č. 6 – leden 2021
Rok utekl jako voda a my znovu stojíme na prahu nového roku, roku 2021. V posledním čísle
Občasníku jsem vyslovil přesvědčení, že podzim roku 2020 proběhne v klidu a život společnosti se navrátí do normálních kolejí. Bohužel jsem se mýlil. Nastoupila druhá vlna koronavirové infekce, která se týkala i mnoha lidí z naší obce. V současné době se největší naděje
upínají k očkování. Doufám, že toto opatření pomůže, znovu se „nadechneme“ a vrátíme se
ke každodennímu životu a trávení volného času tak, jak jsme byli zvyklí. Věřím, že budeme
mít možnost se potkat na většině akcí, které k Širokému Dolu patří. Už teď se na to těším
a myslím, že nejsem sám.
Chtěl bych vám všem popřát do roku 2021 hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti v rodinném, osobním i pracovním životě.
-Pavel Krejsa-

Autentický pohled odeslaný z bojiště 1. světové
války (viz článek „Historické údálosti Širokého
Dolu“)

Historické okénko – pravidelný tisk materiálů Ing. Zdvořilého

Historické události Širokého Dolu

Nejstarší známí osadníci
V roce 1547 se město Polička a Kostkové z Postupic na panství Litomyšl účastnili
odboje proti císaři Ferdinandu I. a odepřeli mu vojenskou pomoc. Za to byla
Poličce uložena pokuta a zkonfiskovány na 11 let její statky a vsi. Zámecké panství
Litomyšl bylo Kostkům z Postupic zkonfiskováno celé. Na zkonfiskovaných
statcích provedla císařská správa soupis osedlých a jejich urbárních povinností.
Jedná se tak o nejstarší seznamy osadníků Širokého Dolu.

1548 strana Litomyšle

1552 strana Poličky

Pavlík

Petr Rychtář
Bartoš Partl

Mikuláš Myzek

Daniel Jonáků

Matuš

Pavel Jaras

Vítek Kavků

Tomáš Polček

Jílek

Přemýšlel jsem, zdali by nestálo za to připomenout určité události z naší obce. Velkou inspirací pro mě byla práce pana Radka Zdvořilého, která se poměrně detailně věnuje historii naší
obce nebo jednotlivým domům dle č.p.
Když jsem přemýšlel, co by přišlo zajímavé mně, tak mě napadla tyto témata:
Občané Širokého Dolu a I. světová válka
Níže pro zajímavost uvádím seznam obyvatel Širokého Dolu odvedených do 1. světové války.
Vražda dvou uprchlých sovětských válečných zajatců 19. března 1945
Stavba spojovací silnice mezi spodním a horním Širokým Dolem vedená Smrčinami
V každém občasníku momentálně vychází historické okénko, které pro obec připravil právě
pan Zdvořilý k výročí rodáků, kde si připomínáme obec v běhu dějin. Myslím, že by stálo za to
připomenout i některé konkrétní události spojené s občany Širokého Dolu.
Proto bych rád začal I. světovou válkou a připomněl mého pra-prastrýce. Článek by měl vyjít
v příštím občasníků. Připomenout lze takto i ostatní odvedené viz seznam pana Zdvořilého
nebo jakoukoliv jinou událost nebo našeho občana. Do občasníku může přispět kdokoliv
a klidně i s jinou událostí.
Byl bych rád, kdyby se mně někdo ozval třeba s fotodokumentací ohledně stavby silnice
nebo s nápadem na jiné téma.

Jan Krahulík

Na stránkách uvedu pár zajímavých odkazů, kde lze dohledat informace ohledně bojiště
nebo příslušnosti k daném oddílu.

Pavel Jiříků



-Josef Zavoral-
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Patr Zub
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Duchek Hápů
Vítek Daňků
Bárta Dušků

750 let obce Široký Důl
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Seznam mužů ze Širokého Dolu povolaných k vojenské službě za I. světové války
Žlutě podbarvená jména se objevují na pomníku padlým postaveném na pozemku Jana Novotného čp.8 -odhalen 25.května 1930.
Oranžově podbarvená jména jsou příslušnící Československých legií
jméno
Andrle František

čp. narozen
98 21.2.1898

Andrle Josef

69
(98 25.3.1896
)

Andrle Václav
Andrle Václav

odveden

syn chalupníka

1879 chalupník
1896 syn rolníka

Brokl Jan

6 29.8.1874

Brokl Jan
Břeň Adolf

6 12.7.1898
7
1876 rolník

Břeň František

59 14.9.1892

věk poznámka

19

15.2.1915
15.4.1915

36
19

15.5.1915

98.p.pl., 3.setnina, 22.8.1915
41
zajat v Tolminu, 6.3.1918 vstoupil
do Čsl.legií v Itálii 32.p.pl.

27.7.1914

38

chalupník

syn podruha Jana Břeně, katolík

104 11.6.1878

chalupník

16.12.1915

37

Coufal Adolf

52a

15.6.1876
Korouhev

nájemník

15.5.1915

38

Doseděl Jan
Faimon František
Filipi Josef
Filipi Josef
Flídr František
Flídr Josef
Flídr Josef
Flídr Josef

56 16.11.1899
26 10.11.1875 dělník
16
1886 rolník
95
1876 chalupník
61
1898 syn hostin.
15
1888 syn rolníka
51
1879 chalupník
1888 cihlář, dělník v Poličce, syn výměnkáře

Flídr Václav

15

1890 syn rolníka

Chadima František

81

Chadima Jan

26 nenalezeno

Chadima Jan

Chadima Jan
Chadima Jan
Chadima Jan

15.2.1915
27.7.1914

15.1.1915

49 nenalezeno
62
1886 syn chalupníka
32b 9.6.1868

16.1.1915

28
37
32
40

26

Chadima Václav
Jílek František
Jílek František
Jílek Jan
Jiruše František

26 nenalezeno
41
1877 chalupník
72
1883 syn výměníka
35
1874 chalupník
37 4.10.1881 chalupník

