
č. 8 – prosinec 2021

Blíží se konec roku 2021. Mnozí z nás jistě začínají bilancovat, jaký byl letošní rok – pro kaž-
dého z nás, naše rodiny, obec i celou společnost. Věřím, že většina z nás prožila letošní rok 
v klidu a bez větších problémů. Všichni žijeme v čase další vlny pandemie, což nám jistě ne-
přidává na optimismu. Přesto doufám, že zodpovědným přístupem každého z nás se brzy 
vrátíme k životu, na který jsme zvyklí. Také v naší obci jsme měli několik příležitostí k setkání 
a společnému prožití příjemných chvil, za což jsem osobně moc vděčný. Pevně věřím, že celá 
naše společnost nadcházející rok prožije ve větším klidu a pohodě.

Chtěl bych vám všem popřát klidné a hezké prožití vánočních svátků v kruhu rodiny a všech 
nejbližších. Do roku 2022 vám přeji hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti v rodinném, 
osobním i pracovním životě.

 Pavel Krejsa
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Informace pro občany
Zastupitelstvo obce schválilo výši poplatků na rok 2022. Poplatek za psa zůstal ve stejné 
výši. U poplatku za stočné došlo k navýšení o 120 Kč na rok za 1 obyvatele vzhledem k navý-
šení ceny elektrické energie a dalších vstupů. U poplatku za svoz a likvidaci komunálního 
odpadu došlo k navýšení o 50 Kč na rok za 1 obyvatele, a to díky vyššímu poplatku obce fir-
mě LIKO Svitavy a.s.

Poplatky na rok 2022:

• Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu – 700 Kč / 1 obyvatel za rok

• Poplatek za stočné – 840 Kč / 1 obyvatel za rok

• Poplatek za psa – 100 Kč

POZOR – změna termínu svozu komunálního odpadu!
Na základě požadavku firmy LIKO Svitavy a.s. dochází ke změně pravidelného termínu 
svozu komunálního odpadu v naší obci. Místo svozu v pondělí 3. ledna 2022 bude svoz pro-
veden už v pátek 31. prosince 2021 a poté pravidelně každý pátek v sudých týdnech (14. led-
na, 28. ledna…) Děkujeme za pochopení.

Svoz plastů bude probíhat vždy v úterý v sudých týdnech.

Provoz sběrného dvora – každou sobotu v době od 8 do 10 hodin.

 Pavel Krejsa

Nohejbalový srandamatch – 5. ročník
V  neděli 5.  září se konal 5. ročník nohejba-
lového turnaje, který pořádal místní spolek 
SPORT-ART. Sešlo se osm týmů s hráči různé 
výkonnosti. Rozdíly v kvalitě hry určitě byly, 
ale to nám neubralo na dobré náladě. Vždyť 
samotný název turnaje o  mnohém vypoví-
dá. Také počasí nám přálo. Myslím, že jsme 
se rádi potkali a strávili pěkné odpoledne.

Výsledek turnaje: 1. místo – PŘESPOLNÍ

 2. místo – DATLOVCI

 3. místo – 3 PROMILE

Touto cestou chci poděkovat všem, kdo po-
mohli s  přípravou turnaje a  také všem di-
vákům, kteří nás podpořili. Doufám, že se 
koncem příštího léta znovu sejdeme.

 Za SPORT-ART Široký Důl, z.s. Pavel Krejsa
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Rekonstrukce kulturního domu
V současné době probíhá 2. etapa rekonstrukce kulturního domu. V rámci této etapy byla 
v září vyměněna okna v celé budově, parapety a část dřevěného obložení na sále. Probíhá 
úprava hlavního vchodu, ve kterém byly nainstalovány nové vstupní dveře a byl vyměněn 
strop. V příštím roce bude dokončen hlavní vchod a budou provedeny terénní úpravy.

Naše obec podala na Ministerstvo pro místní rozvoj žádost o poskytnutí dotace na akci „Re-
konstrukce kulturního domu v  Širokém Dole  – 3. etapa“. Součástí této etapy je instalace 
stropní izolace, akustických panelů na sále, oprava 1. patra budovy a výměna střešní kryti-
ny. V rámci opravy střechy počítáme s využitím dřeva z obecního lesa.

Pokud nám v  tom nebudou bránit vládní opatření a  nepříznivá epidemiologická situace, 
začne kulturní dům po novém roce sloužit veřejnosti, spolkům a základní a mateřské škole. 
Prostor sálu bude vybaven potřebným zařízením pro sportovní činnost (ochranná síť před 
okna, žebřiny apod.) Stejně tak počítáme s otevřením pohostinství, které bude provozovat 
místní spolek SPORT-ART.

Další plánované stavební akce v roce 2022
Výstavba přístupové komunikace k evangelickému hřbitovu a pietního prostoru
Realizaci tohoto záměru jsme odložili na rok 2022. V současné době probíhá zadávací řízení 
na dodavatele této akce.

Oprava parkovací plochy u obecního úřadu
Je podána žádost o stavební povolení na tuto akci. Na tento záměr obec zažádala o dotaci 
z Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova.

Rekonstrukce budovy čp. 61
V  příštím roce chceme v  zastupitelstvu obce rozhodnout o  funkčním využití této stavby 
a  zadat vypracování projektové dokumentace. Pro tento záměr se budeme snažit získat 
finance z některého z aktuálních dotačních titulů.

Rekonstrukce centra obce – návsi
Nadále bude probíhat diskuse s architekty a vámi, obyvateli naší obce tak, abychom mohli 
v průběhu roku zadat vypracování studie a následně projektové dokumentace pro realizaci 
tohoto záměru.

Výstavba víceúčelového hřiště
V listopadu proběhlo jednání se zástupci Biskupství královéhradeckého o podmínkách pře-
vodu pozemku parc. č. 797/2 do majetku obce.
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VODA – provozování vodovodu
Již v  době prvních starověkých vodovodů vznikla potřeba tyto stavby udržovat, chránit 
a také dohlížet na to, aby se voda dostala od zdroje tam, kde je jí třeba. Jedním z nejznáměj-
ších vodovodních systémů byl pravděpodobně starověký římský vodovod s jeho akvadukty, 
na jehož údržbu a provoz zaměstnávalo město Řím kolem 700 lidí. Vodařské řemeslo v dneš-
ní době plní v  podstatě stejný účel jako v  dávné minulosti a  zahrnuje i  podobné činnosti. 
Postupně se však jeho podoba mění, ať už díky modernější technice a novým technologiím, 
ale také v souvislosti se zvyšujícími se nároky na kvalitu vodohospodářských služeb. Co tedy 
představuje provozní „vodařina“ v každodenní praxi?

Důležitou součástí rutinní práce je kontrola technického stavu jímacích objektů, čerpacích 
stanic a  vodojemů, a  také jejich strojního vybavení. I  zdánlivě bezúdržbová zařízení jako 
jsou ventily, šoupata a jiné armatury vyžadují kontrolu funkčnosti. S kontrolní činností pak 
úzce souvisí opravy a údržba objektů i jejich areálů. Stejně jako řádnému technickému stavu 
vodárenských objektů je věnována pozornost i zajištění dodávky kvalitní a nezávadné vody. 
Pravidelné čištění vodojemů a akumulačních nádrží je prováděno tak, aby nedošlo k přeru-
šení dodávky vody. Vodojemy, které zásobují vodovod Poličsko, mají většinou dvě komory, 
tudíž v jedné probíhá čištění a z druhé je zásobovaná vodovodní síť. Pravidelně se čistí i vo-
dovodní síť, a to tzv. odkalováním přes osazené hydranty. Tím se předchází usazování jem-
ných částic v potrubí. Odkalování se provádí většinou na místech, kde jsou malé průtoky po-
trubím, ale i v případě, že na potrubí byl provedený nějaký zásah (oprava poruchy, výměna 
armatury apod.). Funkčnost hydrantů ve vodovodní síti je pravidelně kontrolována, je měřen 
tlak a průtok jednotlivých hydrantů tak, aby byly bez problémů k dispozici v případě požáru. 
Z hlediska zajištění zdravotní nezávadnosti vody v síti je jednou důležitých činností provoz-
ních montérů pravidelná kontrola zařízení pro dezinfekci vody a průběžná kontrola obsahu 
volného chloru ve vodojemech a přímo u odběratelů. Hovoříme-li o rutinních činnostech, je 
nutné zmínit výměnu vodoměrů. Vodoměry sloužící jako fakturační měřidlo musí být funkč-
ní a mít platný cejch. Platnost bývá zpravidla 6 let, proto probíhá pravidelně jejich výměna. 
Počet měněných vodoměrů dosahuje ročně několika stovek.

