
č. 7 – srpen 2021

Po delší době bych vás chtěl pozdravit prostřednictvím letního čísla občasníku. Věcí, o kte-
rých bychom mohli psát, je méně. Stále platí opatření, která omezují společenský život. Za 
běžných okolností bychom informovali o proběhlých akcích, např. dětském karnevalu, ple-
su, vítání občánků a dalších. Pandemie ale utlumila společenský život a setkávání lidí na mi-
nimum. V minulém čísle občasníku jsem vyjádřil naději, že očkováním obyvatel se situace 
zlepší. Jistě nejsem sám, kdo věří, že nám očkování pomůže a brzy se všichni vrátíme do běž-
ného života se vším, co k němu patří.

Život v obci se ale nezastavil. Stavební akce se snažíme realizovat podle plánu, také o nich si 
přečtete v tomto čísle.

Chtěl bych vám popřát hodně zdraví, spokojenosti, pohody v osobním, rodinném i pracovním 
životě a pěkné prožití zbytku léta.

 Pavel Krejsa

Informace pro občany

Likvidace plastů

V letních měsících ve větší míře produkujeme plastové odpady. V této souvislosti vás chci 
znovu požádat o častější využívání velkoobjemového kontejneru na plasty ve sběrném 
dvoře.

Poruchy na čističce odpadních vod

Nadále dochází k častému ucpávání čerpadel na čističce odpadních vod. Žádám vás o větší 
pozornost při vypouštění odpadních vod. Čerpadlům nejvíce „vadí“ jednorázové nerozloži-
telné viskózové utěrky. Děkuji.

 Pavel Krejsa
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Naši jubilanti v roce 2021 leden – srpen
Leden
Dvořák Ivo 65 let

Únor
Střítežská Jaroslava 81 let
Wilderová Věra 65 let

Březen
Kopecký Jaroslav 85 let
Flídrová Jaroslava 81 let
Večeřová Stanislava 75 let
Baláš Jiří 70 let

Duben
Sejkorová Helena 87 let
Paulíčková Růžena 87 let
Sejkorová Růžena 80 let
Paulíček Stanislav 55 let

Květen
Svatošová Božena 70 let

Červen
Flídrová Marie 85 let
Flídrová Hana 50 let

Červenec
Waltová Jana 80 let
Lipavská Božena 75 let
Rompotl Pavel 70 let

Srpen
Střítežský Vlastimil 60 let

Bohužel vzhledem ke covidové situaci jsme nemohli osobně přát našim oslavencům, každo-
pádně jim dárky a přání k významným jubileím byly předány. Pouze u paní Waltové a pana 
Rompotla dárky předával osobně i pan starosta. Všem jubilantům gratulujeme a přejeme 
hodně zdraví do dalších let! MM
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Aktuální stav plánovaných stavebních akcí
Rekonstrukce kulturního domu

V kulturním domě byla dokončena etapa zastřešení dvoru a výstavba šatny pro děti a skla-
du tělocvičných a sportovních pomůcek. Byly položeny nové podlahové krytiny v kuchyni, 
skladu a zákulisí, které bude zároveň sloužit jako posilovna. Byly instalovány zbylé interi-
érové dveře.

V minulém čísle jsem vás informoval o podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní 
rozvoj v rámci rekonstrukce kulturního domu. Bohužel jsme nebyli úspěšní a dotace nám 
nebyla přidělena. Počet žádostí obcí a  s  tím spojená výše požadovaných finančních pro-
středků několikanásobně překročily možnosti dotačního titulu. V této souvislosti zastupi-
telstvo obce schválilo realizaci části stavebních záměrů týkající se této budovy:

a) montáž nových oken v celé budově – proběhne do konce roku

b) terénní úpravy za budovou a odvětrání základů – ze zadní a boční strany od požární nádr-
že bude provedeno odvětrání základů, bude postaveno žlabové koryto pro odvedení dešťo-
vé vody z břehu. Ze směru od silnice bude postavena zpevněná plocha pro vozidla.

c) úprava hlavního vchodu do budovy – z důvodu větší bezpečnosti a snazšího přístupu do 
budovy budou instalovány vchodové dveře ze směru od požární nádrže a bude vybudován 
bezbariérový přístup. Také počítáme s venkovním posezením pro návštěvníky pohostinství.

V rekonstrukci kulturního domu chceme pokračovat podle finančních možností obce. V bu-
doucnu se budeme snažit získat finanční prostředky z aktuálních dotačních programů.

Po dokončení vnitřních úprav bude otevřeno pohostinství, které bude provozovat spolek 
SPORT-ART Široký Důl, z.s.

Doufám, že na podzim bude vládních opatření co nejméně a budeme moci využívat prosto-
ry kulturního domu v maximální míře.

Výstavba přístupové komunikace k evangelickému hřbitovu a pietního prostoru

V  současné době se vyřizuje stavební povolení. Hřbitov byl bezplatně převeden z  majet-
ku Sboru českobratrské církve evangelické do majetku obce. Na tento záměr jsme získali 
dotaci z Pardubického kraje z Programu obnovy venkova ve výši 110 000 Kč. Realizace této 
akce je plánovaná na podzim letošního roku.