27.7.1914
15.8.1915
3.9.1914

Jiruše František

88 17.7.1882

chalupník

27.7.1914

Jiruše Jan
Jiruše Jan
Kadidlo Josef
Kalášek Josef

37
88
47
19

rolník
syn výměnice
syn chalupníka
chalupník

Klimeš Alois
Klimeš František
Klimeš Karel
Klusoň Jan

91
100
100
100
18

1887 nožíř.pomocník

28

1877
1891
1893
1887
19.3.1879
Borová
1886
1895
1887
16.5.1871

27.7.1914
27.7.1914
26.10.1914
21.6.1915

chalupník

27.7.1914

obchod.cestující, syn říd.učitele
učitel, syn říd.učitele
učitel, syn říd.učitele
chalupník
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27.7.1914
16.11.1915
27.7.1914
16.1.1916

padl
98.p.pl., 10.setnina, 23.12.1914
32 léčen ve vojenské nemocnici v
Krakově, 29.9.1915 zajat
37
23
21
28
12.pl.domobrany, 6.setnina,
35
30.8.1915 raněn do nohy
28 zajat v Rusku
20
27
44

18.3.1887

9.9.1914
21.2.1916
26.10.1914
27.7.1914

poručník Josef Pohorský

Křivka Adolf

26 27.6.1890

syn chalupníka

Kučera František

46 2.9.1896

syn chalupníka

Kučera Josef

77

Lopour Josef

odveden

rolník
rolník
syn chalupníka
syn chalupníka

70

Kvapil František
Kvapil Josef
Květenský František
Kysilka Václav

98.p.pl. 16.setnina, 22.6.1915
raněn do nohy
padl

63
1872
25 20.9.1873
23
1893
23
1890

Kovář Josef

98.p.pl.RU armády, vojín. Zajat
2.9.1917 u Hermady
22.2.1918-14.3.1919 Čsl.legionář
v Itálii v rámci 33.p.pl., vojín.

98.p.pl.5.setnina, 18.2.1915 zajat,
nevrátil se

stav

1880

Kovář Jan

Kvapil František

Oženil se v Dolním Újezdě, dělník
v Seči, 98.p.pl. Za bojů u Sienowy
24
28.6.-2.7.1915 na ruském bojišti
se stal nezvěstným. Na pomníku
neuveden.

27.7.1914

Chadima Josef

Kaplan Josef

36
37

1883

31 5.5.1890

Kopecký Jan
Kopecký Josef
Kosina František
Kosina Josef

padl 30.10.1914 u Ostrówa v
Haliči

40
29
38 raněn do ruky na ruském bojišti
18
26
35 propuštěn
26 raněn
98.p.pl.14.setnina, 5.1.1915
24 raněn do ruky, léčen v Praze a
poté v Poličce

čp. narozen

Klusoň Josef

Lopour Josef
16.11.1915
15.8.1915
27.7.1914
11.5.1916
27.7.1914
27.7.1914
27.7.1914
27.7.1914

57 28.1.1878
100
1879 učitel
65
1877 zedník, nájem

98.p.pl.,2.setnina 21.11.1917
zajat u Charkova v Rusku. Podle
obecní matriky zemřel 21.3.1919
v zajetí v Itálii, pochován v Římě.

15.4.1915

Cacek František

Háp František
Hrnčíř Josef
Chadima František

4

54
68

stav

jméno

1883 rolník

27.7.1914

16.12.1915
3.9.1914,
25.6.1915

1874 chalupník
28.11.1884

53 28.11.1884
53 6.9.1890
syn chalupníka
3
1889 rolník
45
chalupník

21.6.1915
21.6.1915

věk poznámka
98.p.pl. padl 10.9.1917, na
pomníku však uveden není
42 propuštěn v lednu 1915
42
21
24 zajat 27.11.1915 v Rusku
54.p.pl 7.8.1916 zajat ve
Stanislavi, 18.8.1917 vstoupil do
Čsl.legií v Rusku 8.stř.pl.
31 propuštěn v prosinci 1914
2. zeměbranecký hulánský pluk,
4.švadrona, 2.8.1914 u Ceru
těžce raněn, umístěn do vojenské
nemocnice v Niše v Srbsku,
nevrátil se
19 propuštěn
propuštěn
40
30.p.pl 26.10.1914 zajat v Sanu,
6.12.1917 vstoupil do Čsl.legií v
Rusku 4.stř.pl., padl v
Nikolajevsku, tamtéž pohřben
padl
26 21.8.1915 propuštěn
409.pl.domobrany, 4.setnina, padl
7.-10.10.1915 zřejmě v Itálii

2 28.4.1873
2 28.9.1899

Pakosta Jan

87

1889 syn chalupníka

Pakosta Václav

12

1885 nájemník

Pakosta Václav
Pakosta Václav
Pavliš Josef

17 5.1.1897
syn chalupníka
17 17.6.1865 chalupník
22
1883 chalupník

Popelka Josef

31 22.8.1880

Popelka Josef
Popelka Josef
Radiměřský Josef
Romportl František

44
1878 chalupník
73 16.6.1867
22 23.2.1870 dělník
36
1875 rolník

15.2.1915

98.p.pl.3.setnina - 25.1.1916
raněn
98.p.pl 28.11.1915 zajat v Sant
26 Michele, 27.3.1918 vstoupil do
Čsl.legií v Itálii 33.p.pl.
42
3.zem.p.pl 7.8.1916 zajat v
21 Oslaviji, 25.3.1918 vstoupil do
Čsl.legií v Itálii 34.p.pl.
22 padl na bojišti v Karpatech
29
44
40
98.pěší pluk, 2. setnina,
13.4.1917 zajat, raněn, umístěn v
nemocnici v Moskvě, odkud se
nevrátil
26 2.10.1915 propuštěn
15.12.1914 raněn bodákem do
29
nohy, léčen v Marburgu
18 propuštěn
50
32
56.p.pl.RU 1.setnina 4.četa,
odešel na ruské bojiště, odkud se
34
naposledy ozval 3.6.1916,
nezvěstný
37

