15 000

3349

Ostatní činnosti sděl. prostředků

32 000

č. 4 – únor 2020
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Zájmová činnost v kultuře

3399

Ostatní činnosti kultury

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

3419

Ostatní sportovní činnost

6 000

3421

Využití volného času dětí a mládeže

35 000

3429

Ostatní zájmová činnost

40 000

3522

Ostatní nemocnice

22 000

3613

Nebytové hospodářství

150 000

3631

Veřejné osvětlení

180 000

3632

Pohřebnictví

100 000

3635

Územní plánování

30 000

3639

Komunální služby a územní rozvoj

1 013 000

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu

290 000

3724

Využívání a zneškodňování nebez. odpadu

5 000

3725

Sběrný dvůr

21 000

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

650 000

4359

Ostatní služby a činnost v oblasti soc. péče

25 000

Tato spolupráce by měla sloužit k naplnění jedné z kapitol strategického plánu obce, kdy je nutné mít vizi na několik let dopředu. Pevně věřím, že čím více se nás na této vizi bude podílet, tím
více to přispěje k lepšímu životu v naší krásné obci.

4379

Služby a činnosti v oblasti sociální prevence

3 000

5213

Živelné pohromy a krize

20 000

Těšíme se na pátek 27. 3. 2020, kde nás snad bude hodně :-)!

5512

Požární ochrana

80 000

6112

Veřejná správa a služby

770 000

6117

Volby do Evropského parlamentu

6171

Činnost místní správy

6310

Obecné výdaje z fin. operací – bank. poplatky

3 500

6320

Pojištění majetku obce

28 500

6399

Ostatní finanční operace

86 000

6402

Výdaje z fin, vypořádání min. let

Celkem

1 300 000

Široký Důl a Fakulta architektury VUT v Brně

3392

60 000
0

0
915 000

0
7 750 000

Na konci roku 2019 naše obec oslovila Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně,
aby nám její studenti pomohli s případnou vizí pro přeměnu vzhledu jednotlivých částí obce
např. nové návsi, retenční nádrže na kopci, budov č. p. 61 a 86 atd. Inspirací byla spolupráce,
která už momentálně funguje v Poličce, kde studenti v rámci semestrálního projektu zpracovali využití různých míst veřejného prostoru ve městě. V Poličce tuto spolupráci zprostředkoval
Jakub Kastner, který nám s ní také pomohl, za což bychom mu chtěli poděkovat.
V tuto chvíli máme z fakulty potvrzeno, že o spolupráci mají zájem a nyní řešíme formu, kterou by měla probíhat. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejný prostor, který se týká nás všech,
tak bychom si přáli, aby o tom proběhla diskuze s občany Širokého Dolu. Ještě nevíme přesný
harmonogram, ale v pátek 27. 3. 2020 proběhne veřejné setkání s občany a bylo by ideální mít
podněty od vás. Pokusíme se, aby se tohoto setkání účastnil i zástupce fakulty, který by měl na
starost vedení prací studentů a který by následně předal vaše podněty. Chtěli bychom vás tímto poprosit o účast, chcete-li se podílet na výsledku, protože bez vašich případných připomínek
nemusí výsledné práce studentů reflektovat potřeby naší obce. No a kdo jiný by měl studentům informace předat, než my, kteří v ní žijeme. Hlavní přínos vidíme v pohledu zvenčí, který
ale bude vycházet z našich potřeb – jak vnímáme co je pro život v naší obci do budoucna důležité. Zároveň dojde k převedení do vizuální formy, která je pro nás všechny lépe uchopitelná.

Případné podněty můžete posílat na níže uvedený kontakt.
e-mail: josef.zavoral@centrum.cz, Josef Zavoral
Novinky v prezentaci a komunikaci obce II
Rád bych navázal na článek z posledního občasníku, který se týkal nové formy komunikace
s občany a prezentace obce. Opět bych se vyjádřil jednotlivě k tomu, co se povedlo a na čem se
ještě pracuje.
Webové stánky obce ještě stále nejsou ve finální podobě. Momentálně řešíme především hlavní stránku, která by měla reflektovat aktuální dění v obci a okolí. Zároveň by se měla případná
změna v jednotlivých záložkách zobrazit na hlavní stránce. Doufám, že se tato úprava podaří
zrealizovat co nejdříve.
Na webových stránkách je možné uvést firmy působící v obci. V případě zájmu mě můžete
oslovit na níže uvedených kontaktech.
U informačních SMS máme za sebou čtvrt roku fungování a po počátečních nesnázích lze
konstatovat, že služba funguje bez problémů. Pokud by měl ještě někdo zájem o odběr infor-
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mačních SMS, může tak učinit přes webové stránky obce, u paní Grubhofferové na úřadě nebo
u mě. Jestliže někdo ví o nějakém problému, tak mě prosím informujte.
Facebookový profil funguje nově od ledna 2020. Sledovat ho lze pod jménem Obec Široký Důl.
Stačí napsat do vyhledávacího okénka vašeho facebookového profilu „Obec Široký Důl“, kde se
následně nabídne sledování facebookové stránky naší obce.
Minulé jsem zmínil i možnost využívání mobilní aplikace, ale od této možnosti bych definitivně
upustil.

f) Vybavení prostoru před prodejnou
V jarních měsících bude prostor vybaven lavičkami, stolem, stojany na kola a novým boxem
pro jídlonosiče. Na prodejnu místo výloh nainstalujeme novou plakátovací plochu a cykloturistickou mapu.
g) Zatrubnění příkopu v místní části Kopec

Případné podněty můžete posílat na níže uvedený kontakt.