Důležitou roli v dnešním provozování vodovodu hraje vodárenský dispečink. Informacemi 
o stavech hladin ve vodojemech, o průtocích do sítě, o tlacích v potrubí apod. začíná prak-
ticky každý pracovní den. Kontrola dispečinku je tím prvním signálem, že je něco v nepořád-
ku, a díky němu je možné problém odhalit mnohem dříve, než dojde k přerušení dodávky 
vody do sítě. Následně při podrobnějším průzkumu se zjišťují netěsnosti potrubí zavíráním 
jednotlivých sekcí vodovodního řadu, přičemž se kontrolují průtoky zaznamenané dispe-
činkem. Rozdělení jednotlivých úseků na menší části umožňují sekční šoupata. Stejně jako 
armatury v objektech vyžadují i sekční šoupata pravidelnou kontrolu funkce a v případě po-
třeby jejich výměnu. Slouží nejen k uzavření a rozdělení jednotlivých úseků sítě při provádě-
ném průzkumu, ale především v případě havárie k odstavení pouze menšího úseku vodovo-
du, na kterém došlo k poruše.

Snižování ztrát vody je pro hospodárný provoz vodovodů stěžejní záležitostí, proto se poru-
chy na vodovodních řadech a přípojkách řeší přednostně. Odstraňování poruch, ale i výměny 

Naši jubilanti září – prosinec 2021
Říjen
Kosinová Věra 95 let
Telecká Vlasta 83 let

Listopad
Jílková Marie 81 let

Prosinec
Telecký Vladimír 84 let
Rompotlová Anna 70 let

Všem jubilantům gratulujeme a  přejeme 
hodně zdraví do dalších let a nám všem krás-
né a pohodové vánoční svátky v kruhu svých 
blízkých! MM

 Návštěva u paní Kosinové

Mikulášská nadílka
Stejně jako v minulých letech i letos navštívil rodiny s menšími dětmi svatý Mikuláš s do-
provodem. Jsem rád, že máme mezi sebou dost ochotných mladých lidí, kteří se této služby 
nově ujali. Díky tomu navštěvovaly naše děti dvě skupiny.

Touto cestou chci poděkovat členům našeho Sboru dobrovolných hasičů, kteří se této tradi-
ci ochotně věnovali až doposud.

 Pavel Krejsa
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hydrantů, šoupat, přípojek apod. vyžadují provádění zemních prací. Ročně je realizováno 
několik desítek těchto zásahů. Zvláště pak v případě havárie je důležité provést opravu v co 
nejkratší době. Z toho důvodu je vodohospodářský provoz vybavený potřebnou technikou 
tak, aby bylo možné provádět zemní práce i v zimních měsících. Nejen z důvodu havárií je 
mimo pracovní dobu zajišťována pohotovost. V případě zjištění závady na vodovodních řa-
dech nebo přípojkách (po fakturační vodoměr) je možné tuto skutečnost nahlásit kdykoliv 
v průběhu dne na kontaktu uvedeném na webu provozovatele www.vhos.cz v sekci „Nahlá-
šení havárie“ po zadání příslušné obce.

VODA – zabezpečení kvality vody
Předchozí příspěvky tohoto seriálu vám umožnily vytvořit si obecnou představu o systému 
zásobování pitnou vodou, využívaných vodních zdrojích a  základních provozních činnos-
tech. Dnešní pokračování je věnováno tematice zabezpečení a kontroly kvality vody a sou-
visejícím informacím.

Kontrolu kvality vody zajišťuje provozovatel průběžně po celý rok, a to jak na jednotlivých vod-
ních zdrojích, tak na různých místech vodovodní sítě tj. na kohoutku. Rozbory vody provádí 
akreditovaná laboratoř a zahrnují stanovení organoleptických, fyzikálních, chemických a mi-
krobiologických ukazatelů. V rámci rozboru širšího rozsahu jsou analyzovány také např. kovy, 
radionuklidy, pesticidní látky aj. Výsledky kontrolních rozborů jsou průběžně zasílány vlastní-
kům vodovodů. Na vodovodech Polička, Pomezí, Květná jsou odebírány kontrolní vzorky pro 
ověření bakteriologické nezávadnosti v četnosti 1x týdně, a to přímo u odběratelů a pravidelně 
také na jednotlivých vodních zdrojích. Informace o výsledcích rozborů jsou k dispozici odbě-
ratelům na úvodní stránce www.vhos.cz pod odkazem „Kvalita pitné vody v Poličce, Pomezí, 
Květné – aktuální informace“. Pod výše uvedeným odkazem jsou průběžně doplňovány také 
informace o haváriích a odstávkách na vodovodní síti Poličky, Pomezí a Květné. Pro odběratele 
ostatních částí skupinového vodovodu jsou v tuto chvíli k dispozici na webových stránkách pro-
vozovatele základní údaje o kvalitě vody, v brzkém výhledu budou dostupné výsledky rozborů 
v širším rozsahu. Dotazy na kvalitu vody a její kontrolu, které jsou nad rámec zde zveřejněných 
informací, můžete v průběhu roku směřovat na tel. č. 461 357 132. V případě náhlého výrazného 
zhoršení jakosti vody (zabarvení, zákal, zápach atd.) se obraťte přímo na provozní středisko 
VHOS, a.s. v Poličce. Kontakty na provozní pracovníky a také na pohotovost jsou k dispozici na 
webových stránkách. Prověření situace na vodovodu v dané lokalitě, provedení adekvátních 
opatření a odběr kontrolního vzorku vody v případě potřeby, jsou standardními opatřeními, 
která realizuje provozovatel vodovodu bezprostředně po vašem oznámení. Základním před-
pokladem bezproblémového naplňování vztahu odběratel-dodavatel je, aby vaše podněty, 
upozornění na nedostatky či pochybnosti o aktuální kvalitě vody směřovaly přímo k provozo-
vateli vodovodu. Pro ty, kteří ještě nevyužili možnosti být včas informováni o případném ome-
zení dodávky vody, připomínáme, že je možné se přihlásit na www.vhos.cz k odběru těchto 
aktuálních informací, které jsou zasílány e-mailem.

Co se týká hygienického zabezpečení (dezinfekce) dodávané vody, to je v  současné době 
zajišťováno řízeným dávkováním plynného chloru a chlornanu sodného. První „vlaštovkou“ 

bezchlorové desinfekce bylo zprovoznění dezinfekce UV zářením na vrtu V6 v Poličce. V blíz-
kém časovém horizontu se uvažuje o další instalaci tohoto zařízení. Výhledová koncepce hy-
gienického zabezpečení vody bude řešena i v rámci zpracování tzv. Posouzení rizik systému 
zásobování pitnou vodou, který je provozovatel vodovodu povinen v souladu s platnou le-
gislativou zpracovat do roku 2023. Případný přechod na bezchlorovou dezinfekci nebo kom-
binaci různých způsobů dezinfekce musí vycházet z detailního posouzení celého systému 
zásobování, počínaje vodními zdroji, vývojem kvality surové vody v čase, přes technický stav 
vodárenských objektů a potrubí, stáří materiálu, poruchovost, provozní tlaky ve spotřebišti 
a v neposlední řadě vytipování všech potenciálních rizik v systému. To je právě předmětem 
výše uvedené rizikové analýzy. Riziková analýza se zpracovává pro celou zásobovanou ob-
last tj. skupinový vodovod Poličsko, tzn., že posouzení systému zásobování a  z  něj vyplý-
vající opatření se nebudou vztahovat pouze k Poličce, ale celému skupinovému vodovodu.