2.8.1916
27.7.1914

46
39

Romportl Josef

42 13.12.1893 syn chalupníka

27.8.1914

20

Romportl Josef
Sejkora Alois
Sejkora František
Sejkora Jan

42 15.3.1868
78
1895
67
1898
24 19.3.1873

21.2.1916
16.11.1915
11.5.1916
16.12.1915

47
20
18
42

Sejkora Karel

24 17.6.1881

Siegl Antonín

65 4.1.1895

Lorenc Jan
Lorenc Jan

19

1889

49a 17.8.1888

nájemník

16.1.1915

1872 chalupník

9.9.1914

Lorenc Josef

52

Lorenc Václav

59 28.9.1893

syn chalupníka

26.10.1914

Motyčka Jan
Muller Václav
Němec Jaromír
Novotný Josef

8
1892
26
1886
5 15.2.1871
33 25.3.1875

syn vdovy
nájemník
rolník
chalupník

26.10.1914
1.2.1915
16.1.1916
16.11.1915

21.6.1915

Paclík Josef

101

1882

27.7.1914
16.10.1915
21.1.1916
15.2.1915

syn chalupníka

16.1.1915

chalupník
syn chalupníka
syn rolníka
chalupník

syn rolníka

15.3.1915

98.p.pl.RU armády, vojín
2.11.1916 zajat v Selo, 7.10.191720.12.1919 Čsl.legie v Itálii, vojín

30.zeměbranecký pl. Padl
3.7.1916, na pomníku však
uveden není
98.p.pl.RU, 7.setnina 3 četa,
20
6.7.1915 padl v boji
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jméno
Siegl Jan
Síla Bedřich
Síla Jan

čp. narozen
65 11.11.1885
32
1887
32
1895

Střítežský František

4

Střítežský Jan

1

1894 syn rolnice
1895 syn rolníka

Střítežský Jaroslav
Střítežský Josef
Střítežský Josef
Střítežský Vlastimil
Sýkora František
Sýkora Josef
Sýkora Václav
Škeřík Václav
Šmatlán František

stav
čeledín v Poličce syn rolníka
rolník
hospod.úředník, syn výměníce

1895
4
20
4
82
96
21
85
74

Štefl Josef

4.5.1883
nenalezeno
12.4.1898
1879
1886
1887
1895
nenalezeno

majitel pozemků
syn rolníka
rolník
rolník
syn chalupníka
truhlář pomocn., syn nájemníka

odveden
věk poznámka
27.7.1914 28 zemřel na úplavici
21.6.1915 28
15.3.1915 20
26.10.1914,
propuštěn v prosinci 1914
20
21.6.1915
15.3.1915 20
30.zeměbranecký pl., 5.setnina,
10.1.1917 raněn
16.11.1916 33
11.5.1916
27.7.1914
15.8.1915
16.1.1915
15.3.1915

6.2.1895

Švec František
Švec Jan
Švec František
Telecký Josef
Tocháček Josef
Tomša Josef
Vomáčka Bedřich
Vomáčka František
Vomáčka Jan

29
1878
29 21.8.1882
1897
76
1898
86 23.8.1875
74
1885
66
1894
99 25.10.1866
66
1886

syn chalupníka

27.7.1914

zdejší přísluš dělník v Brněnci
syn rolníka

11.5.1916
11.5.1916

chalupník
syn chalupníka
chalupník
syn chalupníka

27.7.1914
26.10.1914
21.1.1916
27.7.1914

Vomáčka Rudolf

99 17.4.1895

syn chalupníka

15.3.1915

Vomáčka Václav

66

1896 syn chalupníka

Zavoral Jan
Zavoral Jan
Zavoral Josef

13.3.1869
Lubná
30 28.2.1894
97 27.10.1897
30
1897

Zdvořilý František

55

Vopařil Josef

10

Zdvořilý Jan
Zdvořilý Josef
Zdvořilý Václav
Zindulka Josef
Použité prameny:

18
35
29
28
20 padl

15.4.1915

36

Emigroval do Ameriky,
19.12.1917 vstoupil do Čsl.legií
ve Francii 21.stř.pl., zastřelil se v
Kleber-Darney, pohřben ve
francouzském vojenském hřbitově
Cernay - Alsace - Haut - Rhin

padl
19
18 12. pluk polních myslivců
29
20 padl
49
28 propuštěn
30.zem.pl 23.9.1915 zajat v
19 Lucku, 19.2.1918 vstoupil do
Čsl.legií v Rusku 10.stř.pl.
98.p.pl., 3.11.1915 raněn do
19
prsou na ital.bojišti a zajat

rolník

21.2.1916

46

syn rolníka
syn chalupníka
syn rolníka

10.8.1916
1.8.1916
1.8.1916
15.2.1915,
15.8.1915

22 nezvěstný
18 13.3.1917 raněn
19

15.5.1915
21.2.1916

39
37

1880 chalupník

35 propuštěn

1892
103
1876 chalupník
84 27.11.1878 chalupník
26.12.1892
89
Dolní Újezd

98.p.pl.13.setnina - 29.9.1915
raněn

ZDŠ Široký Důl, Kronika 1836-1932, SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli
ZDŠ Široký Důl, Matrika žáků 1891-1935, SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli
Široký Důl obecní kronika 1923-1957, SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli
Databáze čs. legionářů z 1. světové války VUA Praha
Databáze padlých v 1. světové válce VUA Praha
Široký Důl, Jana Sejkorová a kol. 2002
Seznamy ztrát R-U armády, Národní knihovna ČR
Sčítací operáty pro Široký Důl 1900 a 1921, SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli
Obecní matrika obce Široký Důl, Obecní úřad Široký Důl
Vojíni prohlášení za mrtvé 1923, FÚ Sebranice, SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli

14.2.2015 sestavil Radek Zdvořilý

6

3/3

Občasník obce Široký Důl

č. 6 – leden 2021

7

8

Občasník obce Široký Důl

č. 6 – leden 2021

9

10

Občasník obce Široký Důl

č. 6 – leden 2021

11

Poplatky v roce 2021
•

svoz a likvidace komunálního odpadu – 650 Kč za osobu

•

stočné – 720 Kč za osobu

•

poplatek za psa – 100 Kč

Svoz komunálního odpadu
Svoz komunálního odpadu bude probíhat vždy v pondělí v lichých týdnech. Svoz plastů
z kontejnerů bude probíhat vždy v úterý v sudých týdnech.