V druhé polovině roku bude na Kopci zatrubněn příkop v délce 51 metrů vedle místní komunikace u Kocmanových. V tuto chvíli je dokončena projektová dokumentace a vyřizuje se stavební povolení.

e-mail: josef.zavoral@centrum.cz, Josef Zavoral

h) Prodloužení veřejného osvětlení v místní části Kopec
Bude nainstalován další sloup veřejného osvětlení pod Štarmannovými.
i) Rozšíření parkovací plochy proti budově Základní a mateřské školy

Plánované stavební akce v roce 2020
Rád bych vás seznámil s plánovanými stavebními akcemi, jejichž realizaci plánujeme v letošním roce.
a) Výměna elektroinstalace v kulturním domě
Tento záměr bychom chtěli zrealizovat v letních měsících. V této době pracujeme na projektové dokumentaci. Na tuto akci budeme žádat o dotaci na MAS Poličsko, z.s. v rámci Programu
rozvoje venkova.
b) Zastřešení dvora v kulturním domě
Jedná se o nutný stavební zásah, abychom do budoucna zabránili průsaku dešťové vody do základů budovy a sklepa. V prostorách po novým zastřešením bychom chtěli vybudovat šatnu
pro děti ze základní školy a sklad kulis a kostýmů pro naše divadelní spolky.
c) Terénní úpravy za kulturním domem
Tyto úpravy zabrání průsaku dešťové vody z břehu nad kulturním domem. V rámci těchto prací
bude také provedeno odvětrání základů budovy a vybudována zpevněná komunikace k zadnímu vchodu do budovy. Na tento záměr jsme požádali o dotaci na Pardubický kraj v rámci
Programu obnovy venkova.

Z Programu obnovy venkova prostřednictvím Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka bychom
chtěli spolufinancovat vybudování 4 – 5 parkovacích míst pro rodiče dětí ze základní a mateřské školy a návštěvníky obecního úřadu.
V letošním roce bude ve spolupráci se sborem Českobratrské církve evangelické v Borové vypracován projekt na přístupovou komunikaci k evangelickému hřbitovu a parkovací stání
u hřbitova. K vlastní realizaci by mělo dojít v příštím roce.

Informace pro občany
Likvidace tuků a jedlých olejů

Na základě vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu jsou od 1. ledna 2020 obce povinny zajistit sběr jedlých olejů a tuků. Pro tento účel bude ve sběrném dvoře připravena nádoba.
Jedlé oleje a tuky budete moci odevzdávat v uzavřených PET lahvích.
Poplatky v roce 2020
Komunální odpad – 600 kč na osobu

d) Výměna vodovodního řadu od VŠ Střítež směr č.p. 86

Stočné – 720 kč na osobu

Tato akce proběhne v období od dubna do října letošního roku. O této záležitosti jsme vás podrobněji informovali v červnovém vydání občasníku.

Poplatek za psa – 100 kč

e) Instalace měřičů rychlosti
V letošním roce budou nainstalovány dva měřiče rychlosti, a to v dolní části obce ve směru od
Poličky naproti odbočce ke středisku ZOD Lubná a ve směru od Lubné před mostem v blízkosti
budovy školy. Cílem tohoto opatření je zklidnění provozu a zvýšení bezpečnosti v tomto úseku.

-Pavel Krejsa-

Jakoukoli změnu v průběhu roku týkající se poplatků nahlaste, prosím, co nejdříve na obecním
úřadě.
Stolní tenis pro veřejnost
Každý pátek od 18 do 21 hod. je možnost si zahrát v kulturním domě stolní tenis. K tomuto oblíbenému sportu zveme malé i velké.
-Pavel Krejsa-
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Naši jubilanti v roce 2019
Měsíc říjen:
Bartoň Josef
Sejkorová Jana
Měsíc listopad:
Jílek Jiří		
Sejkorová Jitka
Volfová Blanka
Měsíc prosinec:
Tlustošová Eva
Břeňová Helena

tive letos po šesté, zažívat podobný večer jako je pražské „StarDance… když chlapci a chlapi
z Širocka tančí“. Letos vás opět čeká taneční překvapení, a to již v sobotu 8. 2. 2020.
8. 6. 2019 - Setkání kopečáků a přátel kopce Široký Důl

70 let
70 let

I letos proběhlo tradiční setkání na kopci, kde se jednou za rok potkáme a probereme, co je
u koho nového. Něco se popije, pojí, u ohně zazpívá. No, a protože nám prší jen na časovku,
tak jsme ani nezmokli a bylo to fajn.