V této souvislosti bych chtěl požádat návštěvníky evangelického hřbitova, aby už nyní po-
užívali pro přístup ke hřbitovu nově vykoupený pozemek, který je ohraničen dřevěným 
hrazením. V  případě pohřbu (před dokončením nové komunikace) bude majitelem po-
zemku umožněn přístup ke hřbitovu tak jako doposud. Děkuji.

Zatrubnění potoka v místní části Kopec

Tato akce byla dokončena. Děkujeme za trpělivost při omezení dopravy v době realizace.

Oprava parkovací plochy u obecního úřadu

Pardubický kraj bohužel zrušil pro letošní rok finanční podporu podobných projektů, přes-
to budeme chtít po vydání územního souhlasu tuto akci zrealizovat. Některé práce spojené 
s touto akcí se budeme snažit zvládnout svépomocí.

 Pavel Krejsa
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Spolupráce s Fakultou architektury VUT Brno
25. 6. 2021 se uskutečnila dlouho odkládaná a snad i očekáváná prezentace prací studen-
tů Fakulty architektury VUT Brno a  jejich kolegů z  Výtvarného studia v  Dolním Újezdě 
a Střední zahradnické a technické školy Litomyšl.

Prezentace se zúčastnilo cca 20 občanů Širokého Dolu a nebýt opatření spojených s COVI-
DEM, tak by nás určitě bylo o pár víc.

Bylo představeno celkem 5 prací, kdy vždy po prezentaci byl prostor pro debatu nad odpre-
zentovaným řešením. No a ono se debatovalo, což bylo zajímavé nejen pro studenty i pana 
proděkana, ale i pro naše občany. Troufám si tvrdit, že právě tato diskuze obhájila smyslu-
plnost této spolupráce.

No a co bude dál? U obchodu budou zveřejněné některé projekty a zároveň na webu naší 
obce bude možné stáhnout finální práce studentů.

Zároveň by měl vzniknout informační leták, který lépe představí jednotlivé práce. Po 
schůzce s panem proděkanem na začátku srpna bude následovat workshop s vybraným ar-
chitektem, který by měl v součinnosti s občany uchopit samotný finální návrh na realizaci 
návsi v Širokém Dole.

Na závěr je podstatné říci, že se nejedná o  věc, kterou dokážeme realizovat najednou 
a v brzké době. Měla by to být vize, jak bychom si přáli, aby střed naší obce vypadal a k čemu 
by nám měl sloužit. V postupných krocích podle finančních možností obce a dotací bychom 
chtěli tento záměr zrealizovat.

Náves by měla být srdcem naší krásné obce a křižovatkou, kde se budeme potkávat.

 Josef Zavoral

Vážení spoluobčané,
pravidelně se Vám na našem webu policka.org a  tištěných periodikách snažíme podávat 
informace o vývoji očkování v našem kraji, se kterým souvisí i snaha zřídit menší očkova-
cí místo pro obyvatele Poličky a přilehlých obcí přímo u nás ve městě. V době psaní toho-
to článku (19.  května) můžeme potvrdit předešlé informace o  otevření očkovacího místa 
v Domě Jordán s předpokládaným termínem otevření 1. 6. 2021. Provoz bude zajišťovat ve 
spolupráci s městem Polička Poličská nemocnice s.r.o.

Získání konkrétního termínu bude probíhat zcela standardní cestou - registrace prostřed-
nictvím Centrálního rezervačního systému na webových stránkách Ministerstva zdra-
votnictví ČR. Pro pomoc nebo asistenci při registraci je možné nadále využívat celostátní 
telefonní linku 1221, popř. linku Pardubického kraje 466 026 466. Upozorňujeme, že v  sa-
motném očkovacím místě se nebude možné zaregistrovat.

Veškeré souhrnné informace v přehledné podobě ohledně registrace a provozu očkovací-
ho místa naleznete na městském webu www.policka.org/ockovani. Zde budou ke stažení 

také příslušné formuláře, které musí objednaný klient před očkováním na místě předložit. 
V předtištěné podobě budou tyto formuláře také volně k dispozici ve vestibulu Městského 
úřadu Polička na Palackého náměstí 160. Tímto také žádáme všechny zájemce, aby se na 
očkování dostavili již pokud možno s vyplněnými formuláři tak, aby nedocházelo ke zby-
tečným průtahům.

S případnými dotazy ohledně provozu očkovacího místa v Poličce se pak můžete obracet na 
pracovnice sociálního odboru MěÚ Polička na lince 731 961 532.

Věříme a doufáme, že spolu s fungováním testovacího místa v Tylově domě přispěje zříze-
ní očkovacího místa v Domě Jordán k větší dostupnosti těchto žádaných služeb pro naše 
občany a tím také k větší proočkovanosti. V době psaní tohoto článku ještě není potvrzen 
rozsah věkových skupin, které budou od 1. 6. pro očkování uvolněny, stejně tak neumíme 
odhadnout množství a  druh vakcín přidělovaných obvodním lékařům, kteří představují 
druhou, oddělenou linku očkování (je slibován nárůst dodávek). Věříme v každém případě, 
že o očkování v našem městě bude dostatečný zájem.