Plánované stavební akce v roce 2021
a) Výstavba přístupové komunikace k evangelickému hřbitovu a pietního prostoru
V současné době je vykoupen pozemek pro tento záměr a pracuje se na projektové dokumentaci. Zastupitelstvo obce schválilo záměr bezúplatného převodu evangelického hřbitova z vlastnictví Sboru českobratrské církve evangelické Polička do vlastnictví obce. Součástí
prací bude vytvoření pietního prostoru pro rozloučení se zesnulým a výstavba nové vstupní
brány na hřbitov.
b) Zatrubnění potoka v místní části Kopec
Tato akce byla z kapacitních důvodů dodavatelské firmy přesunuta na letošní rok.
c) Oprava parkovací plochy u obecního úřadu
Kromě parkovacích stání bude vybudován chodník k bývalému klubu Lotus, jehož prostory
budou sloužit našim hasičům.
d) Rekonstrukce kulturního domu
V celé budově byla dokončena výměna elektroinstalace a svítidel. Bylo také dokončeno zastřešení dvora a opraveno úžlabí. Momentálně probíhá výstavba šatny a skladu a výměna
omítek, dlažby a stropu na chodbě vedoucí k zadnímu východu z budovy. Na jevišti byla
nainstalována nová opona s mechanickým pohonem.
V prosinci loňského roku obec podala žádost o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj
v rámci dotačního titulu „Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“. V případě schválení
žádosti o dotaci proběhne výměna střešní krytiny, oken, zateplení budovy s fasádou, instalace foukané stropní izolace, instalace akustických panelů na sále a výměna interiérových
dveří a podlahových krytin v zákulisí, kuchyňce a skladu. Dále budou provedeny terénní
úpravy za kulturním domem. V případě zamítnutí žádosti o dotaci bude odložena výměna
střešní krytiny a zateplení budovy s fasádou.
12
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Naši jubilanti v roce 2020 srpen–prosinec

Tříkrálová sbírka 2021
Vážení a milí dárci, v poličském regionu
Tříkrálovým darem přispíváte na
ROZŠÍŘENÍ SLUŽBY DOMÁCÍHO
HOSPICE SV. MICHAELA
OBLASTNÍ CHARITY POLIČKA.

www.trikralovasbirka.cz

Děkujeme Vám.

Vážení a milí dárci, TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 trvá
OD 1. DO 24. LEDNA 2021. Svůj příspěvek můžete darovat:
* vložením do pokladničky
* zasláním na bankovní účet TKS č.:

Srpen
Kašpar Václav
Kryštůfek Milan

65 let
60 let

Říjen
Kratochvíl Jiří
Kosinová Věra
Vénosová Jarmila
Víšková Emiliána
Telecká Vlasta
Brokl Miloslav

70 let
94 let
82 let
89 let
82 let
55 let

Listopad
Jílková Marie
Telecký Vladimír
Víšková Mária
Jílek Jaromír

80 let
55 let
55 let
50 let

Prosinec
Sejkora Jan
60 let
Telecký Vladimír 83 let

Bohužel vzhledem ke covidové situaci jsme nemohli osobně přát našim oslavencům, každopádně jim dárky a přání k významným jubileím a k vánocům byly předány.
Všem našim spoluobčanům přejeme hodně zdraví a optimismu do nového roku 2021! MM

66008822/0800 v. s. 77705021
(s tímto variabilním symbolem bude Váš příspěvek generován přímo
Oblastní charitě Polička)

* platbou přes zde zobrazený QR kód
(Váš příspěvek bude generován přímo Oblastní charitě Polička)

* DMS KOLEDA 30 (60 nebo 0) na číslo 87 777
* DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 0) na číslo 87 777
(Více na: www.darcovskasms.cz)

Akce, které proběhly – leden – červenec 2020
Široký Důl a Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně potřetí a pak už
snad osobně
Na přelomu srpna a září loňského roku u nás proběhl WORKSHOP (pracovní seminář)
studentů z Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně, Střední zahradnické
a technické školy v Litomyšli a ZUŠ v Dolním Újezdu. Celkem se ho účastnilo 19 studentů pod
vedením architektů:
Ing. arch. Radek Toman, Ph.D., Ing. arch. Martin Pavlun, Ing. arch. Vojtěch Kmošek,
Ing. arch. Nina Vlček Ličková

Informace naleznete také na webové adrese:

www.policka.charita.cz

Pro připomenutí uvedu harmonogram, jak WORKSHOP probíhal:
středa 26. 8

příjezd na Lucký vrch (cca 18:00) první rozprava nad zadáním

čtvrtek 27. 8. návštěva řešených lokalit, analýzy, první nápady a jejich rozpracování
formou skic
pátek 28. 8.

práce na projektech, diskuze s představiteli obce, společné prezentace
a společná diskuze všech účastníků

sobota 29. 8. práce na projektech, ochutnávka piva z místního pivovaru
neděle 30. 8. dokončení projektů, závěrečné prezentace, feedback, odjezd
veřejné finální prezentace, které kvůli COVID zatím neproběhly
14
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Nohejbalový srandamatch – 4. ročník

Studenti byli rozděleni do pěti pracovních
skupin. Během čtyř dnů vzniklo pět prací,
které by měly sloužit jako východisko pro přeměnu prostoru mezí obchodem, hospodou,
obecním úřadem a domu Nádvorníků. Tento
prostor by měl být do budoucna návsí, kde by
v horizontu několika let mělo vzniknout nové
centrum obce. No a právě tyto studie by nám
mohly pomoci s novou podobou tohoto veřejného prostoru. Původní záměr byl, že práce
studenti ještě na základě podnětů dopracují
a v říjnu/listopadu dojde k finální prezentaci
našim občanům. Následně na základě zpětné
vazby od občanů dojde ještě k jejich úpravě.
Všichni víme, že vzhledem k současné situaci
k tomu nemohlo dojít.

Uvolněné období mezi dvěma vlnami koronaviru nám dovolilo uspořádat 4. ročník nohejbalového turnaje, který pořádal místní
spolek SPORT-ART. Namísto loňských šesti
týmů se jich letos sešlo devět, což nás velmi
potěšilo. Jako vždycky se sešli kvalitní hráči,
ale také hráči ryze amatérští. Jak už ale napovídá název turnaje, všichni jsme se přišli
v neděli 30. srpna hlavně pobavit a strávit
příjemný den.
Výsledek turnaje: 1. místo – PŘESPOLNÍ
2. místo – ŠALINY
3. místo – 3 PROMILE
Chtěl bych poděkovat všem pořadatelům,
hráčům i divákům za jejich podporu. Doufám, že koncem prázdnin budeme moci
uspořádat 5. ročník.