Opomíjeným, avšak neméně významným aspektem dodávky pitné vody je zabezpečení tzv. 
vnitřního vodovodu, tj. domovních nebo bytových potrubí, včetně příslušenství, technických 
zařízení a armatur až po vodovodní kohoutky. Za vnitřní vodovod, jeho zdravotní způsobi-
lost, technický stav a řádnou údržbu zodpovídají majitelé domů a bytů. Základem správné 
péče o vnitřní vodovod je pravidelná údržba vodovodních baterií, filtrů, ohřívačů vody, indi-
viduálních zařízení pro úpravu vody atd. a realizace takových opatření, které zabrání nežá-
doucímu zvyšování teploty studené vody ve vnitřních rozvodech. Delší doba stagnace vody 
v potrubí a teplota „studené“ vody nad 20°C jsou výraznými rizikovými faktory, které mohou 
vést ke zhoršení kvality vody v domovních instalacích. Pitná voda, která stagnuje déle než 4 
hodiny by neměla být použita k přípravě nápoje či jídla. Měli bychom ji odpustit a použít pro 
jiné účely v domácnosti a pro přímou spotřebu použít vodu čerstvou, která je zjevně chlad-
nější, než voda před tím stagnující v potrubí. Po několikadenní nepřítomnosti se doporučuje 
nechat odtéct vodu alespoň po dobu 5 minut.

V  následujícím článku se zaměříme na dostupné nástroje komunikace mezi odběratelem 
a provozovatelem vodovodu a možnosti využívání zákaznického centra a zákaznického ser-
visu na webových stránkách provozovatele.

VODA – zákaznický servis
Uprostřed naší cesty od vodních zdrojů k  čistírně odpadních vod bychom se rádi zastavili 
u vás, našich odběratelů. Nejen zvyšování technické úrovně systému zásobování vodou a za-
bezpečení požadované jakosti pitné vody, ale také úroveň zákaznického servisu je vizitkou 
vodohospodářské společnosti. Z tohoto důvodu se systém komunikace s odběrateli neustá-
le zdokonaluje. V současné době můžete záležitosti související se smlouvou o dodávce pitné 
vody a odvádění odpadních vod řešit způsobem, který vám vyhovuje, a to buď telefonicky 
na tel.č. 461 357 154-6 Zákaznického centra VHOS, a.s. v Moravské Třebové, prostřednictvím 
webových stránek www.vhos.cz nebo osobní návštěvou na středisku VHOS, a.s., Hegerova 
659, Polička, tel.č. 461 357 191.

Na vodohospodářském středisku v Poličce nebo v Zákaznickém centru vyřídíte úhradu fak-
tury za vodné a stočné, novou smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod nebo změ-
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nu smluvních údajů. Můžete zde nahlásit stav vodoměru, požádat o vystavení mimořádné 
faktury za vodné a stočné nebo nastavení či změnu zálohových plateb. V případě jakékoliv 
reklamace zde můžete požádat o její vyřešení, případně zaevidování. Zákaznické centrum 
v sídle společnosti VHOS, a.s. neslouží jen jako zázemí pro přímý styk s odběrateli, ale je také 
důležitým článkem organizační struktury VHOS, a.s., zajišťujícím fakturaci vodného a stoč-
ného a smluvní agendu.

Všechny výše popsané úkony můžete také řešit prostřednictvím webových stránek 
VHOS,a.s., konkrétně v  sekci „Zákaznický servis“. Zde naleznete postup při změně smluv-
ních údajů, odečtu vodoměrů nebo reklamaci. Jsou zde také k dispozici dokumenty ke staže-
ní, obsahující tiskopisy, které můžete po vyplnění a podpisu zaslat naskenované e-mailem. 
Tyto webové stránky jsou nejen nástrojem pro řešení různých situací, ale i zdrojem mnoha 
užitečných informací. Jestliže na úvodní stránce zadáte do odkazu „Moje obec“ název např. 
Polička, včetně příslušné části města, najdete základní údaje o kvalitě vody, aktuální cenu 
vodného a stočného, informace o odstávce vody, kontakty pro možnost nahlášení poruchy 
i kontakty na naše pracovníky v dané lokalitě. Pokud si zde zaevidujete e-mailovou adresu, 
budete informováni o plánovaných i havarijních odstávkách. K dispozici je vyjadřovací por-
tál, který usnadňuje podávání žádostí o vyjádření k sítím, případně k možnosti napojení na 
vodovod nebo kanalizaci.

Často využívaným odkazem na webových stránkách je „Samoodečet vodoměru“. Mimořád-
ný odečet si můžete nahlásit kdykoliv. V poznámce uveďte, zda jej požadujete vyfakturovat 
nebo se jedná pouze o kontrolní odečet. Vždy nahlašujte pouze celé m3 a k odečtu si nepři-
dávejte žádné kubíky dopředu. Může se stát, že vodoměr budeme v rámci pravidelné po-
vinné kalibrace (6 let domovní vodoměr, 5 let bytový vodoměr) měnit a nastane problém se 
skutečným stavem na vodoměru. V případě podezření, že vodoměr měří nepřesně, případně 
více než odpovídá spotřebě vaší domácnosti, můžete požádat o jeho úřední ověření. Na zá-
kladě písemné žádosti vodoměr vymontujeme a zašleme do státní metrologické zkušebny. 
Můžeme tak učinit nejpozději při výměně vodoměru. Doporučujeme provádět kontrolu sta-
vu na vodoměru měsíčně, abyste měli představu o vlastní spotřebě. Při hodnocení vlastní 
spotřeby můžete vycházet z prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích, která 
určuje směrné číslo spotřeby vody na jednoho člena domácnosti 35 m3/rok. Podle stavu na 
vodoměru se účtuje jak vodné, tak stočné. Zákon předpokládá, že co do domácnosti vteče, 
to z ní i vyteče. Pokud do kanalizace vypustíte výrazně méně vody, než odeberete z vodovo-
du, můžete požádat o snížení stočného. Tento rozdíl však musí být vyšší než 30 m3 za rok.

V zákaznickém centru můžete řešit i poruchu na rozvodech vody za vodoměrem. Vodné dle 
zákona snížit nelze, ale je možné domluvit se na snížení stočného v případě, že nadměrná 
spotřeba neodtekla veřejnou kanalizací. Pochopitelně snížení nelze uplatnit např. při pro-
tékání nádržky na WC. Velmi důležitá je včasná reakce, aby bylo možné kontrolu na místě 
provést co nejdříve.

Na zákaznické centrum se můžete obrátit s jakýmkoliv problémem či dotazem týkajícím se 
vodného a stočného. Vždy se budeme snažit najít pro vás to správné řešení.

 VHOS, a.s.

Historické okénko
Z Širokého Dolu do Crécy-en-Ponthieu
a z Crécy-en-Ponthieu do Clarence House
Ve čtvrtém čísle našeho občasníku vyšel článek „1398 rozdělení Širokého Dolu“ od p. Zdvo-
řilého, který popisoval první historické zmínky o  naší krásné obci. Jedná z  věcí, která tam 
byla uvedena, je zmínka o občanu z Širokého Dolu, který na den sv. Rufa padl léta páně 1346 
v bitvě u Kresčaku. Přiznám se, že jsem po samotném přečtení občasníku tuhle informaci 
vytěsnil nebo mě v tu chvíli nějak minula. Nicméně můj souputník ve věcech historických - 
Jan Melík mně jí připomněl a od té doby jsem jí nosil v hlavě. Přišlo mně to velmi zajímavé, 
a tak jsem zkusil zapátrat dál. Nejjednodušší bylo navázat spolupráci s p. Zdvořilým, takže 
většina údajů, které budou uvedeny, jsou od něho, abych se tu nechlubil cizím peřím😊.

J. Z.: Zaujal mě příběh o MANOVI, který byl z Širokého Dolu a padl u Kresčaku. Chtěl jsem se proto 
zeptat, zda o něm nevíte více informací, jako je např. číslo popisné, kde žil a pod co spadal (Litomyšl 
nebo Poličku)?