50 let
55 let
50 let

22. 6. 2019 - Blešmark Pustá Rybná – vystoupení širokodolských ochotníků

60 let
75 let

V tomto období jsme se starostou navštívili našeho spoluobčana Bartoně Josefa, Sejkorovou
Janu a Břeňovou Helenu, všem jsme ze srdce popřáli k jejich jubileu.
Gratulujeme ostatním našim jubilantům a přejeme hodně zdraví a spokojenosti v nadcházejících letech. MM

Sláva naše roste a zájem neutichá, a tak jsme se s naším divadlem vydali přes kopce až do
Pusté Rybné. Zdejší pořadatelé speciálně pro nás připravili pódium, abychom měli kde
vystoupit s pohádkou „Lotrando a Zubejda“. Divadlo se povedlo k naší spokojenosti a dle
upřímných reakcí diváků se snad líbilo, což nám udělalo nespornou radost.
29.–30. 6. 2019 - Rodáci a výročí 750 let od první zmínky o Širokém Dole
Na oslavách výročí jsme přispěli k programu výše uvedeným divadlem, které jsme rodákům
odehráli v neděli na prknech, co znamenají svět.
1. 9. 2019 - Nohejbalový sranda match
V duchu veškerých sportovních akcí Sport-Artu proběhl i nohejbalový sranda match, kdy je
zásadní účast a ne umístění.
7. 9. 2019 - Širokodolská časovka v kapkách deště
Časovka je naší největší a nejnáročnější akcí na čas. Letos se nám opět povedlo zajistit počasí, které jsem avizoval už v březnu. Takže opět pršelo a pozorní čtenáři vědí, že to není náhoda, ale těžká práce nás pořadatelů viz občasník č. 1 a č. 3. I přes náročné podmínky se opět
většina členů Sport-Art umístila na bedně, takže ředitel závodu, trenér nás všech a vzor po
sportovní a osobnostní stránce Zdeněk Svatoš mohl být spokojen. No a my ho i přesto, že je
na nás jako pes, máme rádi.

Akce, které proběhly v období říjen - prosinec 2019
a leden 2020

Pozorní čtenáři vědí, že letošní časovka dává příležitost dobrého umístění všem, protože se
naši závodnici rozhodli dát šanci také ostatním. Navíc ředitel závodu pro letošek slíbil, že
bude sluníčko, jelikož už na nás nemusí být jako pes. Díky tomu byl rozpuštěn i náš meteorologický TEAM. Takže se na vás budeme v září těšit!

Sport Art a rok 2019

8. 9. 2019 - Tradiční divadelní vystoupení širokodolských ochotníků v Kamenci

Máme začátek roku 2020 a je na místě se ohlédnout za rokem 2019. Níže uvádím výčet akcí
pořádaných naším spolkem či událostí, kde se naše maličkosti, většinou s mladšími kolegy,
vyskytly.

I letos a můžu vlastně naspat, jako každý rok, jsme si mohli s dětmi zahrát v Kamenci divadlo.
Toto hraní je pro nás vlastně takové pomyslné loučení s létem a divadelní sezónou, která
i letos byla náročná, ale díky vám divákům úspěšná a motivující.

2. 3. 2019 - 5. Poslední ples Široký Důl 2019

16. 11. 2019 - Člověče, nezlob se

O plese jsem psal už v samostatném článku, který lze dohledat na webu obce, kde si také
můžete stáhnout občasník. Všichni už víte, že naše obec má krom mnoha talentů v požárním
sportu také mnoho talentů v tanečním oboru. A právě díky tomu můžete každý rok, respek-

Malí, velcí, tlustí, tencí se potkali u stolu a svedli nelítostný souboj o dřevěnou figurku a marcipánový dort. Vše dopadlo v rámci fair play a figurka má na rok opět nového majitele. Za rok
ale může být třeba právě tvoje, pokud jsi to to dočetl až sem :-).
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14. 12. 2019 - Turnaj ve stolním tenise
Těsně před svátky proběhl turnaj ve stolním tenise v prostorách budovy č. p. 86, kdy zásadní
není ani tak výsledek turnaje, ale tradice, která z něho vzešla. Tím se staly pátky stolního
tenisu, kam si může přijít pinknout kdokoliv. Každý pátek se tedy lze utkat s kamarádem,
sousedem, zastupitelem, starostou atd.
Nakonec bych nám všem popřál do nového roku hlavně zdraví, jelikož to ostatní, co si přejeme, přijde, když tomu půjdeme naproti.
„Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“ Paulo Coelho
Za SPORT-ART Široký Důl, z.s., Josef Zavoral, info@sportartsd.cz

Předvánoční koncert
V neděli 22. prosince 2019 se už podesáté konal předvánoční koncert v našem kostele sv. Jana
Křtitele. Tradičně nám předvedl své umění SMALL BAND z Poličky pod vedením Miroslava
Jindry. Jsem rád, že nám tito muzikanti zůstávají věrní a rádi se k nám vracejí. Poprvé se nám
představila rodina Kašparova ze Širokého Dolu. V jejich podání kromě krásného zpěvu zazněly
housle, příčná flétna a kytara. Milými a povzbudivými slovy nás provázel náš pan farář P. Ladislav Kozubík. Po skončení koncertu jsme se zahřáli dobrým svařákem, jak už se u nás stalo
dobrým zvykem. Věřím, že se koncert všem návštěvníkům líbil a prožili pěknou část odpoledne. Chtěl bych poděkovat všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a organizaci
předvánočního koncertu.
-Pavel Krejsa-

Turnaj v „Člověče, nezlob se“
V sobotu 16. listopadu 2019 jsme se už pošesté sešli v hasičárně, abychom si zpříjemnili odpoledne známou stolní hrou „Člověče, nezlob
se“. Přišli si zahrát děti i dospělí od nás i okolí.
Po napínavé čtyřkolovém základním kole se
utkalo osm postupujících hráčů v semifinále, kde se svedl opravdový boj o postup mezi
čtyři nejlepší. Stupně vítězů nakonec obsadili
hráči z řad dětí:
1.

místo – Matěj Kruml

2.

místo – Janík Štarmann

3.

místo – Karolína Sílová

Na vítěze čekala zasloužená sladká odměna. Při tomto turnaji zažijeme vždycky hodně legrace
a zábavy. Doufám, že jsme se nesešli naposledy.