Momentálně je pět již dokončených prací,
které čekají jen na to, aby mohly být odprezentovány a poté může začít debata s občany
Širokého Dolu. Toto nebude možné realizovat
dříve, než se zlepší současná situace. Takto je
to dohodnuto i s panem proděkanem.



Turnaj neregistrovaných trojic v nohejbale

Byla by tady samozřejmě také možnost práce zveřejnit v občasníku, ale to by mohlo dojít bez patřičného komentáře jejich autorů
a bez následné debaty k jejich nepochopení.
Doufám tedy, že nám toto bude umožněno
co nejdříve.

Sportovní hřiště na kopci se třetí zářiovou
sobotu opět stalo dějištěm nohejbalového
turnaje neregistrovaných trojic ze širokého
okolí. Letošní ročník byl v pořadí již 16., což
řadí širokodolský turnaj mezi turnaje s nejstarší tradicí v širokém okolí.

Mně osobně se nápady moc líbí a lze předpokládat, že nezvítězí jedna práce. Spíš se
bude jednat o kombinaci těchto projektů,
které budou upraveny o podněty občanů.

Navzdory poměrně skromným podmínkám,
které se ale každoročně daří zlepšovat, se
turnaj mezi účastníky stále těší neutuchající oblibě. Řada ze zúčastněných se vrací
opakovaně již řadu let. Neméně potěšující je
ale také zájem nových týmů, a to také z řad
mladší generace.

Navíc několik projektů řeší i jiné prostory
v obci, kde by mohla vzniknout místa jen pro
zastavení nebo třeba jako cíl nedělní vycházky.
Brzy na viděnou u prezentací.


16

-Za SPORT-ART Široký Důl, z.s. Pavel Krejsa-

Turnaje se tak zúčastnilo celkem 10 týmů,
což je vzhledem ke kapacitním možnostem
hřiště maximální počet. Týmy byly rozděleny do dvou základních skupin, přičemž
v každé z nich proběhlo 10 zápasů o 4 postu-

-Josef Zavoral-
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pokus😊),  které  jsme  celý  rok  zaříkávali,  aby  letos  konečně  vyšlo.  Jak  to  dopadlo,  všichni  víme…
Ale abych nebyl jen skeptický, tak co se vydařilo, byl Nohejbalový turnaj, o kterém píše Pavel.
Nechci psát jen o tom, co se povedlo nebo nepovedlo, protože to není v kontextu dnešní
doby podstatné. Pevně věřím, že letošní rok bude rokem návratu do normálu pro nás všechny, kdy nabereme sílu a chuť pustit se opět do práce. Všichni už se upřímně těšíme, až budeme moci fungovat jako před COVIDEM.

pová místa do vyřazovací fáze. Do čtvrtfinále vyřazovací fáze tak postoupilo 8 týmů, do semifinále následně postoupily 4 vítězné týmy čtvrtfinále, mezi kterými se rozhodlo o účastnících finále a zápasu o 3. místo.
Protože se nejedná o turnaj pro registrované týmy, vystupují jednotlivé trojice pod různými
vlastními názvy.
Na stupních vítězů se umístily týmy 1. JarMiLa (Borová), 2. Chrasťáci (Brno), 3. Viagra (Široký
Důl, Sloupnice, Česká Třebová). Turnaje se dále zúčastnili 3 Promile (Široký Důl, Pomezí), Janov (Janov u Litomyšle), Dřeváci (Borová), Jedlová, Fešáci (Polička, Pomezí, Květná), Datlovci
(Široký Důl, Sádek), Pomezí.
Turnaj nakonec proběhl úspěšně a ve velmi příjemné atmosféře. Za to patří poděkování nejen účastníkům a návštěvníkům turnaje, ale také obci Široký Důl a SDH Široký Důl za hmotnou podporu turnaje i ochotným místním, kteří často s tímto sportem nemají jinak nic společného, za pomoc při organizaci a zajištění turnaje.


-Ing. Petr Vomáčka-

SPORT-ART a rok 2020
V tomto článku bych se rád ohlédl za loňským rokem a zhodnotil, co se spolku SPORT-ART podařilo uskutečnit. Bohužel
loňský rok byl všechno jen ne normální, i když ze začátku
to vypadalo nadějně. Podařilo se nám stihnout náš tradiční ples, který se vyvedl (viz článek v minulém občasníku)
a spolková pokladna tím byla připravena na další akce. To však byla první a zároveň takřka
poslední dobrá zpráva z pohledu spolkové činnosti, jelikož pak přišla doba COVIDOVÁ, která
vše ze začátku zkomplikovala a s postupem času zastavila.
Vzhledem k měnící se situaci nebylo možné cokoliv naplánovat. Proto jsme po letech nenazkoušeli nové divadlo a víceméně upustili od všech tradičních akcí. Pokusili jsme se soustředit na
září na naši druhou největší akci - Širokodolskou časovku. Období letních prázdnin nám dávalo
naději, že by vše mohlo dopadnout. Tím bychom potvrdili naše umění ovlivnit počasí (na čtvrtý
18
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Ačkoliv tradiční ples nebude, tak bychom si přáli, aby se s jarem dostavily širokodolské tradiční akce. Takže se snad lze z naší strany těšit na divadlo a snad bude konečně v provozu
také hospoda, kde budeme moci vše náležitě prodebatovat. Čekají na vás akce nejen naše,
ale také pořádané obcí, hasiči, veterány, běžecké závody nového spolku RunTeam Široký Důl
a mnoho dalšího i v našem okolí.
Upřímně se na vás už moc těšíme!