� město�Polička

VODA – vodovodní síť
Téměř 19 tisíc obyvatel, desítky provozoven, firem, objektů městské, obecní a občanské vy-
bavenosti – to jsou tisíce vodovodních kohoutků, ke kterým je třeba dopravit vodu. Tímto 
vodovodním systémem ročně proteče bezmála jeden a půl milionu m3 vody. Délka vodo-
vodní sítě sloužící pro skupinový vodovod Poličsko dosahuje takřka 250 km, z  toho je 68 
km pro samotné město Polička, včetně místních částí. Z ostatních zásobovaných obcí má 
Dolní Újezd 25 km, obce Lubná, Sebranice a Pomezí po 18 km vodovodních řadů. Více než 10 
km vodovodních rozvodů je v Budislavi (14), Korouhvi (13), Oldřiši (11), Květné (11) a Horním 
Újezdu (10). Zbývající obce, které jsou součástí skupinového vodovodu Poličsko, mají vo-
dovodní síť kratší – Sádek (8), Poříčí (7), Kamenec (6), Desná (6), Vidlatá Seč (6) a Široký Důl 
(5). V současnosti je více než polovina rozvodů z plastových materiálů (PVC a polyetylén) 
a většinu zbývajícího tvoří potrubí kovové (především litina).

Ačkoliv je většina staveb vodovodu umístěna pod zemí, některé jeho objekty tvoří význam-
né dominanty krajiny. Řeč je o  vodojemech, ve kterých jsou uloženy dostatečné zásoby 
vody, které pomáhají vyrovnávat nerovnoměrnost ve spotřebě vody v  případě krátkodo-
bých přerušení dodávek elektřiny nebo při požárech. Pro potřeby provozování skupinového 
vodovodu Poličsko slouží celkem 30 vodojemů a  akumulací, které jsou schopny pojmout 
9.200 m3 vody. Pro dopravu vody do vodojemů se využívá celkem 26 čerpacích stanic, které 
jsou umístěny u zdrojů nebo u akumulací vodojemů a zajišťují přečerpávání vody mezi jed-
notlivými akumulacemi a dopravu vody do jednotlivých spotřebišť.

Odkud a jak se dostává voda k odběratelům v jednotlivých částech skupinového vodovodu? 
Voda odebíraná z vrtu v Čisté je čerpána do akumulace u hlavní čerpací stanice Sebranice, 
kam je rovněž čerpána voda ze dvou vrtů v prameništi Sebranice. Odtud je voda dopravová-
na do vodojemů za letištěm Polička o celkovém objemu 2 800 m3. Z těchto vodojemů voda 
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gravitačně zásobuje vodovodní síť města Poličky, která je zde doplňována vodou z vrtu V-6 
v lokalitě Mánesova. Voda z vodovodní sítě Poličky je dále distribuována ve třech směrech. 
Prvním směrem jsou zásobovány obce Pomezí a  Květná. Na druhé straně města je voda 
vedena do obcí Kamenec, Sádek a Oldřiš. Obec Korouhev včetně osady Jelínek je zásobová-
na prostřednictvím čerpací stanice umístěné na Šibeničním vrchu. Z vodojemů za letištěm 
jsou samostatně zásobovány Lezník a Sebranice. Z výtlačného řadu z čerpací stanice Sebra-
nice je vedena odbočka do vodojemu Střítež, prostřednictvím, kterého je voda dodávána 
do Stříteže a Širokého Dolu. Z vodovodní sítě Sebranic je možno dotovat vodovodní řady 
v Lubné, které jako hlavní zdroj slouží zářezy ve směru od Svaté Kateřiny. Z výtlačného řadu 
z Čisté do Sebranic je vybudována odbočka, která přes vodojem Dolní Újezd zásobuje obce 
Dolní Újezd, Horní Újezd a dodává vodu dále ve směru na Desnou. Odtud je voda čerpána 
do vodojemů nad Mladočovem, které zásobují Poříčí, Mladočov, Zrnětín a Vidlatou Seč. Vo-
dovodní síť v Poříčí je propojena s vodovodní sítí obce Budislav. Ta má jako svůj hlavní zdroj 
studny V Borkách.

Jednou z důležitých provozních činností na vodovodu je lokalizace a odstraňování poruch, 
jejichž nejčastějšími příčinami bývá stáří potrubí a vliv povětrnostních podmínek zejména 
v zimním období. Ročně je na skupinovém vodovodu Poličsko opraveno kolem 50 poruch, 
a to jak na vodovodních rozvodech, tak na vodovodních přípojkách. Rozšiřování vodáren-
ského dispečinku, pravidelná kontrola sítě a výměna poruchových vodovodů přispěly k vý-
znamnému snížení ztrát vody v posledních 10 letech. Zatímco v roce 2010 byly vykazovány 
ztráty vody ve výši přes 20 %, v roce 2020 bylo dosaženo výše ztrát těsně nad 11 %.