R. Z.: Některá fakta víme a další si lze domyslet. Široký Důl byl založen za velké kolonizace 
lokátorským způsobem. Lokátor za to, že sehnal nové osadníky, dostal pole osvobozená od 
placení úroku, dědičný úřad rychtáře a stal se zároveň manem kláštera v Litomyšli, tj. patřil 
do ozbrojené družiny opata. Když bylo roku 1344 založeno v Litomyšli biskupství, rozdělil si 
biskup s opatem pole působnosti a celý Široký Důl připadl do služeb biskupa. V jeho službách 
tedy širocký man padl 26. 8. 1346 v bitvě u Kreščaku. Širocký man neměl buď dědice, nebo ti 
do roku 1398 zemřely. Proto mohl být Široký Důl nově rozdělen mezi biskupa a klášter. Kdyby 
tomu tak nebylo, byla by rozdělením porušena smlouva s širockým manem. O tom, že man 
neměl potomky či ti do roku 1398 zemřeli, svědčí i to, že původně svobodná pole mana byla 
rozdělena a vznikly na nich tři nové grunty 96, 60 a 82. Lze se tak domnívat, že původní man-
ský dvůr stál v místě dnešního 96 a 60. Ještě na mapě Stabilního katastru z roku 1839 tvořila 
stavení společně uzavřený dvůr. Tak to mohlo vypadat, ale již ve 14. století, tj. manský dvorec 
mohl být již tehdy rozdělen mezi dva sedláky. Logicky nechal man u svého dvorce postavit 
i kostel. Tak to měl do kostela jako jeho donátor nejblíže.

Zajímavé je, že při rozdělení Širokého Dolu v roce 1398 vznikly dvě svobodné rychty (č. 70 a č. 
4). Mně osobně není úplně jasné, proč se tak stalo. Rychtářský úřad mohl být klidně volený, 
nikoliv dědičný. Pro vrchnost by to bylo výhodnější. Se svobodnými rychtáři měli vždy dale-
ko horší pořízení. Je ale možné, že v té době nebylo na Litomyšlsku ještě volených rychtářů. 
Jinak si to nedovedu vysvětlit.

J. Z.: Moc děkuji za upřesnění. Co jsem četl, tak lokátor měl většinou nějakou pověřovací listinu, ale 
většina se jich nedochovala, takže zřejmě ani ta naše existovat nebude. Každopádně mě napadá, že 
takový MAN musel mít svojí družinu a lze předpokládat, že občanů ŠD mohlo být v jeho družině víc. 
Krom toho, pokud náš lokátor byl úspěšný, tak mohl spravovat více obcí. Úspěšní lokátoři dostávali za 
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úkol zakládat i další sídla viz literatura. Bylo by zajímavé zjistit jeho jméno :-). Díval jsem se na čísla 
popisná a obě jsou v majetku rodu Sejkorů. Navíc 90/62 je situováno strategicky hned u kostela.

R. Z.: V té době se smlouvy uzavíraly často ústně před svědky. Význam širockého mana bych 
ale nepřeceňoval. V polovině 16. století bylo v ŠD 26 gruntů. Pokud by byl ŠD založen společ-
ně s dalšími obcemi jedním lokátorem, zvolil by si nejspíše lokátor sídlo v nejvýznamnější 
z nich a rychta by pak byla společná pro více vsí. Teoreticky si tak dovedu představit, že v té 
době by mohla k Širokému Dolu patřit ještě Střítež, kde není v době biskupství rychta zmi-
ňována, ale musela zde historicky vzniknout, možná ve stejné době kdy vznikly dvě rychty 
v ŠD. Střítež mohla ale také spadat pod jinou rychtu v okolí. Man v ŠD tedy nespravoval více 
jak dvě vesnice. Nebylo to tedy žádné velké území. Kromě vlastní rodiny a čeládky nebylo 
na jeho dvoře pravděpodobně více osob. Až do Třicetileté války se sestavovala vojenská ho-
tovost z manů a jejich sedláků. Na každém statku drželi vlastní zbroj. Většinou se jednalo 
o kyrys (ochranný plech na hruď, případně záda), piklhaub (helmu), šavli a případně i ručnici. 
Jel-li sedlák na koni, pak i různé píky. Man patřil společně s dalšími many v okolí k družině 
kláštera a poté biskupa. Zajišťovali strážní službu, chytali lapky na panství a také opata/bis-
kupa doprovázeli na jeho cestách. Pouze v dobách válečných měl man za povinnost sestavit 
i houfec ze sedláků na jeho rychtě. Běžně se tedy výše uvedeného sedláci nijak neúčastnili. 
Neměl tedy ani svoji stálou družinu, ale patřil do družiny opata/biskupa. Je pravděpodobné, 
že bojovat do Francie neodjel širocký man sám, ale i s částí ozbrojených sedláků z jeho rychty 
(v 16. století se např. zemská hotovost stavěla z každého desátého sedláka).

Bohužel nevím, z  jakého zdroje 
pochází informace o  úmrtí široc-
kého mana v  bitvě u  Kreščaku, 
tj. nedovedu ani zjistit, zda-li je 
v pramenu uvedeno i jméno. Velký 
znalec historie Litomyšlska Zde-
něk Nejedlý jej v  historii Litomy-
šlska vůbec nezmiňuje. V  té době 
ale vyjma šlechtických přídomků 
nebyla příjmení dědičná. Tak, jak 
jsem již psal, širocký man po sobě 
nezanechal buď žádné potomky, 
nebo zemřeli do roku 1398, jinak by 
nemohl manský statek připadnout 
zpět jako odúmrť panství. Jan bis-
kup Litomyšlský se práva odúmrtí 
zřekl až v roce 1412.

Dohledal jsem ještě historii grun-
tů č. 60, 82 a 96. Sejkorovi přišli do 
Širokého Dolu až v  roce 1779, kdy 

koupil čp. 60 Fridrich Sýkora starší. Do té doby se jména držitelů čp. 60 během staletí střída-
la. Až do roku 1805 tvořila čp. 60, 82 a 96 jeden velký grunt. V roce 1805 bylo odděleno čp. 82. 
Fridrich Sejkora takto oddělil grunt pro svého syna Josefa. V roce 1833 pak Fridrich Sejkora 
mladší zbylý grunt čp. 60 rozdělil a prodal polovinu svého gruntu č. 60 svému bratru Josefo-
vi. Tak vzniklo čp. 96. K původnímu manskému dvoru tak patřil celý pruh polí mezi cestou na 
Lubnou a Jalovým potokem.

Moc děkuji za rozhovor a zajímavé informace p. Zdvořilému.

Nakonec bych rád uvedl, že knížata velšská užívají jako svůj odznak tři pštrosí pera pro-
tknutá korunou a  motto Sloužím (ve středohornoněmčině Ich dien). Podle pozdní tradice 
vznikl odznak po bitvě u Kresčaku (26. srpna 1346), kdy tehdejší kníže velšský Eduard z úcty 
k chrabrosti padlého českého krále Jana Lucemburského, přes svou slepotu vyrazivšího do 
bitvy a  bojujícího až do svého konce, převzal královo osobní heslo a  tři pera z  klenotu na 
jeho helmě. Podle střízlivější teorie odkazují pštrosí pera na hrabství Ostrevant, patřící rodu 
Eduardovy matky Filipy Henegavské.

 Josef Zavoral, ale hlavně Radek Zdvořilý a Jan Melík

Spolupráce s Fakultou architektury VUT Brno
Trochu jsem doufal, že budu psát už konečně o něčem jiném, ale doba nám nepřeje, a tak vše, 
co bylo v plánu, dopadlo tak nějak napůl. Co se podařilo, je vystavit práce studentů v trošku 
odlišném formátu na vývěsní ploše u obchodu, kde se s nimi může seznámit každý občan. 
Dále pak z červnového setkání vzešla myšlenka vytvořit informační leták, což se také poved-
lo zrealizovat. Nicméně to zásadní, čímž bylo setkání s občany, které mělo následovat a bylo 
plánováno na 4. 12. 2021, se muselo v rámci vývoje a stávajících opatření zrušit. Jakmile nám 
to aktuální situace dovolí, tak Vás budeme o všem s dostatečným předstihem informovat. 
Informační leták bude volně dostupný v elektronické verzi na webových stránkách obce.

Pevně věřím, že by se během roku 2022 mohlo podařit dotáhnout finální návrh proměny 
návsi a zadat přípravu dokumentace, aby bylo možné začít postupnou přeměnu. Připravená 
dokumentace nám umožní pružně reagovat na financování z budoucích dotačních titulů.