-Za SPORT-ART Široký Důl, z.s. Josef Zavoral-

ZŠ a MŠ Široký Důl
Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022
Pokud to epidemiologická situace dovolí, zápis dětí do 1. třídy
pro školní rok 2021/2022 proběhne v úterý 13. dubna 2021 od 14.00 – 17.00 hodin v budově
školy. Pokud se nebudete moci dostavit, můžete si domluvit náhradní termín.
Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti po odkladu školní docházky
pro školní rok 2020/2021.
Vezměte s sebou rodný list dítěte. Ve škole zákonný zástupce vyplní připravený zápisní lístek
a žádost o přijetí. Formuláře si může vyplnit i doma, tiskopisy žádostí jsou k dispozici v mateřské škole, případně si je můžete stáhnout a vytisknout na www.sirokydul.cz – základní
škola v sekci dokumenty.
Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad školní docházky svého dítěte,
je povinen vyplnit žádost o odklad povinné školní docházky. 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.
Pokud by epidemiologická situace neumožnila prezenční formu zápisu, proběhl by zápis bez
přítomnosti dětí, odevzdáním příslušných tiskopisů.
Těšíme se na setkání s Vámi.
č. 6 – leden 2021
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Mateřská škola
V letošním školním roce školku navštěvuje
19 dětí - 10 kluků a 9 děvčat. Kapacita školky je naplněná. Nově příchozí děti si rychle
zvykly na školku a nové kamarády.
Podzimní dny nabízely spousty možností
procházek do lesa a blízkého okolí. Sbírali
jsme houby, stavěli domečky pro lesní skřítky a pozorovali změny v přírodě.
Další zajímavé projekty „Ovoce a zelenina“
umožnily spolupráci rodičů s mateřskou školou. Děti v košíkách donesly úrodu z vlastních zahrad, ale i cizokrajné druhy ovoce.
Všemi smysly jsme zkoumali, jak různé druhy chutnají, voní, jakou mají barvu a tvar.
Děti samy krájely, loupaly, strouhaly a vyráběly z ovoce prostorové stavby, které se
zájmem snědly.
Advent ve školce probíhal jinak, než jsme
zvyklí. Nemohli jsme se účastnit společenských akcí, ale i tak jsme si předvánoční čas
užili. Klid a vánoční atmosféra voněly celou
školkou. Využili jsme této situace a s dětmi
jsme „uplácali“ těsta a upekli perníčky, linecké, pracičky a koka sušenky. Vyrobili jsme
vánoční přání a třpytivé svícny. Ustrojili jsme
stromeček, vyzdobili celou školku a děti netrpělivě očekávaly příchod Ježíška do školky.
Do nového roku 2021 hodně zdraví a důvodů k úsměvu přejí děti a kolektiv z mateřské
školy. Hanka Chadimová a Zuzka Bulvová

20
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Kulturní akce Širokého Dolu v roce 2020
Vážení spoluobčané!
Moc ráda bych psala článek o bohatém kulturním životě naší obce, o akcích, které se občanům
líbily, přinesly radost dětem, o setkáních, kterých se začalo zúčastňovat čím dál víc lidí. Měli
jsme z toho radost, a doufali jsme, že letošní rok bude na takové akce alespoň stejně bohatý.
Bohužel všichni víme, jak se nejen kulturní život, a ne jenom v naší obci či republice, ale i jinde
ve světě okleštil. Ještě před rokem jsme si nic takového nedovedli ani jenom představit. A najednou je tu konec roku, roku 2020, který si asi budeme všichni dlouho pamatovat.

být s těmi, které máme rádi, na kterých nám
záleží.
A tak mi dovolte jménem všech členů kulturní komise, abych Vám popřála do Nového
roku 2021 hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů, a abychom se v tom příštím
roce opět setkávali v přátelství a radosti, aby
to v naší malebné vesničce opět „žilo“.
-M. Víšková-

Ale abych nepsala jenom na tu smutnou notu, stihli jsme pro děti připravit na jaře karneval.

Než nám opět nasněží

V září jsme se rozhodli uspořádat hravé odpoledne pro děti, a pro rodiče posezení na místním hřišti za školou, pod názvem „Rozloučení s létem“. Bylo to v době, kdy vše bylo rozvolněné,
mohlo se dýchat bez roušek, počasí nám také moc přálo. Účast nebyla sice veliká, ale na druhou stranu, soutěží se účastnili i někteří dospělí a prarodiče, a tak bylo alespoň veselo. Ovšem
i na této akci bylo cítit, že to nebyla ta pravá atmosféra.

„Tak jsme se konečně dočkali!“ řekla jsem si
pár dní po Novém roce při pohledu z okna.
Konečně sníh! Konečně „něco“, co po dlouhé
době vyloudilo úsměv na tváři celkem velkého počtu lidí, hlavně dětí. A začali jsme vzpomínat.
„Jo, tenkrát, před lety, to byla bílá nadílka!
Mladí a ti lehčí lezli na střechy a shazovali
sníh dolů, tolik ho bylo!“
„Věru, vozili jsme ho do potoka ze dvorka,
tam už jsme se nemohli ani otočit“, přidal
se další.
Ze Smrčin se ozýval veselý smích dětí ještě dlouho po setmění, jak se spouštěly z kopce dolů.
Tak idylické se nám dnes zdají být ty doby!
Silničáři každý rok zaspali a byli překvapeni
tou nenadálou sněhovou nadílkou.