Jistě vás bude zajímat, z  čeho je hrazena obnova a  rozvoj vodovodní sítě. Tyto akce jsou 
financovány z příjmů Svazku obcí vodovody Poličsko. Důležitou složku příjmů Svazku tvo-
ří tzv. nájemné, což jsou finanční prostředky, které vyplácí Svazku obcí vodovody Poličsko 
provozovatel vodovodu. Dalším příjmem jsou účelové investiční dotace a v případě rozvo-
jových akcí rovněž příspěvky obcí. Kromě větších akcí jsou každoročně z nájemného hra-
zeny výměny vodovodních řadů, ale také obnova a  doplňování hydrantů a  také sekčních 
šoupat tak, aby při opravách poruch mohly být uzavírány co nejmenší úseky vodovodní sítě.

Přestože se jedná pouze o stručné shrnutí základních informací, věříme, že přispěje ke kon-
krétnější představě o cestě vody od vodního zdroje ke spotřebiteli.

 VHOS, a.s.

Historické okénko
Historické události Širokého Dolu

V návaznosti na článek z lednového občasníku bych chtěl vzpomenout na události z března 
roku 1945. Mnozí z nás možná už zapomněli a někteří ani nevědí o pomníku dvou ruských 
zajatců, kteří byli popraveni v katastru naší obce. Už jako kluka mě zajímalo, kdykoliv jsem 
kolem pomníku šel, jak to vlastně tenkrát bylo a že by bylo zajímavé se o této události do-
zvědět víc. Proto jsem oslovil některé historiky, a nakonec z toho vzešel celkem zajímavý 
příběh, který ke konci války ovlivnil i život naší obce.

Události z onoho osudného dne jsou citovány z knih, obecní kroniky Širokého Dolu a spisů 
z archivu viz přílohy k tomuto článku.

Rád bych poděkoval za spolupráci těmto autorům: Pavel Žáček, Tomáš Jakl, Jiří Petr, Stani-
slav Konečný.

Pokud by se chtěl někdo přidat s publikováním v historickém okénku, budu rád.

Nakonec ještě jedna otázka mimo článek: „Je rybník „Kopečák“ na místě, kde se po II. světo-
vé válce odstřelovala munice?“.

� Josef�Zavoral
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Josef Zavoral
místostarosta
Obecní úřad Široký Důl

mistostarosta@sirokydul.cz

Vaše značka                    /                     dopis ze dne naše č. j. vyřizuje / telefon datum

sine 5. 2. 2021 SOAZ-SY/2021-779 St. Konečný / 461 614 810 5. 3. 2021

Věc: Vražda dvou uprchlých sovětských zajatců…

Vážený pane.

Posíláme chabé výsledky našeho pátrání po dvou pravděpodobně uprchlých sovětských válečných
zajatcích  zavražděných příslušníky Jagdkommanda 19.  března  1945 poblíž  Borové  a  pohřbených na
širokodolském hřbitově.

Pečlivě jsme prošli ve fondu Okresní národní výbor Polička agendu „válečných hrobů, identifikací,
exhumací“ apod., žel jediným výsledkem byl Seznam jednotlivých a společných hrobů civilních obětí
persekuce a války, který k výzvě ONV Polička vyplnil a odeslal Místní národní výbor v Širokém Dole
(jeho digitalizát – více méně pro zajímavost – posíláme v příloze). Je s podivem, že tento problém nebyl
řešen  v  poválečných  čtyřiačtyřiceti  letech  pravidelných  oslav  a  kladení  věnců  –  zřejmě  to  nikoho
nezajímalo (částečně to také může být tím, že sovětská strana si svých zajatců – kteří, místo, aby hrdinně
padli, se nechali zajmout – příliš nevážila, což se pochopitelně částečně odráželo v zájmu, resp. nezájmu
na čs. straně).

Posíláme alespoň tři nalezené nejpodrobnější popisy události z literatury, byť je prakticky nemožné
zjistit, z jakých pramenů jejich autoři čerpali, nemluvě o tom, že v některých podobnostech si navzájem
odporují – včetně pasáže z knihy Oldřicha Sládka  Ve znamení smrtihlava,  na kterou Vás upozornil i
Tomáš Jakl a kde prý „je i odkaz na archivní pramen, uložený dnes v Národním archivu“; velký Tomáš se
však hluboce mýlí, neboť Oldřich Sládek neodkazuje na žádný pramen, nýbrž na jakýsi „soutěžní rukopis
z roku 1975 tehdy uložený v Historicko dokumentačním středisku Ústředního výboru Československého
svazu  bojovníků  proti  fašismu“,  jehož  osud  bylo  by  dnes  nepochybně  obtížné  zjistit  (ovšem  určité
podezření vzbuzují i jiné odkazy).

Jediným trochu „historičtějším“ pramenem tak je zápis v Pamětní  knize obce Širokého Dolu,  byť
podle dikce zjevně psaný až po válce (jeho citace je: Státní okresní archiv Svitavy, Mezifondový soubor
kronik, poř. č. 604 – Pamětní kniha obce Širokého Dolu (1110) 1923–1957, sign. KR 556, fol. 28v–29r;
skeny též v příloze).