Turnaj ve stolním tenise
Po několika letech jsme se sešli v kulturním domě, abychom se pokusili obnovit tradici turnajů ve stolním tenise. Změřit svoje síly v tomto oblíbeném sportu přišlo 20 závodníků, místních i přespolních. Dobře nám posloužily nové stoly, které obec zakoupila v loňském roce.
I když byly patrné rozdíly ve výkonnosti, užili jsme si pěkné odpoledne. Stupně vítězů obsadili přespolní hráči:
1.

místo – Oldřich Střítežský (Klešice u Heřmanova Městce)

2.

místo – Roman Coufal (Sádek)

3.

místo – Miroslav Propper (Sádek)

4.

místo – Jiří Flídr (Široký Důl)

Ceny pro vítěze nám ze svého Řemeslného
pivovaru daroval Jirka Volf, za což mu ještě
jednou moc děkujeme. Také bych chtěl poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě obou
turnajů.
Za SPORT- ART Široký Důl, z.s. Pavel Krejsa
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Tříkrálová sbírka 2020

Oldřiš

24 370,00

23 695,00

28 231,00

4 536,00 Kč

665

42,45

V sobotu 4. ledna 2020 se v naší obci konala
tradiční tříkrálová sbírka. Počasí nám na rozdíl od loňského roku přálo, takže se nám dobře koledovalo. Dohromady navštívilo naše
obyvatele ve dvou skupinách 19 koledníků.
Pro potřeby Oblastní charity v Poličce se nám
díky štědrosti dárců podařilo vybrat 16 386 Kč.
Chtěl bych poděkovat všem dárcům za jejich
finanční příspěvky a milé přijetí a dětem za
jejich vytrvalost a ochotu podílet se na této
potřebné akci.

Polička

234 680,00

247 607,00

280 137,00

32 530,00
Kč

8783

31,90

Pomezí

27 194,00

18 053,00

25 830,00

7 777,00 Kč

1236

20,90

Pustá
Kamenice

10 895,00

10 745,00

11 608,00

863,00 Kč

328

35,39

Pustá
Rybná

16 064,00

13 792,00

16 380,00

2 588,00 Kč

165

99,27

Rohozná

10 293,00

8 376,00

3 348,00

-5 028,00 Kč 637

5,26

Sádek

37 529,00

35 711,00

40 243,00

4 532,00 Kč

525

76,65

Sebranice

46 893,00

50 562,00

53 407,00

2 845,00 Kč

985

54,22

-Pavel Krejsa-

Stašov

9 830,00

9 566,00

10 496,00

930,00 Kč

249

42,15

Svojanov

14 084,00

14 142,00

16 123,00

1 981,00 Kč

368

43,81

Široký Důl

18 110,00

16 564,00

16 386,00

-178,00 Kč

410

39,97

Telecí

17 991,00

20 272,00

22 112,00

1 840,00 Kč

426

51,91

Trpín

28 088,00

26 115,00

28 828,00

2 713,00 Kč

430

67,04

Vítějeves

8 796,00

8 853,00

9 275,00

422,00 Kč

416

22,30

CELKEM:

786 520,00
Kč

886 177,00
Kč

88 622,00

23 774

37,28

Střítež, Modřec a Lezník patří pod Poličku

Tříkrálová sbírka 2020 na Poličsku
DĚKUJEME VŠEM KOLEDNÍKŮM, DÁRCŮM I ORGANIZÁTORŮM SBÍRKY
obec

VÝTĚŽEK
2018

VÝTĚŽEK
2019

VÝTĚŽEK
2020

porovnání s
předchozím
rokem

počet obyvatel

prům.
příspěvek
na 1 obyv.

Banín

12 496,00

12 500,00

11 871,00

-629,00 Kč

319

37,21

Bělá nad
Svitavou

12 213,00

12 725,00

14 725,00

2 000,00 Kč

518

28,43

Borová

37 573,00

36 525,00

42 384,00

5 859,00 Kč

984

43,07

Březiny

7 476,00

6 400,00

9 505,00

3 105,00 Kč

151

62,95

Bystré

51 841,00

58 719,00

58 429,00

-290,00 Kč

1588

36,79

Hartmanice 14 308,00

15 562,00

17 200,00

1 638,00 Kč

286

60,14

Chrastavec

7 634,00

7 732,00

7 309,00

-423,00 Kč

219

33,37

Jedlová

28 118,00

22 652,00

29 217,00

6 565,00 Kč

1040

28,09

Kamenec u
Poličky

19 594,00

20 884,00

21 801,00

917,00 Kč

543

40,15

Korouhev

29 942,00

34 164,00

37 785,00

3 621,00 Kč

807

46,82

Květná

10 999,00

11 604,00

13 737,00

2 133,00 Kč

405

33,92

Lavičné

1 845,00

4 194,00

3 700,00

-494,00 Kč

113

32,74

Lubná

37 831,00

38 650,00

42 155,00

3 505,00 Kč

975

43,24

Nedvězí

9 833,00

11 191,00

13 955,00

2 764,00 Kč

203

68,74
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797 555,00
Kč

Střítež

7 129,00

7 613,00

8 961,00

Modřec (vč.
Bořin)