V neposlední řadě bych ráda vzpomněla ještě „Mikulášskou nadílku“, kterou se nám podařilo
realizovat, a to vlastně byla poslední akce kulturní komise v tomto roce.
Ale i tento rok nám utekl jako voda, a je dobře, že je už za námi. Pokaždé, když je konec starého
roku a ten nový ještě nezačal, vzhlížíme k tomu novému se zvědavostí. Jaký asi bude, co nám
přinese?
Letos se díváme i s nadějí. Vyhlížíme to dobré a laskavé, co nás lidi dělá lidmi. Zdraví, které nikde nekoupíme. I odvahu, že zvládneme vše, co nám život postaví do cesty. Štěstí, že můžeme
22
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A vzpomínáte na notoricky známou písničku Jarka Nohavici, jak pořád „padá a padá“?
Znali jsme jí pomalu už nazpaměť. Jak by
také ne, když jí v rádiu hráli den co den. A my,
den co den odhazovali sníh. Že bolela záda?
Jo, jo, ale to nevadilo. Večer se záda namazala
a druhý den se házelo znova. Na mou věru,
přesně jako v té písničce.
A pak přišly roky, kdy jsme si o sněhu mohli
nechat zdát. Toužili jsme po bílých vánocích,
č. 6 – leden 2021
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ale ty se ne a ne dostavit. Je to marné, zasněžené Vánoce přece jenom mají své neobyčejné kouzlo.
Letos to nebylo o moc lepší.Až nyní, po svátcích, přesně na Tři krále se konečně umoudřila
i paní Zima a zasypala naše kopečky, zahrady a vše kolem celkem slušnou sněhovou nadílkou.
To už jsme dlouho neviděli! Skoro dokonalá „ladovská zima“!
A jakoby se „něco“ změnilo. Najednou je tu klidná, bílá krajina, les jako z pohádky o sněhové
královně, to skoro posvátné ticho přírody. A opět je slyšet smích dětí a jsou vidět sněhuláci. Člověka to přímo hladí po duši, máme pocit, že je všechno jako dříve.
Beru si mobilní telefon a fotím.Tohle přece nemůžu propást, kdo ví, kdy takovou bílou nádheru spatřím znovu. Zjišťuji, že zdaleka nejsem sama, kdo si chce tu klidnou a uklidňující
krásu zachovat.
Každá roční doba má svoje kouzlo. V starostech všedních dnů v poslední době, nebylo toho
mnoho, co by nás alespoň trochu zahřálo na duši. A najednou slyším, jak známí a přátelé mluví
o krásné zimě. O takové, někdo by řekl, obyčejné věci. Je dobře, že někde v sobě máme ještě
trochu z té dětské duše, která se dokáže radovat i z takových maličkostí, jako je pohled na krásnou zasněženou krajinu.
A proto, vydejte se na procházku, kochejte se tou zimní krásou, jejíž trvání je tak nevyzpytatelné. Dnes tu ještě je, ale kdo ví, jestli nás zítra už neopustí.
Jen škoda, že si bílá nadílka trochu nepospíšila a nedorazila dříve. Mít takové „echt“ bílé Vánoce
je něco neopakovatelného!
Máme ale před sebou celý rok, kdy se můžeme těšit, že si na nás paní Zima opět vzpomene,
a promění naše údolíčko na bílou pohádkovou krajinu.


-M. Víšková-

Okénko hasičů
Naše sportovní družstvo vyhrálo počtvrté za sebou okresní ligu Svitavska

Od prvního závodu jsme běhali asi takové výsledky, na které v danou chvíli bylo. V Hartmanicích a v Sádku to bylo 5. a 4. místo, ale pak přišla naše silná prostřední část ligy. Tři
vítězství za sebou v Nedvězí, Oldříši a v Desné znamenala vytvoření značného bodového
náskoku před ostatními družstvy a bylo jen na nás, jak si s tím poradíme. Ve Zderazi přišla
jediná chyba letošní sezóny a to až 17. místo z extraligového závodu. Do konce zbývaly už
jen dva závody a nám stačilo neudělat velkou chybu. V Perálci nás velmi podržel náš stroj
Arnošt, který ukázal své kvality, když i při chybě na koši dokázal dotlačit vodu velmi rychle
proudařům a ti pak nezaváhali a bylo z toho třetí místo. Na poslední závod jsme odjížděli už
s vědomím, že nám stačí pouze dokončit v nějakém rozumném čase. Nakonec z toho bylo
čtvrté místo z posledního závodu v Květné a čtvrtý titul byl doma. Nejlepšího času jsme dosáhli v Oldříši a to 16,62. Na druhém místě skončil Sychotín (BK) a třetí Pomezí B. Nic z toho
bychom ale nedokázali bez našeho B týmu, který nás pravidelně, především na trénincích,
doplňuje. Naše Béčko skončilo celkově na sedmém místě. K tomu kluci dokázali získat stříbrné medaile ze Sádku a bronzové z Nedvězí. Nejlepšího času pak Béčko dosáhlo na závodě
v Perálci a to 17,16. V letošním roce závodili za Široký Důl: Pavel Neumann, Tomáš Neumann,
Martin Sejkora, Patrik Zelenák, Vojtěch Šalanda, Jan Kocman, Michal Křivka, Jiří Lopour, Jakub Paulíček, Stanislav Paulíček, Martin Břenek, Karel Flídr, Jan Flídr a Martin Bureš.
V minulém roce jsme měli v plánu nejen soutěž „O putovní pohár starosty obce“, ale i tradiční recesní soutěž „O putovní pohár Velké říjnové socialistické revoluce“. Bohužel ani jedna
z těchto akcí se nemohla uskutečnit. Ještě v srpnu jsme se pokoušeli přesunout alespoň jarní
závody na podzim, ale nakonec ani to, kvůli druhé vlně koronaviru, nevyšlo. Plánovali jsme
i další akce jako závod na cvičné věži Flídr Tower a pálení čarodějnic (posléze koronaviru),
ale opět nám nebylo přáno tyto akce uskutečnit. Snad bude tento rok pro sport a kulturu
obecně příznivější.
Letošní rok by nás, mimo našich pravidelných akcí, mělo čekat 130. výroční založení sboru.
Předběžně by se mělo jednat o termín 19. června. Jestli nám ale situace dovolí cokoliv uspořádat je ve hvězdách. Proto mi dovolte popřát Vám všem „Širočákům“ vše nejlepší do nového roku, hlavně zdraví a zůstaňte negativní a buďte pozitivní.
Na závěr chceme poděkovat všem, co nám drželi palce a všemožně nás podporovali. Především pak firmě Flídr GROUP a obci Široký Důl.

Uplynulá liga doznala značných změn. Především jste si určitě všimli, že liga nezačala, tak jako
každý rok, závodem v Širokém Dole. V té době bylo povoleno setkávání max. 10 lidí, takže to
nebylo možné. Dlouho se čekalo, jestli budou sportovní soutěže povoleny a nakonec jsme
se i my dočkali. Problém to byl především v tom, že jsme se od začátku března na tréninku
prakticky nepotkali a trénovat jsme začali až v červnu. Po necelém měsíci přípravy čekal naše
dvě družstva mužů, a nově družstvo žen, první závod. Bylo nám jasné, že letošní rok se zřejmě
za rekordy honit nebudeme, a spíše to bude o hlavě a zkušenostech. Do toho nad námi visel
strašák v podobě koronaviru a to hned dvěma způsoby. Zaprvé, liga mohla kdykoliv skončit
a zadruhé, kdokoli mohl onemocnět, což by znamenalo karanténu a v zásadě konec nadějí.
Svatý Florián nad námi ale držel ochrannou ruku a nic z toho se naštěstí nestalo.