Níže uvádím realizaci v podobné obci jako je náš Široký Důl, co do velikosti.

https://www.obecbratcice.cz/

https://rareplaces.cz/revitalizace-navsi-v-bratcicich/

https://www.priorita.cz/uspesne-projekty/stara-nadrz-se-promenila-v-zive-centrum/

 Josef Zavoral
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Kulturní a sportovní akce v Širokém Dole
A opět se závodilo…

I v letošním roce se konal běžecký závod pod 
názvem „ Širokodolský kros“, který svoji „ka-
riéru“ začal loni. V loňském roce to byla zbru-
su nová akce a  zdá se, že zaujala jak přímé 
účastníky tohoto klání, tak i veřejnost. Díky 
tomu se-i  navzdory různým opatřením-zů-
častnil celkem úctyhodný počet závodníků. 
A přispělo tomu i hezké počasí, které nako-
nec přece jenom ukázalo svoji vlídnou tvář.
Letošní závod se běžel 20.  6.  2021, a  jeho 
hlavním organizátorem byl opět Jan Cha-
loupka. A ačkoliv je léto již pouhou vzpomín-
kou, položila jsem Honzovi opět pár otázek, 
jak se mu letošní závod jevil, a  jestli nám 
nabídl i  něco nového, co loni nebylo. Jeho 
odpovědi a  samozřejmě i  několik fotografií 
předkládám i Vám.

1, Opět jsi byl hlavním organizátorem této běžec-
ké soutěže, ale již pod hlavičkou nově založeného 
spolku-“RUN TEAM Široký Důl z.s.“ Co Tě vedlo 
k založení spolku a kolik má momentálně členů?

Spolek bylo nutné založit z důvodu sponzo-
ringu, na který lze pak lépe dosáhnout. Také 
je více prostoru při jednáních a účastí na ji-
ných závodech. Momentálně má náš spolek 
7 členů.

2,S  odstupem času se člověk dívá na uplynulé 
události a věci jinak, z jiného úhlu pohledu. Máš také nějaké zkušenosti z loňských závodů. Jaký máš 
pocit z letošního krosu, a existuje nějaký zásadní rozdíl mezi krosem loňským a letošním?

Vlastně žádný velký rozdíl mezi loňským a letošním závodem nebyl, snad jenom to, že kvů-
li covidu byl ten letošní dost limitován, a některé věci se museli upravit a  jiné zase zrušit. 
Jedna novinka ale přece jenom byla, a to ta, že letos se mohli tohoto závodu zůčastnit i děti 
a mládež.

3, Jaká byla letošní účast?

Účast byla zhruba stejná jako vloni, pouze někteří starší závodníci -65 a výš nepřijeli.Odradili 
je „smrčiny“. Ale děti je počtem v  podstatě dorovnaly, takže se našeho závodu zúčastnilo 
něco lehce přes 70 závodníků.

4, Jako loni i letos se zeptám:  Jak zabodovali zá-
vodníci ze Širokého Dolu?

V běhu mužů jsem byl já na 15. místě, a u žen 
to byla Pavlína Pechancová (roz. Kocmanová)

V  kategorii dětí a  mládeže, kde každé dítě 
běželo vzdálenost podle věku od 80 m až 
po 1 km bylo širokodolských medailistů více, 
a  to: Bedřiška Chaloupková, Rozálie a  Jo-
sefinka Kastnerovi, Dominik Pala, Jáchym 
Houdek, Jakub Svatoš.

5, To zní velice nadějně! Vypadá to, že nám tady 
roste nová generace, které slovo sport bude blíz-
ké.I  díky tomu má tento závod namířeno stát 
se akcí, která pomalu ale jistě začíná zapouštět 
kořeny v životě naší obce. Ovšem, Ty jsi nás letos 
překvapil ještě jedním sportovním počinem.Mů-
žeš nám ho příblížit? Co Tě vlastně vedlo k uspo-
řádání další běžecké akce?

Tou druhou akcí byl vlastně běh pouze do 
smrčin, který se konal 25.  7.  2021.A  proč se 
konal? Důvodem bylo, že jeden z  hlavních 
sponzorů širokodolského krosu poskytl svůj 
sponzorský dar až po uskutečnění krosu. 
Smlouvy byly podepsané, a my bychom při-
šli o tento dar, buď bychom ho museli vracet, 
nebo bychom ho museli nechat propadnout. 
Což by byla škoda. A tak vznikl nápad uspo-
řádat tento závod. Jelikož nás tlačil čas, vše 
probíhalo v  zjednodušeném režimu, a  tro-
chu narychlo.

6, I v tomto závodě se rozdávali medaile. Může se 
pochlubit i Široký Důl nějakým tím „kovem“?

Ze Širokého Dolu v kategorii mužů byl nejlepší Marek Lorenc, který se umístil na pěkném 3. 
místě. Na 10.místě Jan Chaloupka a na 17.místě Martin Bureš.

V kategorii žen byla nejlepší Barbora Chaloupková na 4. místě, a Radka Lorencová na místě 
6-tém.

7, S organizováním podobných akcí je slušná hromádka práce, řešení nenadálých problémů a také tro-
chu toho napětí, aby vše dobře dopadlo. Pak si člověk řekne- „ano, stálo to za to.“ Máš určitě nějaké 
zpětné vazby, ohlasy na obě tyto akce.
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Práce s tím je, a bylo by to těžší, kdyby to člověk dělal jenom proto, že musí. A kdyby to dělal 
všechno sám. No a  trochu nadšení a  lásky ke sportu, to tam všechno je. A  pak dostanete 
kladné ohlasy od závodníků, i lidi se přijdou podívat, co víc si přát? Ano, s průběhem jsme 
byli spokojení.

8, Bylo něco, co Tě potěšilo, nebo naopak zklamalo?

Těší mne pomoc dobrovolníků, sponzorů i spolupráce s obcí.

Zklamání bylo jedno a veliké, a to, že hospoda a sál v kulturním domě prodělávají dlouhodo-
bě rekonstrukci a tím pádem není možné využívat jejich potenciálu v den závodu v podobě 
zázemí. Věřím, že v příštím roce bude vše jinak.

9, Chystáte nějaké novinky na příští rok?

Ano, nějaké změny chystáme. První takovou zásadnější změnou bude přesunutí širokodol-
ského krosu z léta již na jaro roku 2022. Tento závod bude pouze pro dospělé. V létě bychom 
rádi uspořádali opět „ běh do smrčin“, a v tomto závodě bychom rádi přivítali a viděli závodit 
i děti. I ony budou sbírat body do poháru ISCAREX CUP 2022.

10, Co bys rád řekl závěrem?

Hlavně bych chtěl moc poděkovat všem, kteří se ať už aktivně nebo pasivně zúčastnili a po-
mohli.

Já děkuji Honzovi za čas, který mi věnoval. Nezbývá, než popřát celému spolku RUN TEAM 
hodně úspěchů do dalších ročníků běžeckých závodů, a čím dál víc účastníků i z naší obce.

 M. Víšková

Časovka 2021 a Sport-Art v roce 2022
28. 9. 2021 proběhl 6. ročník širokodolské časovky. Tentokrát nám nepršeloa ani COVID nám to 
na poslední chvíli nezhatil. Dorazilo celkem 35 závodníků, kteří byli rozděleni do 8 kategorií.

V některých kategoriích i přes menší počet závodníků bylo dosaženo skvělých časů, takže 
kvalita na trati byla vysoká. A to i v případě, že se jednalo o jednoho závodníka/závodnici ve 
své kategorii. Naopak některé kategorie se podařilo celkem slušně naplnit.

Je potřeba konstatovat i jeden smutný fakt, že počet členů Sport-Artu se letos na medailo-
vých příčkách, oproti předchozím třem ročníkům, notně snížil. Otázkou zůstává, zdali za to 
může moje výzva v posledním občasníku nebo podcenění přípravy ze strany našich členů.

Veškeré výsledky jsou pak uvedeny na našich webových stránkách, případně najdete odkaz 
na FB.

Rád bych zde vyzdvihl výkon a přípravu všech závodníků a poděkoval za jejich přízeň.

Nelze opomenout, že náš ředitel, který přípravě a vymýšlení nových disciplín v časovce vě-
nuje spoustu času, byl spokojen a není větší radosti, než šťastný nadřízený 😊.

Myslím, že akce tohoto ražení jsou dobrou příležitostí k setkání se a pokud je pojítkem vztah 
k cyklistice nebo případně je cyklistika záminkou za námi přijet, tak jsme za to moc rádi.

Pevně doufám, že se za rok zase uvidíme a to v minimálně stejném počtu. Už teď vymýšlíme 
něco, na co se budete moci těšit.