Závěrem bych si dovolil osobní poznámku k identifikaci zavražděných. Bez nějakých spolehlivějších
důkazů bych si nedovolil veřejně tvrdit, že by se jeden z nich jmenoval „major Filomenko“ (byť vyloučit
to pochopitelně zcela nelze); ovšem myšlenka, že by zajatý sovětský důstojník po dobu (byť nevíme, jak
dlouhého) zajetí pečlivě schraňoval svoji „vojenskou legitimaci“, aby ji poté mohl ztratit ausgerechnet u
Širokého Dolu, mi přijde dosti nepravděpodobné.

1
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Kulturní akce v Širokém Dole v druhé půlce roku 2021.
Vážení spoluobčané!

Máme za sebou již dobrou půlku roku 2021. Kulturní život v naší obci se na první část roku 
v podstatě zastavil. Nechci zde psát o důvodech, ty všichni známe. Po rozvolnění se pomalu 
začíná probouzet k životu i kulturní život v naší obci. Do konce letošního roku již moc času 
nezbývá, ale jestliže se zachová současný trend rozvolňování v naší společnosti, snad se nám 
podaří navázat na ty akce, které se slibně začaly rozjíždět před rokem 2020.

Proto bych vás chtěla seznámit právě těmi akcemi, které by mohli život v naší obci do konce 
roku zpestřit a přispět tak trochu tomu, aby se lidé opět začali setkávat.

1) První akce bude věnována dětem pod názvem – “Loučení s létem“. Je to taková náhrada 
za den dětí, který se nemohl uskutečnit, a zároveň je to pomyslné rozloučení s prázdninami. 
Inu, čas rychle běží a ani se nenadějeme a děti zasednou do lavic, což značí příchod babí-
ho léta a podzimu. Akce se uskuteční mimořádně „dole“ na hasičském hřišti. Nebudou tam 
pouze soutěže a sladká odměna, ale hasiči připravili pro děti překvapení, která hold potře-
bují víc místa. S létem se rozloučíme v neděli 12. 9. 2021 a budeme moc doufat, že se počasí 
umoudří a bude podobné krásnému babímu létu. V případě špatného počasí budeme mu-
set bohužel akci zrušit.

2) Druhou plánovanou akcí kulturní komise bude druhý ročník „Setkání seniorů“. Akce se 
uskuteční v neděli 24. 10. 2021.

Ráda bych tímto chtěla pozvat naše milé seniory k  posezení, k  besedě, malému pohoště-
ní a hlavně k setkání. Máme pro Vás také připravený program, kde vystoupí mimo jiné děti 
z mateřské a základní školy, bude hudba, zpěv… vlastně bych to nerada prozradila. Překva-
pení je překvapení.

3) Opouštíme měsíc říjen a máme tu listopad. A s ním druhý ročník našeho „Staročeského 
jarmarku širokodolského“, který své dveře otevře návštěvníkům v sobotu 20. 11. 2021.

Opět zde budete moci nakoupit dárky k blížícím se Vánocům, i jen tak pro radost, dárky, které 
potěší ne jenom smysly, ale i duši. A ne jenom to! Bude zde možnost si posedět a dát si něco 
dobrého a teplého, co zahřeje, vzhledem chladnému počasí, které v listopadu už bývá. Tato 
akce bude probíhat v sále kulturního domu. Jste na ní samozřejmě všichni srdečně zváni!

4) Tak nám ten čas hezky odsýpá a už nám na dveře klepou Vánoce a s tím spojené „Rozsvě-
cování obecního vánočního stromku“, které se bude konat v neděli 5. 12. 2021.

Počasí k nám letos opět nebylo moc přívětivé, tak budeme doufat, že nám svou přízeň proje-
ví alespoň při této akci. Vánoce jsou jedním z nejhezčích svátků v našich končinách a ty „bílé“ 
obzvláště. Ke zlepšení nálady, ať už bude počasí jakékoliv, nám jistě přispěje i teplý svařák, 
a něco dobrého k zakousnutí. A jako každý rok tuto akci bude doprovázet zpěv, koledy i vy-
stoupení dětí.

Kdo bude hodně promrzlý a bude mít hodně velikou žízeň, může po skončení této akce jít se 
ohřát do místního pohostinství, a posedět „se sousedy“ u piva a hezké besedy.

Pak nás čeká už jen „Mikuláš“ a jeho nadílka pro děti. :)

Mně nezbývá, jen Vás srdečně pozvat na naše akce a doufat, že se všechny uskuteční, že nám 
počasí bude přát a na všech se budete cítit dobře! Budeme se na Vás těšit!

 M.�Víšková

Kudy z nudy?
Léto nám pomalu ale jistě končí a s ním i většina dovolených. Zbývají vzpomínky a fotogra-
fie, které nám v zimě u kamen při prohlížení připomenou hezké teplé dny. I když letos to léto 
bylo teda všelijaké. Vody nám napršelo dost, i slimáků přibylo, jestli to bude stejné i příští 
rok, asi bychom mohli zavést novou akci – “ Nasbírej si své slimáky“. Kdo jich bude mít nejvíc, 
vyhraje třeba kbelík na jejich sběr na příští rok. :)

Vlastně jsem chtěla psát o těch dnech hezkých, kdy se dalo jít ven, koupat se, jet na výlet. 
A proto bych Vám ráda nabídla pár tipů pro děti, které se doma třeba nudí, a rádi by vidě-
li „kus světa“ jak ten Honza, co šel do světa. A konečně, co by babička s dědečkem pro svá 
vnoučata neudělala, že? A samozřejmě rodiče pro své děti. Některé aktivity už třeba letos 
nestihnete – i když kdo ví, ale některé do konce prázdnin stihnete určitě. A když ne letos, 
budete mít inspiraci na příští rok.