3 931,00

4 264,00

4 800,00

Lezník

6 951,00

8 258,00

8 394,00

Prům. na
1 pokladničku

5 461,94

5 281,82

5 947,50 Kč

Počet skupinek

144,00

151,00

149

Počet koledníků

476,00

481,00

447
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Setkání seniorů
Jestli si někdo myslí, že se seniory není žádná legrace a zábava, ten měl být 20.10.2019 od 15.00
hod. v sále místního pohostinství, aby se přesvědčil o pravém opaku. Konalo se tam totiž první
setkání seniorů.
Ale začnu pěkně od začátku. Jelikož to byla ryze nová akce naší kulturní komise, tak jsme byli
plni očekávání i my organizátoři, jak to bude probíhat. A hlavně, jaký z toho budou mít pocit ti,
kterých se celá akce týkala—naši senioři.
Program, který jsme pro ně připravili nebyl
sice dlouhý, ale myslím, že potěšil. Naším cílem bylo spíše nechat seniorům prostor, aby
se sešli, viděli se –někteří třeba i po dlouhé
době, a aby si popovídali, zavzpomínali.
K dobré náladě jsme přispěli ne jenom programem, ale i občerstvením.

„ Na vědomost se dává...“
...že 24. 11. 2019 se konal v naší obci jarmark , toho jména „ širokodolský“ a také „ první“.

Děti ze školky zazpívaly, krásně zahrála na
klávesy slečna Alena Broklová. Jsem ráda,
že se s námi o svoji hru na flétnu přišla podělit i paní Kašparová, která doprovázela
svoji dcerku Miriam, která hrála na housle.
Štafetu pak převzali „kluci“ Sejkorovi, kteří
zábavu „roztočili“ na „nejvyšší otáčky.“ :-). Teprve vlastně nastala ta správná atmosféra!
Chvilkami jsme se nestačili divit, jak se naši
senioři dokážou bavit, zpívat, tancovat, a jak
si dokáží užívat společného setkání. Nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že mladí by
kolikrát mohli závidět tu radost, spontánnost,
kterou jsme u našich seniorů zažili mi na této
akci. A jak jsem psala na začátku, senioři nás
přesvědčili, že pro srandu nechodí daleko.
Hlavně, když se vzpomínalo na mládí, příhody ze života, ze zaměstnání. Tady zábava rozhodně
nevázla. Moc nás těšilo, že se našim seniorům „u nás“ na sále líbilo. Důkazem je i to, že „zavíračka“ byla ve 20.00hod.To je přece krásné a mluví za vše!

A jako na všechno nové, co je úplně „ napoprvé“ jsme byli všichni zvědavý, jaký že ten
jarmark vlastně bude. Jelikož se blížila první
adventní neděle, tak i přípravy se nesli v duchu již blížících se vánočních svátků. A tak na
jarmarku nesměla chybět vánoční výzdoba,
punč, medovina. To vše navíc ještě podbarvovali krásné vánoční koledy.
Měli jsme radost, že se nám podařilo oslovit
prodávající se širokým spektrem prodávaného zboží, takže si každý návštěvník mohl
nakoupit dle svého gusta či potřeby. Kromě
zboží byla možnost i malého občerstvení a posezení u stolů, které byli pro návštěvníky přichystané. Celá akce měla navíc i jeden velice pozitivní podtón—totiž, že mnozí na ní potkali
známé, bývalé kolegy či kolegyně, dlouho neviděné přátele, s kterými ve shonu všedních dní
nepřijdeme do styku dlouhé týdny a někdy i měsíce. Teď byla příležitost posedět, popovídat si,
nikdo nikam nespěchal.
Návštěvnost byla veliká! Nás pořadatele to
samozřejmě moc potěšilo. Na sále místního
pohostinství se sešli ne jenom obyvatelé naší
vesničky, ale opravdu ze širokého okolí. A ne
jenom návštěvnost, ale i atmosféra byla výjimečná. Navíc mne osobně moc potěšilo i to,
že valná většina prodávajících nás sami požádala, jestli by se příští rok mohli zúčastnit
opět. Myslím, že k tomu už není co dodat.

Děkuji všem, kteří nám pomáhali se zabezpečením zázemí, všem účinkujícím za vytvoření příjemné atmosféry! Už nyní se těšíme na příští rok!
-M. Víšková-

18

Občasník obce Široký Důl

č. 4 – únor 2020

19

Záměr, který jsme měli se vydařil a to nás moc těší, ale i motivuje. Věřím, že příští širokodolský
jarmark bude alespoň tak úspěšný, jako ten letošní.

atmosféry pomohla slečna Alena Broklová, svojí hezkou hrou na klávesy. Její hudební vystoupení nás provázelo celou slavností.

„Tak hodně všeho dobrého v novém roce a na příští jarmark k nám přijďte zase pobejt!“

Následně se ujal slova pan starosta Pavel Krejsa, který novopečené občánky přivítal do velké
rodiny naší obce. Rodiče se poté spolu se svědky podepsali do pamětní knihy obce a obdrželi
pamětní listy.Děti dostali dárky, maminky kytičku a nakonec si pan starosta s rodiči připil na
zdraví čerstvě přivítaných občanků.