Do roku 2022 bych nám všem chtěl popřát, abychom se mohli zase normálně potkávat, jak 
v běžném životě, tak při akcích nejen našeho spolku, ale i ostatních z ŠD - hasičů, Veteránů, 
Run-Team ŠD a kohokoliv dalšího, kdo by se chtěl přidat.

Plánovat zatím nemá cenu, takže o případných akcích budete dostatečně dopředu informo-
váni v kontextu aktuálního dění.

 Za Sport-Art z.s., Josef Zavoral

Loučení s létem
Již druhým rokem nám situace ve společnosti neumožnila pořádat „Den dětí“. A jako loni i le-
tos jsme přesunuli tuto akci na září pod názvem „ Loučení s létem“. Akce se konala 12. září 2021.

Ačkoliv se zdálo, že nám počasí moc přát nebude, nakonec se i ono umoudřilo, a po dešti se 
ukázalo i sluníčko. A protože jsme těch „atrakcí“ měli pro děti vícero a bylo k tomu potřeba 
hodně místa, tak se letošní loučení s létem uskutečnilo na hasičském hřišti.

Kvůli dešti se sice začátek akce posunul o cca ½ hodiny, ale pak už se nesly do okolí veselé dětské 
písničky, které pomáhaly dotvořit dobrou náladu, a postupně i veselé hlasy dětí.
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Ty měli k  dispozici k  zábavě ne jeden, ale 
dokonce 2 nafukovací hrady, což bylo jako 
obvykle velkým magnetem ne jenom pro 
ty nejmenší, ale i  pro ty odrostlejší. Tyto 
atrakce nám zabezpečil místní dobrovolný 
sbor hasičů, stejně jako balónky naplněné 
plynem – heliem, takže se na ně muselo 
dohlížet, aby neuletěly. Což se povedlo na-
štěstí jenom jednou. A protože, jak je známo 
při hře nejvíce vytráví, zařídili místní hasiči 
ne jenom pro děti, ale i  pro jejich dospělý 
doprovod i  něco k  zakousnutí a  i  k  uhašení 
žízně. Tímto, jménem celé kulturní komi-
se, bych jim chtěla poděkovat za pomoc při 
přípravě této akce, za zázemí a zabezpečení 
občerstvení.

Děkuji také všem členům i  nečlenům kul-
turní komise za jejich pomoc a účast na této 
akci!

Myslím, že děti si užily hezké odpoledne 
společně s rodiči a prarodiči. I my organizá-
toři jsme byli rádi, že přišlo tolik dětí, a že se 
všichni dobře bavili.

 M. Víšková

Nohejbalový turnaj
V  sobotu 18.  září  2021 se sportovní hřiště na 
Kopci opět po roce stalo místem dostavení 
neregistrovaných nohejbalových trojic z širo-
kého okolí. Stalo se tak již po sedmnácté.

Ze strany týmů byl v  letošním roce o  účast 
na turnaji velký zájem. Kapacita hřiště ale 
dovolovala účast maximálně deseti z  nich. 
Do Širokého Dolu tak přijeli hráči například 
z  České Třebové, Tisové, ale také z  Janova 
nebo Svitav.

Na začátku turnaje byly týmy rozlosová-
ny do dvou pětičlenných skupin, ze kterých 
systémem zápasů „každý s  každým“ vzešli 
čtyři postupující do vyřazovací části. V  té se 
nejvíce dařilo týmu Klusáci ze Svitav, násle-
dovanému dvěma složenými týmy Splašený 
kopyta (Česká Třebová, Sloupnice, Tisová) a 3 
promile (Pomezí a Široký Důl).

Důvodem k  optimizmu je zájem a  úspěšné 
působení nastupující mladé širokodolské ge-
nerace, která, jak doufáme, bude v  této čin-
nosti pokračovat.

Oproti většině předešlých ročníků letos pa-
novala větší obava o  příznivé počasí, které 
je v našich podmínkách nezbytným předpo-
kladem uskutečnění turnaje. Příroda sice po-
řadatele i účastníky občas trochu postrašila, 
ale (jak již čtenář tuší) nakonec dovolila vše 
dovést do úspěšného konce.

Za zdárný průběh patří poděkování nejen 
účastníkům a návštěvníkům turnaje, ale také 
obci Široký Důl a ochotným místním dobro-
volníkům.

 Petr Vomáčka
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Širokodolský jarmark
20.  11.  2021 se již podruhé uskutečnil v  naší 
obci staročeský jarmark. Prostranství před 
kulturním domem zaplnily před třetí hodi-
nou odpolední stánky prodávajících, kteří na-
bízeli své zboží. A jelikož i počasí nám přálo, 
začala se pomyslná náves pomalu zaplňovat. 
Potkat jsme na jarmarku mohli nejenom naše 
spoluobčany, ale i obyvatele okolních vesnic.

Atmosféra byla jedinečná, jak už to na tako-
vých akcích bývá, a  i  když jsme byli nuceni 
kvůli vládním opatřením přesunout jarmark 
do venkovního prostoru, zdá se, že to byla 
dobrá volba. Ve smyslu „všechno zlé je k  ně-
čemu dobré“ se to všem líbilo. Nejenom teplý 
svařák, nebo horký džus, ale i  setkávání lidí, 
kteří se delší dobu neviděli vytvářeli tu zvlášt-
ní-pomalu již předvánoční atmosféru. K tomu 
přispěly i písničky, které se nesly po celou dobu 
trvání jarmarku. Všude úsměvy, smích, dobrá 
nálada, co víc bychom si my organizátoři mohli 
přát? A nakonec i ohlasy prodávajících byly pozitivní, což nás těší také. S přibývajícími hodinami 
se jěště počet návštěvníků zvýšil, jelikož přišli i další spoluobčané, kteří se dostavili na rozsvícení 
obecního vánočního stromku. Je sice pravda, že se tak dělo v netradičním čase předadventním, 
ale nikdo neveděl, jaká budou příští opatření. Třeba by se stromek musel rozsvěcovat bez pří-
tomnosti občanů, a tak jsme zvolili tuto netradiční cestu, což se nyní, s ohledem na momentální 
situaci potvrdilo jako správné řešení. Někdy je dobré poslechnout intuici.

Před 17.hodinou se návštěvníci přesunuli od ruchu jarmarku na hřiště místní školky, kde se na-
chází stromek, každoročně ozdobený a rozsvícený. Po proslovu pana starosty přítomné děti 
začaly odpočítávání, na jehož konci se rozsvítil „náš“ obecní strom v celé své kráse. Jelikož se 
rozsvěcování nemohli zůčastnit žádné školkou a školou „povinné děti“, program zajistila rodi-
na Petra Andrleho, která ochotně přebrala na poslední chvíli zajištění kulturního programu.

Po této akci, kdo měl chuť a náladu, nebo byl už promrzlý, mohl se „uchýlit“ do tepla místního 
pohostinství, pobesedovat, posedět.

Cílem jarmarku nebylo pouze nakoupit něco hezkého, něco dobrého, nebo si pořídit nějakou 
drobnost na Vánoce. Nikdo z nás neví, jak se situace v naší zemi vyvine dál, proto je důležité, aby 
se lidé potkávali a setkávali, dokud je nám to umožněno. Člověk je zkrátka společenský tvor. :)

Myslím, že se tato akce vydařila, líbila se, a i nám organizátorům udělala radost.

A tak třeba zase někdy na staročeském jarmarku. Nashledanou, snad už v lepších časech!

Vítání občánků
„Přišel jsem mezi Vás, jak jste si přáli.
Jsem ten krásný sen, který splnil se Vám!
Budu vám svítit jako ta hvězda,
aby nezmizel ze srdcí lásky žár!“

Po roční „odmlce“ se v naší obci opět konala slavnost vítání občánků do života.

Hodně jsme se na tuto akci těšili, však také bylo co slavit! Do velké rodiny naší obce jsme po-
slední neděli v měsíci října přivítali 12 nových občánků, narozených v loňském i letošním roce.

Při tomto počtu dětí, rodičů, prarodičů, kteří se vítání zúčastnili, by hasičárna kapacitně nesta-
čila, a tak se tato akce uskutečnila v nově opraveném sále kulturního domu.

Vlastně tak trochu to bylo i symbolické, kdy noví občánci byli prvními hosty hezkého nového sálu.