Prvním tipem by mohl být strašidelný zámek „DRAXMOOR“, který najdete v Dolní Rožín-
ce, kousek od Jimramova. Pravda je, že kvůli uzavírce silnice na Jimramov se cestování 
trochu prodlouží, alespoň koncem července to tak bylo, ale rozhodně se tam dostanete. 
Strašidelný hrad vypadá impozantně již zvenku, kde Vás u vchodu přivítají dva sedící dra-
ci, a kdesi z věže zrovna „vylétává“ ježibaba na koštěti a vydává smích hodný jejího jména. 
Vstupné není nejlevnější, ale neudělejte dětem tu radost, aby se trochu báli, když doma 
nezabírá ani vařecha…

V 3D kině vzhlédnete krátký film o strašidlech, ale zvládla to i naše pětiletá vnučka, takže 
v pohodě. Pak projdete zámek plný strašidel, upírů, kde občas na vás něco houkne, takže se 
dospělí leknou víc než děti, ale trvá to jenom chvilku. Na nádvoří je skákací hrad, vstup na něj 
se neplatí. Je tam kiosek, kde se můžete občerstvit.

Druhá zastávka je areál „Vagon Polnička“. Je to vesnička, na jejímž konci je celkem slušný 
areál her pro děti. Dostanete se tam zhruba za 40 minut, směr Hlinsko a u Rychnova odbo-
číte doleva (Pustá Kamenice), navigace Vás dovede. Není tam placený vstup do areálu, ale 
platí se za každou „atrakci“ zvlášť. Vyřádí se tam všechny děti, ale kluci obzvláště. Můžou si 
zajezdit na elektrických autech, čtyřkolkách, jsou tam čluny na malém rybníčku, které fun-
gují na čipy. Co jízda – to jsou 4minuty strachu prarodičů, na jejímž konci zjistíte, že vlastně 
není kvůli čemu se bát. Děti to bez problémů zvládnou a užívají si. Spíše je problém kluky 
dostat z těch aut a čtyřkolek. Je tam jízda vláčkem, lanovka – za tu se neplatí, vodní dělo, 
vzduchově dělo, opičí dráha – za tu zaplatíte jednou, dítě dostane náramek a pak může na ní 
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lézt tolikrát, kolikrát chce. Může i odběhnout na jinou atrakci a po hodině se vrátit, a už nic 
neplatí. No a pak je tam jízda opravdickou čtyřkolkou.

Občerstvení a toalety jsou také. Pro děti je to místo jako z pohádky, a rodiče? Připravte si 
drobné. :)

Máte rádi parní lokomotivy, staré mašinky a podobné „harampádí“? Tak se rozjeďte na „ču-
mendu“ do výtopny Jaroměř u Hradce Králové. Mají tam – sice jenom pár mašinek – k po-
dívání, ale do některých je možné i vylézt, posedět, podívat se kam se „ládovalo“ uhlí, jak 
vypadaly vagóny pro cestující, zkrátka se zapomenout ve starých časech. Na dlouhý pobyt 
to není, i když klukům se to moc líbilo. Jediná rada: vezměte jim sebou náhradní kalhoty, po  
„vymetání“ po mašinkách by mohli vypadat, jako by v nich opravdu topili. :)

Dalším mým tipem je přírodní koupaliště „Biotop Hlinsko“. Jak již název napovídá, je to pří-
rodní koupaliště pro všechny věkové kategorie. My jsme tam osobně nebyli, ale dle slov je 
tam čisto, hezky, kolem příroda. Vstupné opravdu lidové. Zde je to ideální na opravdu teplé 
dny. Určitě stojí za návštěvu, my to kvůli počasí nestihli. A může to být na celý den, jestli to 
vydržíte. :)

No a nakonec jeden „mega výlet“ a to do „Dino parku“ ve Vyškově. Cesta delší, a jak to v létě 
bývá, oprava silnice a kolony. Na místě nás přivítala malinká ZOO s domácími zvířaty, a od-
tud odjížděl vláček do Dino parku. Už tu jízdu si děti užívali. Jediné mínus je čekání na vláček, 
dětem se to moc nelíbí, ale statečně vydrželi! V Dino parku jsou samozřejmě postavy Dino-
saurů, jejich vajíčka, do kterých se vejdou dvě děti, všechna zvířata „řvou“ jako opravdická, 
mírně se hýbou. Děti můžou na ně vylézt, osahat, zkrátka fajn zábava. Možná, že mnozí z vás 
už tam byli a ví, jaké to tam je. V den našeho pobytu tam bylo nepředstavitelné množství 
lidí, ale vše proběhlo bez jakýchkoliv problémů. Občerstvení přímo v  Dino parku, toale-
ty také. Děti tam můžou strávit času, kolik je jim libo. Pobyt není nijak časově limitovaný. 
Vstupné je trochu vyšší.