-M. Víšková-

Nemohlo samozřejmě chybět focení u kolébky, což bude jednou z trvalých vzpomínek na vítání občánků pro všechny rodiče.
Všem rodičům ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně lásky a trpělivosti při výchově
jejich dětí.
-M. Víšková-

Vítání občánků
Děťátko se narodilo, přišli jsme mu přát
aby zdravé, šťastné bylo, odteď napořád!
Vítání občánků patří mezi nejhezčí události naší obce. Každého člověka potěší, když mu do rodiny přibude nový člen, a stejné je to i ve větším měřítku. Naše obec má opět o něco více obyvatel , což je jistě potěšitelné.A jako každý rok i letos se vítání odehrávalo v měsíci prosinci, a bylo
o to slavnostnější, že nám na dveře klepali Vánoce, konali se totiž v neděli 22. 12. 2019.
Letos jsme přivítali do naší obce tyto malé občánky.
Pavlu Střítežskou-narozenou rodičům Vlastimilovi a Pavle Střítežským, č.p 4
Erika Stříteského-narozeného rodičům Danielovi a Petře Stříteským, č.p. 95
Ondřeje Taberyho-narozeného rodičům Jiřímu Taberyovi a Evě Taberyové Pavlišové, č.p 29
Nikolase Vomáčku-narozeného rodičům Lukášovi a Michaele Vomáčkovým, č.p. 66
Rodiče,děti a ostatní hosty a pana starostu přivítala předsedkyně kulturní komise paní Mária
Víšková, která provázela celou slavností. A aby program byl co nejhezčí, s kulturním programem přispěli děti místní ZŠ pod vedením paní ředitelky Lenky Kopecké. K dotvoření slavnostní
20
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Připravované akce
Pozvánka na setkání s obyvateli naší obce
V pátek 27. března 2020 od 18 hod. se bude po roce v místní hasičské zbrojnici konat setkání
s obyvateli naší obce. Chtěli bychom vás informovat o krátkodobých a střednědobých záměrech obce a zadání studie na proměnu centra obce. Byl bych rád, kdybychom prodiskutovali
také ostatní záležitosti, které se týkají života v naší obci. Doufám, že se sejdeme v co největším
počtu a získáme od vás dobré podněty a nápady.

ČLOVĚČE,
NEZLOB SE!!!
22. 2. 2020
Sokolovna, Polička (Tyršova 60)
13:30 (prezence hráčů od 12:45)
– Startovné 50 Kč
– Maximální počet hráčů je 96 (Mládež do 12 let pouze v doprovodu osoby starší 18 let)
– Občerstvení bude zajištěno
– Přednostní přihlášení na turnaj probíhá od 27.1. 2020 na Facebookové události
-3. ročník turnaje v Člověče, nezlob se!!! POHÁR OPILÉ KOSTKY, na telefonním čísle 731 362 010
nebo emailem (polickaclovece@seznam.cz). Registrace bude probíhat též v den turnaje
v prostorách Sokolovny od 12:45 do 13:30. V případě potřeby budou upřednostněni předem přihlášení.
Vzhledem k rostoucímu zájmu soutěžících a vstřícnosti oddílů TJ Spartak Polička se turnaj uskuteční
v prostorách poličské Sokolovny. Turnaj je určen pro všechny věkové kategorie. V případě vysokého
počtu soutěžících může být pořadatelem upraven systém turnaje.
Všichni jste srdečně zváni.
Přijďte si užít pohodové odpoledne plné soutěžení a dobré nálady.
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Základní a mateřská škola

Afrika ve škole
V pátek 29. listopadu 2019 naši školu navštívila hudební skupina Tam Tam Afrika.

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021
Zápis dětí do 1. třídy proběhne v úterý 7. dubna od 14.00 – 17.00 hodin v budově školy. Zapsány
budou děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Vezměte s sebou rodný list dítěte. Pokud bude
zákonný zástupce žádat o odklad školní docházky svého dítěte, je povinen vyplnit žádost o odklad. Formulář o odkladu obdržíte u zápisu. Žádost musí být doložena doporučujícím vyjádřením příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučujícím vyjádřením odborného lékaře nebo klinického psychologa. Děti si můžou k zápisu s rodiči nebo paní učitelkou zopakovat
barvičky, geometrické tvary, zavazování tkaniček, rozeznávání pravé a levé ruky.

Děti se dozvěděly zajímavé věci o Africe, zkusily si africké tance a bubnování.