Nově složený tým žen
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V letošním roce poprvé běhalo pod hlavičkou Širokého Dolu nově složené družstvo žen. Toto
družstvo skončilo ve své první sezóně na desátém místě v celkovém hodnocení Okresní ligy
Svitavska. Nejlepších výsledků pak děvčata dosáhla v Květné (3. místo) a v Sádku (5. místo).
Jinak byla sezóna charakterizovaná spoustou chyb a neseběhaností.
Náš tým je složen z následujících žen. Na koši Barča Svojanovská. Spolu s ní do Širokého
Dolu přestoupila i Míša Fučíková, která je na náběru. Andy Ducháčková, která je naší úžasnou strojnicí a Lucinka Bomberová, která běhá levý proudu. Na béčkách máme Adélku Renzovou alias nováčka, která běhá požární sport poprvé v životě. Rozdělovač nám obsluhuje
Anička Taberyová z Lubné. Na pravém proudu máme Natálku Nešetřilovou. Založit tým žen
25

v Širokém Dole byl ze začátku jen
pouhý žert. Postupem času jsme se
však s holkami rozhodly, proč to nezkusit. Jsme rády, že můžeme běhat
zrovna za Široký Důl. Ne z důvodu
toho, že mají skvělé výsledky, ale
z důvodu toho, že byli velmi ochotný nás mezi sebe přijmout a pomoct
nám se vším co jsme potřebovali
a nadále potřebujeme. Doufejme,
že sezóna 2020 byla naše startovací
a příští rok bude o poznání lepší


-Za tým žen Natálie Nešetřilová-

Mladí hasiči 2020
V loňském roce se do činnosti mladých hasičů zapojilo 14 dětí, což byl
přesný počet na jedno družstvo
mladších a jedno družstvo starších
žáků v požárním útoku. Zajímavostí
je, že družstvo starších tvořily až na
jednoho chlapce samé dívky, u mladších tomu bylo přesně naopak, pouze jedna dívka a šest chlapců. Do role
trenéra se zapojila kromě Tomáše
Neumanna i Marcelka Mrázová, která ještě předešlý rok závodila za starší.
Na jaře jsme se stihli sejít pouze jednou, rozdali jsme si nové mikiny, naplánovali tréninky,
ale pak bohužel nastala dlouhá pauza kvůli koronaviru a dlouho jsme nevěděli, jestli se vůbec nějaké závody uskuteční. Jakmile nám to situace dovolila, začali jsme trénovat na hřišti.
Využili jsme tentokrát i velkou část prázdnin, protože nikdo moc necestoval a většina dětí
byla doma. To se hodilo především starším, protože museli i s jednou novou členkou natrénovat útok v nové sestavě a v létě holkám až tak nevadilo, že u nácviku nabírání byly pořád
mokré od hlavy až k patě.
Nakonec jsme se dočkali i 2 soutěží, které zbyly z původního kalendáře okresní ligy mládeže
pro rok 2020, a to v Kamenci a v Sádku. Ostatní závody byly zrušeny. To byla velká škoda především u našich mladších žáků, protože opět o rok povyrostli a mohli vloni závodit v hodně
silné sestavě, což se potvrdilo i na obou závodech.

le. Starší ve své premiéře v nové sestavě předvedli požární útok v čase 18,91 s, což znamenalo
3. místo, ve štafetě byli pátí. V celkovém pořadí to bylo hodně vyrovnané a nakonec náš tým
obsadil 5. místo.
V Kamenci proběhl i závod jednotlivců v běhu na 60 m překážek. Z našich členů se nejlépe
umístili v kategorii mladších žáků Jan Lorenc na 7. místě a Sebastian Vomáčka na 12. místě.
O týden později, v sobotu 5. 9. 2020, se konala soutěž v Sádku. Závodilo se opět v požárním
útoku a ve štafetě. Mladším se v útoku podařilo zvítězit s perfektním časem 16,81 s. Na štafetě si vybrali trochu smůly, když jejich první štafeta měla neplatný pokus kvůli rozpojeným
hadicím, ale i čas té druhé stačil na pěkné 4. místo. V celkovém součtu jim to tak vyneslo
opět stříbrné medaile. Starší obsadili v požárním útoku 5. místo s časem 18,74 s. Ve štafetě
si umístění nevylepšili a skončili opět pátí. A i v celkovém pořadí jim to v Sádku vyšlo na konečné 5. místo.
Loňský rok byl pro družstvo starších zkušební, letos snad budou závodit ve stejné sestavě a určitě se u nich dočkáme pěkných výsledků. Z družstva mladších žáků odešly 2 děti do kategorie
starších a bude velmi těžké je nahradit. Momentálně nemáme žádné nové členy, kteří by měli
zájem chodit s námi na tréninky a jezdit na závody. Takže pokud by měl někdo, třeba i z blízkého okolí, vážný zájem přidat se do našeho týmu, velmi rádi ho mezi námi přivítáme.

Soutěž v Kamenci proběhla na konci prázdnin, a to v sobotu 29. 8. 2020. O celkovém pořadí v soutěži rozhodoval součet umístění z požárního útoku a štafety. Mladší se v požárním
útoku umístili na 2. místě s časem 17,49 s (na pravém terči se časomíra zastavila dokonce
v čase 16,57 s), ve štafetě byli také druzí a celkově si těmito výkony vybojovali stříbrné medai-
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-Petra Lorencová, Pavel Neumann-

27

POMOC s registrací k očkování na COVID-19
V případě zájmu o pomoc při registrací k očkování na COVID 19
můžete zavolat na níže uvedené číslo a se vším Vám pomůžeme.

tel.: 737 007 486

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.

Noviny obce Široký Důl, periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází 4x ročně, vydáno
dne 22. 1. 2021, náklad 170 výtisků. Vydává Obecní úřad Široký Důl, 572 01 Polička, IČO: 00277461,
tel: 461 310 707, email: obec.sirokydul@seznam.cz, web: http://www.sirokydul.cz/
Redakční rada: Marcela Mrázová, Pavel Krejsa, Mária Víšková, Ing. Josef Zavoral. Evidováno ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 15894. Neprošlo redakční jazykovou úpravou. Grafická úprava
a tisk: REK plus s.r.o., Polička
Uzávěrka příštího čísla: 31. 3. 2021.