Je určitě spousta jiných míst, které stojí za návštěvu, a třeba jste navštívili zrovna některé zde 
zmiňované. Ale třeba jiné něco zaujalo, a rozhodnou se vypravit a užít si poslední dny léta.

Tak ať máte plno hezkých zážitků, krásné počasí a hlavně hodně radosti!

PS: Děkuji všem, kteří mi dali některé tipy na tyto výlety, díky nim jsme si s vnoučaty užili 
několik kouzelných dní!

� M.�Víšková

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Letošní zima byla kouzelná s hromadami sněhu jako na obrázcích Josefa Lady. Děti mají ta-
kovou zimu nejraději. Kouleli jsme sněhuláky, stavěli jsme iglú, jezdili z kopce na lopatách 
a do sněhu jsme otiskli spoustu andělíčků.

Masopustní veselí karnevalem vrcholí a ne jinak tomu bylo i u nás ve školce. Děti se moc 
těšily na den plný masek, her a soutěží. Nechybělo kreslení na obličej, promenáda v maskách 
a představení svého kostýmu, hod plyšáčkem do krabice, přenášení drahokamu na lžičce, 
skládání klauna ze 4 částí, hádací pexeso a tradiční židličkovaná. Odměnou za snahu i vítěz-
ství byla barevná srdíčka a něco dobrého na zub.
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V březnu nás čekala smutná zpráva, vládní nařízení o uzavření mateřských školek. Distanční 
vzdělávání bylo pro předškoláčky povinné. Nabízeli jsme však různorodé aktivity i  mladším 
dětem tak, aby se mohl zapojit každý. Natočili jsme různá videa s pohádkami, pokusy, písnič-
kami, postupy na vyrábění i  pozdrav pro děti. Připravili spoustu venkovních aktivit na škol-
kovém hřišti. Rébusy a hlavolamy byly na oknech školky, na chodníčku zase skákací cestička, 
zábradlí lemovaly složky se zábavnými činnostmi. Na většině herních prvků byly nápady, jak 
je využít k zajímavým činnostem. Do aktivit se zapojily skoro všechny děti a odměnou pro nás 
byly krásné fotky, které nám maminky posílaly.

A čas šel dál, v dubnu mohli nastoupit do školky předškoláčci a děti rodičů vybraných profesí. 
Proběhl zápis do Základní školy. Koncem měsíce jsme se s dětmi vydali do Poličky na „Čaro-
dějnickou školu kouzel“ interaktivní stezku v Liboháji, kde děti plnily různé úkoly – v jeskyni 
počítaly netopýry, létaly na koštěti, hledaly poklad, vařily lektvary, namotávaly pavouky na 
provázek, luštily tajenky.

Čarodějnický den jsme si naplno užili i  ve 
školce.

První květnové dny jsme se ve školce přivíta-
li i  s  ostatními dětmi. Čekalo na nás krásné 
téma „Moje maminka“ naučili jsme se milou 
básničku, zatancovali na písničku od Pavla 
Nováka „Naše máma“, upekli perníková sr-
díčka a navlékli mamince náramek. Všechny 
děti se do činností moc rády zapojily. S  lás-
kou, trpělivostí a nadšením očekávaly, co na 
překvapení maminka řekne
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Velikým zážitkem pro děti byl příjezd dopravní policie a policejního psovoda. Podívali jsme 
se na poslušnost pejska při policejním zásahu, figurant nám předvedl, jak to dopadne, když 
někdo neuposlechne rozkazu policie. Dopravní policie přijela novým autem s beranidlem, do 
kterého si děti mohly nastoupit, vyzkoušely si pustit majáky, dýchnout do alkohol-testru, vy-
zkoušet neprůstřelnou vestu, zažít pocit při nasazení želízek atd. Prostor pro otázky využily 
děti ze základní školy a dozvěděli jsme se spousty dalších a zajímavých informací. Byl to krásný 
zážitek, o kterém si děti ještě dlouho povídaly.

Dalším zážitkem byl příjezd profesionálních hasičů velkým zásahovým vozem. Děti měly mož-
nost vyzkoušet si helmy, zásahový oblek, potěžkat nůžky, dýchací přístroj. Dozvěděli jsme se, 
co hasiči v autě vozí, k jakým zásahům je volají, jak funguje vzpěra, nůžky, nechybělo ani hou-
kání a rozblikání výstražných světel. Měli jsme radost, že nás hasiči mohli navštívit.

Děti vyrobily pro policii i hasiče krásné obrázky jako poděkování a samy je předaly.

Poslední dny ve školce jsme trávili především venku. Bylo krásné počasí, proto jsme si hráli 
s vodou, soutěžili jsme, běhali bosí a užívali si sluníčko.

Na výlet jsme se vypravili přes les a louku do Stříteže, kde na nás čekala maminka jedné holčič-
ky s nanuky a melounem. Celé dopoledne jsme strávili u nich na zahradě, děti skákaly na tram-
políně, houpaly se, hrály líný tenis a jezdily na odrážedlech. Cestou zpět už jsme byli všichni 
příjemně unavení, ale i tak jsme zvládli dojít do školky na oběd. Byl to moc krásný výlet.