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi.
Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021 se bude konat
Ve středu 20. 5. 2020 od 10.00 – 15.00 hod.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které budou mít do 31. 8. 2020 (včetně) 5 let.
Přihlášky k zápisu si vyzvedněte v mateřské škole od 14. 4. 2020 a přineste je k zápisu již vyplněné. S sebou potřebujete pouze rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Účast dítěte není nutná.
Provoz mateřské školy bude od září 2020 od 7. 00 hod. – do 16. 00. hod.
Těšíme se na Vás.
V hlavní roli divadlo
V roce 2019 oslavili poličští ochotníci výročí 200 let od založení jejich spolku. 200leté výročí
jsme si připomněli návštěvou výstavy v poličském muzeu. K vidění byla původní opona z roku
1869, množství kulis, rekvizit, plakátů i fotografií. Děti si mohly vyzkoušet divadelní kostýmy,
zahrát si loutkové divadlo, vyrobit prstovou loutku. Byl to moc hezký a poučný den, už se těšíme na další programy poličského muzea, jsme pravidelnými návštěvníky.
Povídání o ježečkovi
V pondělí 11. listopadu 2019 za námi do školy přijela lektorka z Ekocentra Pasíčka a velmi poutavě vyprávěla, jak ježci zimují, co potřebují před zimou, jak jim můžeme pomoci. Zpestřením
programu byla přítomnost živého ježečka. Na závěr si děti vyrobily vlastního papírového ježka.
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Okénko hasičů
Široký Důl dokázal opět uspořádat největší hasičskou soutěž v České republice
V sobotu 26. října se do Širokého Dolu sjelo více než 200 družstev z České i Slovenské republiky.
Přijely bojovat o jednu z nejcennějších trofejí, jaká se dá v požárním útoku získat, o putovní
pohár Velké říjnové socialistické revoluce. Počasí připomínalo spíše začátek září, takže se do
Širokého Dolu sjely i tisíce diváků a určitě se jednalo o návštěvnický rekord této akce. Na fotografii z dronu, kde nejsou vidět všechna parkoviště jsme napočítali přes 500 vozidel (auta,
transity, avie, autobus). Namátkou se během soutěže vypilo celkem 40 sudů piva, což je, podle
pivovaru Litovel, na tuto roční dobu zcela mimořádné. Za odměnu čeká pořadatele opět zájezd
do pivovaru spojený s prohlídkou a pohoštěním.
Celá soutěž začala, jako každoročně, výstřelem z křižníku Aurora. Po něm následovalo tradiční
recesní zahájení, které se tentokrát neslo v duchu soutěže Československo má talent. Samozřejmě v podání širokodolských ochotníků došlo na několik drobných úprav. Hlavní aktéři Jirka
Tábery, Kuba Paulíček a Vojta Šalanda předvedli opravdu mimořádné výkony. To ocenilo nejen
spousta diváků, ale i porota ve složení: Jiří Ovčáček (Martin Sejkora), Andrej Babiš (Martin Bureš), Jaro Vtáčik (Lubomír Bielko ze Slovenska) a Nguyen Trung Dung (Ytong). Vše pod taktovkou režiséra Jirky Mráze. Vítěz na soutěže nakonec vyhrál zlatý bagr od Michala Vrabce, který
mu ale hned zabavila finanční správa kvůli nedoplatku na dani.

menal 13,87 a bylo jasné, že na bednu to stačit bude. Pouze se čekalo, jestli se najde tým, který
podobně fantasticky srazí terče. A našel. Po šesti letech putuje nejcennější trofej na Slovensko.
DHZ Pavlice předvedl neskutečný koncert zakončený časem 13,86 a obrovským výbuchem eufórie, jak v pavlickém týmu, tak v zaplněné Flídr aréně. Oslavy byly vskutku velkolepé a protáhli
se do pozdních hodin.
V rámci akce se uskutečnilo i Mistrovství Evropy v naběračce dvojic, kde výtěžek putoval na konto pro Gábinku. Společně s ním probíhala na místě i sbírka. Dohromady jsme dokázali přispět
částkou vyšší než 60 000kč. Tuto částku jsme zaslali na 123-312750257/0100, což je účet, který
pro Gábinku zřídil městys Okříšky. Gábinka je čtyřletá holčička, která přišla při dopravní nehodě o matku, otce i bratra. Otec Gábinky byl také dobrovolný hasič a několikrát u nás závodil.
Celá akce se vydařila na výbornou a v neděli jsme mohli opět Dřevoplech n.p přestavět na firmu
Flídr s.r.o. Na závěr děkujeme firmě Flídr s.r.o a všem členům i nečlenům za pomoc, bez které
bychom něco tak velkého nikdy nedokázali.
-Jakub Paulíček-

Od 9:00 se pak rozjela i samotná soutěž. Nejdříve šly na start ženy. Hned ze začátku se na startu
objevila děvčata z Nedvězí, které jsou vítězkami Okresní ligy svitavska. V obrovské konkurenci
se vůbec neztratila a dala krásných 17,16, což jim stačilo na krásné 4. místo. Po nich už přicházely
na start nejlepší týmy, které lze na našich drahách vidět. Třetí místo tak překvapivě putuje do
Krasic (PV) za krásných 17,11. Stříbrné medaile pak míří do Nedašovy Lhoty (ZL).No a vítězkami
tohoto závodu se staly vítězky Východočeské hasičské ligy SDH Letohrad - Orlice. Tento tým
dokázal jako jediný předvést čas pod sedmnáctivteřinovou hranici a to 16,76. Při tomto útoku
utrpěla jedna z členek týmu zranění, když jí hadice trefila do obličeje. Vzhledem k výsledku ji
zranění ani dlouho nebolelo.
Po ženách šli na start muži. Během přestávky došlo k neočekávané události, když postihly náhlé zdravotní problémy rozhodčího a ten musel být odvezen rychlou záchrannou službou. Naštěstí se po několika hodinách dokázal vrátit zpět v pořádku.