A tak mi dovolte, abych Vám představila naše děti:

- Jiří a Julie Koutní – narozeni rodičům Jiřímu a Lucii Koutným 
- Lukáš a Barbora Marešovi – narozeni rodičům Lukášovi Marešovi a Martině Strýcové
- Šimon Lorenc – narozen rodičům Markovi a Radce Lorencovým
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- Nguyen Thao My – narozena rodičům Nguyen Trung Dung a Thi Tham Pham
- Elena a Michal Vrabcovi – narozeni rodičům Michalovi a Barboře Vrabcovým
- Václav Trnka – narozen rodičům Jakubovi a Karolíně Trnkovým
- Cecílie Chaloupková – narozena rodičům Janovi a Barboře Chaloupkovým
- Tereza Burešová –narozena rodičům Martinovi a Haně Burešovým
- Jan Střítežský – narozen rodičům Janovi Střítežskému a Radce Horníčkové

Další 2 občánky, Daniela Zelenáka a Františka Sejkoru jsme bohužel přivítat nemohli, rodiče se 
z účasti omluvili.

Průběhem celé slavnosti provázela předsedkyně kulturní komise paní Mária Víšková.

Celá akce probíhala v příjemné atmosféře. Adélka Poláková a Terezka Krejsová zarecitovaly 
básničky a zazpívaly. Ke sváteční atmosféře přispěla hrou na klávesy Alena Broklová. 

Následně přivítal nové občánky a jejich rodiče starosta obce.

Rodiče poté podepsali slavnostní slib do pamětní knihy obce, spolu se svědky. Maminky pak 
obdrželi z rukou pana starosty květiny a přivítaní malí občánci dárky. Nakonec byl přípitek na 
zdraví rodičů i jejich dětí.

Pak přišla řada na focení u kolébky, kdy spontánně vznikl nápad vyfotit všechny rodiče a nové 
občánky společně s  panem starostou. Jelikož jsou spontánní nápady obyčejně ty nejlepší, 
mohla by to být začínající „tradice“ pro příští léta při této příležitosti.

Jako všechno, i tato slavnost dospěla do svého konce.

Je moc dobře, že se řady našich obyvatel rozrostly. Každý strom roste díky novým výhonkům, pří-
růstkům, sílí, a i ve vichru zůstane pevně stát. Nechť je pro nás vzorem.

Nám nezbývá než popřát všem rodičům hodně lásky a trpělivosti při výchově jejich dětí, a… 
zase někdy na vítání občánků na shledanou. :)

 M. Víšková

Mateřská škola
Mateřská škola v září přivítala 3 nové kamarády. Naším nejdůležitějším záměrem byla bezpro-
blémová adaptace nově příchozích dětí, seznámení se školkou, kamarády a vytvoření příjem-
ného prostředí pro děti i paní učitelky.

Od října chystáme pro děti PŘEDŠKOLÁČKA 
zajímavými aktivitami a  pestrými úkoly ve-
deme předškolní děti k všestrannému rozvoji 
dovedností – komunikačních schopností, gra-
fomotoriky, sluchového a zrakového vnímání, 
vnímání prostoru a  času, základních mate-
matických představ, pozornosti i  samostat-
nosti.
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Pokud nám počasí přeje, chodíme každý den ven. Hrajeme si na dětském hřišti na písku, la-
nových prolézačkách, skluzavce, kreslíme křídami na chodník, hrajeme pohybové hry. Delší 
procházky směřují do lesa, okolo rybníčku k výběhu s kozami, nebo si povídáme o tom kdo, 
kde bydlí. Každý den ujdeme dál a dál a na jaře už zvládneme zdolat smrčiny, koukneme se na 
koníky a pohrajeme si na dětském hřišti.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání obohacujeme o nadstandartní aktivity 
a projektové dny. Navštívilo nás divadlo Jójo s pohádkou „Palečkovo dobrodružství“. Hráli jsme 
si s barevnými plody podzimu, pojmenovávali a ochutnávali jsme různé druhy ovoce a zeleni-
ny. Ve spolupráci se SVP Alfa jsme si s dětmi užili projektový den na rozvoj emoční inteligence, 
kterým nás proved žabák Ferda a jeho kamarádky mouchy. V projektovém týdnu „Chráníme 
přírodu“ jsme si povídali o tom, jak chránit životní prostředí a že nikdo není příliš malý na to, 
aby mohl něco změnit. Spolu s dětmi jsme navštívili místní sběrný dvůr. Koncem října jsme pro 
děti a jejich rodiče připravily VÍKENDOVOU PODZIMNÍ STEZKU s pokladem, veliká účast nás 
moc potěšila.

 

Poslední listopadové dny nás čekalo veliké překvapení, do Širokého Dolu přijel Martin na bílém 
koni. Bílá zima je nádherná a jsme moc rádi, že si ji můžeme užívat už teď. Předvánoční čas tak 
má to správné kouzlo. Adventem nás ve školce, den po dni, provází plnění úkolů z adventní-
ho kalendáře. Hned první zněl: „Vyrobte krásné dárečky z keramiky“ a tak se taky stalo – děti 
s námi a s paní lektorkou ze SVČ Mozaika nazdobily krásné andělíčky z keramické hlíny.
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Zacinkání zvonečku nám napovědělo, že už jsou tady. Že přišli i za námi. Nebeská návštěva Mi-
kuláše a andílka navštívila děti při pobytu venku na školkové zahradě. Mikuláš děti pochválil za 
hezké chování a připomněl, jak je důležité se umět spolu domluvit. Děti řekly vzácné návštěvě 
básničku s pohybem a andílek dal dětem drobnou sladkost.

 

 

Ale na co se děti v prosinci nejvíce těší, to všichni dobře zná-
me ze svých dětských let. Vůně upečeného cukroví, zdobení 
stromečku, poslouchání koled, kapr ve vaně. To vše nazna-
čuje, že zbývá už jen pár dní, než oslavíme narození Ježíška. 
A  možná i  letos bude pod stromečkem to, co jsme si moc 
přáli.

Překrásné Vánoce a hodně zdraví do nového roku 2022 přejí 
děti a paní učitelky ze školky.

 Hanka Chadimová a Terka Pospíšilová

Okénko hasičů
Letošní rok byl pro nás opět velmi specifický. 
Všichni jsme si mysleli, že to nejhorší máme 
za sebou a  vše se bude postupně vracet do 
normálních kolejí. Opak byl ale pravdou. Si-
tuace ohledně epidemie Covidu nám opět 
neumožnila udělat čarodějnice a  pořádat 
jarní soutěž. Hlavní akcí roku mělo být po-
řádání oslav 130. výročí založení sboru. Ještě 
ani v  květnu nebylo jasné, jaké podmínky 
budou za měsíc panovat, a tak jsme byli nu-
ceni oslavy založení odložit. První naší akcí 
tak bylo až Loučení se školním rokem, které 
jsme pořádali ve spolupráci s obcí. O prázd-
ninách jsme poprvé, ve spolupráci s  firmou 
Flídr, uspořádali letošní největší akci a  to 
Mistrovství České republiky ve výstupu na 
cvičnou věž. Tato akce se nám z  pořadatel-
ského hlediska velmi podařila a  je možné, 
že se bude konat i  v  roce 2022. Na začátku 
prázdnin jsme pak opět ve spolupráci s obcí 
uspořádali Loučení s prázdninami. Pak se ale 
situace začala opět zhoršovat a bylo jasné, že podzim opět nebude pořádání jakýchkoliv akcí 
přát. Takže jakékoliv myšlenky na pořádání naší podzimní soutěže VŘSR vzali také rychle za 
své. Současná situace je opět velmi nejistá, ale budeme se snažit být optimisté a vstoupit 
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do nového roku plni očekávání, že situace bude opět, pro jakoukoliv kulturní činnost, příz-
nivější.