Na konci školního roku jsme uspořádali „Loučení s předškoláčky“. Pozvali jsme maminky, tatín-
ky a sourozence dětí ze školky na piknik s překvapením, který se konal na školkové zahradě. 
Odpoledne jsme zahájili tanečkem na písničku „Mami, mami, vem mě do ZOO“. Potom bylo 
odtajněno překvapení, divadlo „Jójo“ k nám přijelo s pohádkou „Vyprávění z pralesa“. Na závěr 
bylo pasování předškoláků na školáky. Odpoledne se neslo v příjemné atmosféře s krásným 
počasím a drobným občerstvením. Děti odcházely s hezkými zážitky a drobnými dárky.

A takto jsme prožili druhou polovinu školního roku 2020/2021. Mějte se moc hezky!

� Paní�učitelky�ze�školky�Hanka�Chadimová�a Zuzka�Bulvová
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Okénko hasičů
V časech koronaviru samozřejmě strádá i náš sbor, takže spíše než výčet toho co jsme udě-
lali, bychom mohli psát výčet toho, co jsme neudělali. Na přelomu roku se neuskutečnila 
výroční valná hromada sboru a  nebylo ji ani možné nahradit, takže projednání činnosti, 
hospodaření a plánu práce proběhlo pouze na úrovni výboru SDH. Na jaře jsme opět měli 
naplánovány dvě akce. První, jejíž dominantu můžete shlédnout při příjezdu do Širokého 
Dolu, měly být čarodějnice. Nebudu psát, proč nebyly, ale pouze bych chtěl říci, že v plánu 
bylo udělat pálení vatry (čarodějnic, koronaviru), což se nakonec podařilo, a to v sobotu 26. 
června. Osmého května se pak měla rozběhnout okresní liga Svitavska závodem v Širokém 
Dole. Ani to se bohužel nepodařilo a vypadá to, že i letos, pokud liga bude, bude značně ose-
kaná. Pro nás je to velká škoda, protože bychom se chtěli pokusit získat pátý titul v kategorii 
mužů v řadě. Bohužel jsme nemohli uspořádat ani oslavy 130. výročí založení SDH, které se 
měly konat 19. června. Nejistota spojená s omezeními, které budou téměř jistě platit, nám 
nedává jinou možnost, než oslavy přesunout na další rok a doufat, že situace bude pro pořá-
dání kulturních akcí mnohem lepší.

Vzhledem k omezením, které nás všechny postihly, jsme se vrhli do pomoci s likvidací kůrov-
cové kalamity v katastru naší obce. Proběhly celkem tři brigády, během kterých jsme ales-
poň částečně pomohli zmírnit následky kůrovce v naší obci. Dvě brigády v lese Petra Vopaři-
la a jedna v lese našeho sponzora pana Karla Flídra.

V současné době se pomalu připravuje rozvolnění a i my doufáme, že se letos setkáme na 
nějaké té kulturní akci, nebo na závodech. Jsme rádi, že jsme mohli spolupořádat Mistrov-
ství republiky ve výstupu na věž v areálu firmy Flídr, a to v neděli 22. srpna. Snad bude lépe. 
Neztrácejte proto víru, zůstaňte negativní a buďte pozitivní.

� Jakub�Paulíček

Sport-Art a rok 2021
Máme za sebou cca 1,5 roku s COVIDEM a pomalu, ale jistě se začínáme vracet do normálu. 
S největší pravděpodobností už to bude vždycky s nějakou podmínkou. Nicméně je potřeba 
se dívat dopředu, a proto se i náš spolek zkusí vrátit k akcím, které pořádal.

Letos se zatím můžete těšit na tyto akce: 
Nohejbalový sranda match – neděle 5. září 
Širokodolská časovka – úterý 28. září (státní svátek) 
Turnaj v Člověče, nezlob se – listopad 
Turnaj ve stolním tenise – prosinec

Vše výše uvedené se může změnit dle aktuálních opatření, ale pevně věřím, že se konečně 
potkáme. Termíny upřesníme dostatečně předem na obecním webu, Facebooku a přes in-
formační SMS. Pokud vše dobře půjde, tak od října by se mohla otevřít i  obecní hospoda, 
kterou bude provozovat náš spolek.

 Za�Sport-Art�z.s.�Josef�Zavoral

 SPORT – ART ŠIROKÝ DŮL, z.s. 

POŘÁDÁ  

 

 

NOHEJBALOVÝ 
„SRANDAMATCH“ 

5. ROČNÍK 

KDY? NEDĚLE 5. září 2021 

KDE? ŠIROKÝ DŮL – HŘIŠTĚ U ZŠ 

V KOLIK? START V 10:00 

REGISTRACE OD 9:30 

RÁDI UVÍTÁME RODINNÉ, SOUSEDSKÉ, KAMARÁDSKÉ,  

PRACOVNÍ A JINÉ TÝMY 

STARTOVNÉ: 100 KČ ZA TÝM 

HRAJE SE PODLE PRAVIDEL ČESKÉHO NOHEJBALOVÉHO SVAZU 

DOPLŇUJÍCÍ INFO NA TEL. 734 890 165 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

 

PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS! 



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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