Mladí hasiči 2019

I zde se zástupci svitavského okresu představili na začátku startovního pole. Široký Důl běžel
hned první a na jednom terči svítilo krásných 14,38, ale bohužel na druhém to tak slavné nebylo.
Nejlepší ze svitavska bylo Pomezí, které dokázalo dát 14,97 a skončilo na 28. místě. I to ukazuje
jak obrovská kvalita se v Širokém Dole sešla. Obhájci titulu z Mladoňovic (TR) předvedli fantastický útok, který byl zakončen časem 14,11. Ani tak kvalitní čas na bednu nestačil a do Mladoňovic putovala čtvrtá příčka. Třetí místo získaly k překvapení všech Hodějice (VY) za 14,10.
O vítězství se ale strhl obrovský boj s nečekanými zápletkami. Vítězové extraligy a největší favorité SDH Nevcehle rozběhli svůj útok fantasticky a zastavila je až porucha jejich stroje, který
nečekaně zhasnul. Černým koněm závodu byli borci z Míchova (BK), kteří už letos ukázali, že se
s nimi musí mezi elitou počítat. Krásný útok bez chyb a hlavně s přesnými trefami n terčích zna-

V roce 2019 se do činnosti mladých hasičů zapojilo celkem 17 dětí, z toho 7 ve věku mladších
žáků do 11 let a 10 ve věku starších žáků do 15 let. Každoročně se s jedním družstvem mladších
a jedním družstvem starších zúčastňujeme soutěží v požárním útoku v rámci Okresní ligy mládeže okresu Svitavy a ani v loňském roce tomu nebylo jinak. Tentokrát bylo do seriálu zařazeno
6 soutěží, a to v Pomezí, Jevíčku, Poličce, Sádku, Kamenci a Mladějově. Obě naše družstva závodila v novém složení, protože po minulé sezóně polovina týmu mladších přestoupila do kategorie starších a do mladších nastoupilo několik nováčků. Mladší si svůj nejlepší čas 19,74 s zaběhli
v Sádku a skončili zde na 7. místě. Starším se nejvíce dařilo v Jevíčku, kde s krásným časem 16,69
s obsadili 6. místo. V celkovém pořadí Okresní ligy se mladší umístili na 7. místě z celkového
počtu 30 zúčastněných družstev, starší v konkurenci 22 týmů skončili na 8. místě. Koncem roku
jsme uspořádali tradiční ukončení sezóny, kde jsme se rozloučili se 3 členy z kategorie starších,
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kteří už dosáhli věku 15 let. Dětí nám postupně ubývá, takže pokud by měl někdo zájem rozšířit
řady mladých hasičů a jezdit s námi na závody, budeme moc rádi, když se nám ozvete.
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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.
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C.I.C. metoda øízené detoxikace organismu

Dárkové certifikáty - dárek který potìší i pomù�e
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-Petra Lorencová, Pavel Neumann-

„No co už do toho občasníku nestrčí?“ říkáte si. Jaký osel, a co vůbec hledá v občastníku?

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

A když už, tak inzerce přece patří až na poslední stránku!
Nebo že by šlo o nějaký nejapný žert na něčí adresu? Ne, ani jedno, ani druhé. To se budete
divit až – jak skromně doufám- budete číst dál. Tento „náš“ osel z nadpisu totiž souvisí s těmi
nejmodernějšími přístroji naší doby. Což jsem nevěděla ani já. A to ještě není všechno. Dokáže
vyvolat úsměv na rtech, ne-li záchvat smíchu, jako to bylo i v mém případě. Inu lidský potenciál
je prostě bezbřehý. Ale abych nepředbíhala, a hlavně vysvětlila, o co tu jde, začnu tak trochu
z kraje – jak se říká.
To se takhle jednou v sobotu točím kolem kamen a chystám oběd, když se najednou od stolu
ozve: „Prodám osla…“Byl to manžel, který četl „nejnovější zprávy“ v mobilu. Nejradši má stránky tipu: koupím-prodám- to jen tak na vysvětlenou. Moc jsem to vážně nebrala, ale aby řeč
nestála a trochu se rozproudila konverzace, tak jsem se jen tak ledabyle zeptala, jestli je tím
šťastným prodávajícím on. I když popravdě nevím, kde by to nebohé zvíře schovával. Jeho opovržlivý pohled ale mluvil za vše.
„V dnešní době ještě někdo chová osla?“ pokračovala jsem v načatém monologu. A pozor! Teď
přišla ta správná, pravá informace. Od stolu se ozvalo velice vážným hlasem:
„Prodám osla v pěkném stavu. Prala jsem ho v pračce, sušila v sušičce. Značka:srazil se!“Hlavou
mi v mžiku prolétla zpráva, kdy nějaká paní „sušila“ svoji perzskou kočku po
voňavé koupeli v mikrovlnce. O tom, jak asi kočka dopadla, není potřeba se rozepisovat. A teď,
že by osel v pračce a v sušičce? Lidi mají různé…hm divné nápady!

A něco na závěr :-)

Prodám osla v pěkném stavu…

Jeho soukání do pračky musela být fuška i zábava. Ještě že to ty spotřebiče přežily! No, a když
jsem si celý ten proces představila, přišlo mi to velice legrační. A manželovi evidentně také, nakonec jsme anabázi s „oslem“ zakončily výbuchem smíchu. Vlastně ani tak moc ne kvůli kvalitním pracím a sušícím procesům, ale nad formulací toho inzerátu. Krátký, výstižný, věcný. Inu,
v jednoduchosti je krása… :-) Samozřejmě nám došlo, že se jednalo o zvíře plyšové. A jelikož již
nesplňovalo velikostní limit, musel hold z baráku!
A co že teda má oslík společného s moderními spotřebiči? V poznání, že není nad kvalitní pračku a sušičku prádla! Protože, až budete mít někdy pocit-třeba zrovna po Vánocích, že je Vám
oblečení čím dál menší, a menší, tak vězte, není to tím, že by jste přibrali nějaké to kilečko navíc.
Je to jenom zdání! Na vině je jen a jen vaše pračka nebo sušička prádla! Budiž Vám „osel“ důkazem. :-)
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