I Okresní liga Svitavska se rozběhla mnohem později. Závody v Širokém Dole, Lubné a Zde-
razi byly bez náhrady zrušeny. Liga se tedy skládala pouze ze sedmi závodů. Do ligy jsme 
vstupovali jako vítězové předchozích čtyř ročníků a jako jedni z favoritů. Po rozpačitém za-
čátku a šestém místě v Hartmanicích přišly i podařené závody. Druhé místo ze Sádku, pak 
vítězství v Perálci a opět druhé místo z Desné nás dostaly se solidním náskokem do vedení 
ligy. Do konce zbývaly tři závody a bylo třeba si náskok udržet. Upršený Kamenec pro nás 
znamenal čtvrté místo, ale nic zásadního v  tabulce nezměnil. Pak přišlo na řadu Nedvězí, 
kde jsme předvedli jedinou velkou chybu v celé lize a po nepodařeném útoku jsme spadli 
o  pár bodíků na druhé místo. Rozhodnout se mělo tedy až v  Květné, kde jsme snad ještě 
nikdy nic pořádného nedali. Náš útok nebyl na Květnou vůbec špatný, ale bylo třeba, aby nás 
v  závodě neporazili dva naši největší soupeři Stradouň a  Oldřiš. To se ale naštěstí nestalo 
a my mohli slavit páté vítězství v Okresní lize Svitavska v řadě. Na základě vítězství v Okresní 
lize jsme postoupili na Superpohár hejtmana Pardubického kraje, kde se nám také podařilo 
zvítězit.

Tým žen se v  okresní lize umístil na krásném 5. místě. Pro děvčata to je bezesporu veliký 
úspěch vzhledem k tomu, že spolu běhají teprve dvě sezóny. Příští rok to tak vypadá nadějně 
a určitě čekáme útok na příčky nejvyšší

Na závěr mi dovolte popřát Vám vše nejlepší v novém roce 2022, hlavně hodně zdraví a ro-
dinné pohody. Současně s tím Vás pozvat na oslavy 130. Výročí založení sboru, které se bude 
konat 25. června 2022.

 Jakub Paulíček

Mladí hasiči 2021
V letošním roce navštěvovalo kroužek mladých hasičů celkem 12 našich členů, sedm v kate-
gorii starších a pět v kategorii mladších žáků. Trénovat se kvůli Covidu přes zimu a zjara opět 
nemohlo a dlouho jsme nevěděli, zda vůbec proběhnou nějaké závody.

Proto nás potěšila informace, že dne 29. 5. 2021 proběhne v Trstěnici okresní kolo hry Pla-
men. Každý tým přijel ve svůj stanovený čas, odběhl všechny disciplíny a opět odjel domů, 
aniž by se potkal s ostatními. Závodu jsme se zúčastnili pouze s jedním družstvem starších 
žáků. Mladších bylo málo, takže někteří doplnili tým starších a zbytek jsme zapůjčili do sou-
sední Lubné. Ve štafetě dvojic i ve štafetě 4 x 60 m jsme obsadili 3. místo a v požárním útoku 
se nám podařilo zvítězit. Celkově to znamenalo naprosto nečekané vítězství a  postup do 
krajského kola. A i naši mladší v týmu Lubné získali medaile za krásné 2. místo.

Protože se v den závodu nekonalo závěrečné vyhodnocení, medaile i s cenami jsme dětem 
slavnostně předali později na našem hasičském hřišti. Nechybělo občerstvení, skákací hrady 
ani tradiční pěna.

 

Krajské kolo hry Plamen se uskutečnilo hned příští sobotu 5. 6. 2021 v Pardubicích, takže ne-
bylo moc času na přípravu. Bohužel tentokrát se nám nevydařila ani jedna disciplína podle 
našich představ a obsadili jsme 12. místo.

Na konci prázdnin jsme se dočkali i naší první pohárové soutěže, která se konala 29. 8. 2021 
v Kamenci. Závodu se zúčastnili opět jen starší, družstvo mladších jsme bohužel nesložili, 
protože některé děti byly ještě na prázdninách. Ve štafetě zaběhli krásný čas 39,89 s a ob-
sadili 4. místo, v požárním útoku se s časem 17,11 s umístili na 5. místě. V celkovém pořadí to 
znamenalo 4. místo. Závodu jednotlivců se zúčastnili v kategorii mladších žáků Jan Lorenc (7. 
místo) a Sebastian Vomáčka (9. místo).
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Další soutěž se konala hned za týden 4. 9. 2021 v Sádku. Na závody jsme tentokrát odjeli se 2 
družstvy, naše mladší žáky jsme doplnili o posily ze Sebranic a z Lubné. Ač společně v tomto 
složení netrénovali, podařilo se jim zaběhnout v požárním útoku druhý nejrychlejší čas, a to 
17,34 s. Štafetu měli dokonce nejrychlejší ze všech týmů (43,29 s), což v celkovém pořadí zna-
menalo vítězství a zisk zlatých medailí. Starší si vybrali velkou smůlu ve štafetě, kde obsadili 
8. místo. Náladu si pak spravili na požárním útoku, kde s časem 16,60 s skončili na 4. místě. 
Celkově to stačilo na 7. místo.

Poslední pohárová soutěž se konala dne 25. 9. 2021 v Mladějově, do celkového pořadí se ten-
tokrát sčítalo umístění z  obou pokusů v  požárním útoku. Mladší zvládli vše na výbornou, 
v prvním kole obsadili 2. místo s časem 16,91 s, druhé kolo vyhráli s časem 17,31 s a vybojo-
vali si tak zlatý pohár za 1. místo. Starším se nepovedl první pokus, ve druhém zaběhli 17,44 
s a skončili na 2. místě. Ve výsledkové listině pak obsadili nepopulární 4. místo.

Dne 16. 10. 2021 se konal v Komárově Superpohár hejtmana Pardubického kraje v požárním 
útoku, kde se setkaly nejlepší týmy z celého kraje. Za okres Svitavy byl na tuto akci v katego-
rii starších žáků nominován náš tým, v celkovém pořadí jsme obsadili 3. místo.

Poslední akcí byl dne 23. 10. 2021 Závod požárnické všestrannosti v Jevíčku, kterého se zú-
častnily i naše dorostenky v nově založeném družstvu s děvčaty z Lubné. Společnými silami 
holky vybojovaly 1. místo.

V letošním roce závodili za Široký Důl v kategorii mladších žáků Adam Lorenc, Jan Lorenc, 
Adéla Poláková, Jan Štarmann, Sebastian Vomáčka a  Matyáš Vomáčka. Družstvo starších 
tvořili Jonáš Grundloch, Matěj Grundloch, Veronika Lorencová, Kristýna Mrázová, Martina 
Mrázová, Markéta Poláková a Michaela Sílová.

 Petra Lorencová
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Záměr Tříkrálové sbírky 2022, jejíž výtěžek budeme v našem regionu směřovat na:
-  finanční podporu posílení kapacity odborného týmu paliativní péče a rozšíření území pro
    poskytování služeb v rámci Domácího hospice sv. Michaela (částečné pokrytí provozních
    nákladů domácí hospicové péče, včetně osobních nákladů na odborníky v DHP (lékaři,
    psychoterapeut), které nelze hradit z plateb zdravotních pojišťoven
-  částečné pokrytí nákladů na multidisciplinární rozvoj služby Otevřené dveře související 
    s probíhající reformou psychiatrické péče a nákladů na přípravu a provoz Centra duševního
    zdraví ve Svitavách
-   posílení Fondu přímé pomoci sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička,
-   pokračování v podpoře projektů DCH HK v Indii,
-   vytvoření finanční rezervy pro krytí nákladů na odstraňování následků povodní, požárů apod.

Vážení a milí dárci, svůj příspěvek můžete darovat:
OD 1. DO 16. LEDNA 2022

* vložením do pokladničky na vybraných místech
    ve vašem městě či obci

* zasláním na bankovní účet TKS č.:
     66008822/0800 v. s. 777955021

(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 90) na číslo 87 777
* DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777

(Více na: www.darcovskasms.cz) 

 
 

Informace naleznete také na webové adrese: 
www.policka.charita.cz

Dovolte nám malou rekapitulaci minulé sbírky (2021), při které se v našem regionu vybrala 
finanční částka 735 453,- Kč. Díky této Vaší štědrosti můžeme lépe pomáhat lidem v nouzi. 

Z výtěžku minulé sbírky (2021) jsme: 
- finančně podpořili personální a územní rozšíření služby Domácího hospice

sv. Michaela OCHP
- finančně podpořili rozšíření Půjčovny zdravotních pomůcek nákupem polohovacího lůžka,

pořízením softwaru pro administraci a zajištěním skladovacího prostoru
- poskytli přímou finanční pomoc osobám v obtížné situaci,

zůstali věrni podpoře humanitárních projektů DCH HK v Indii 
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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.


