
č. 9 – květen 2022

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás pozdravil prostřednictvím nového čísla občasníku. Jaro je v  plném 
proudu a všichni se jistě těšíme, že si užijeme více sluníčka. Nejhorší průběh koronavirové 
pandemie je snad už za námi. Se zlepšením pandemické situace se otevřela možnost po-
řádat větší kulturní a sportovní akce. Doufám, že se do naší obce vrátí veškerá volnočasová 
činnost a všechny akce, které k nám neodmyslitelně patří. Doufám, že se při těchto akcích 
budeme potkávat a zažijeme co nejvíce pohody.

Poděkování

Chtěl bych poděkovat všem, kteří pomohli obyvatelům Ukrajiny v rámci materiální sbírky, 
kterou zajišťoval Pardubický kraj ve spolupráci s naší obcí. V Širokém Dole v této době žije 
šest ukrajinských obyvatel. Děkuji také touto cestou rodinám, které poskytly těmto lidem 
přístřeší a vám všem za přijetí našich nových obyvatel.

 Pavel Krejsa
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Stavební akce v roce 2022
Výstavba přístupové komunikace k evangelickému hřbitovu a pietního 
prostoru
Pro realizaci této akce byla v poptávkovém řízení vybrána firma DS DELTA s.r.o., Lubná. Cel-
ková cena díla je 1 712 975 Kč vč. DPH. Výstavba bude zahájena během prázdnin a bude do-
končena do konce října letošního roku.

Výstavba vodovodního řadu
V  měsíci červenci bude zahájena výměna hlavního vodovodního řadu od začátku obce ve 
směru na Sebranice ke kulturnímu domu. Celková cena díla je 3 745 081 Kč, naše obec se 
podílí částkou 731 010 Kč. Zbytek výdajů je financován z prostředků Svazku obcí Vodovodů 
Poličsko a dotace Pardubického kraje. Tato etapa bude dokončena do konce října letošního 
roku.

Rekonstrukce kulturního domu
V současné době pokračují další práce na rekonstrukci kulturního domu. Obec získala sou-
hlasné závazné stanovisko na úseku požární ochrany k užívání stavby od HZS Pardubického 
kraje a následně kolaudační souhlas stavebního úřadu MěÚ Polička v rámci etapy „Zastřeše-
ní dvoru hostince č.p. 86, Široký Důl“. Je dokončena šatna pro děti a nový kuchyňský nábytek 
včetně spotřebičů. Byla dokončena úklidová místnost a zázemí pro obsluhu v pohostinství. 
Na sále byla instalována ochranná síť před okna. Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení 
nových stolů a židlí do sálu.

Probíhají práce na odvětrání základů budovy, novém bezbariérovém vchodu a  terénních 
úpravách za zadní částí budovy.

Do konce května letošního roku by mělo rozhodnout Ministerstvo pro místní rozvoj o žá-
dosti naší obce o  dotaci na akci „Rekonstrukce kulturního domu v  Širokém Dole  – 2. NP“. 
V případě přidělení dotace bude vyměněna střešní krytina, provedena oprava 2. nadzem-
ního podlaží, nainstalování stropní izolace a akustických panelů na sále. Jednou z dotačních 
podmínek je dokončení akce nejpozději do 31. prosince 2023. V případě nepřidělení dotace 
rozhodne zastupitelstvo obce o dalším postupu a rozsahu prací.

V dubnu začali v sále kulturního domu nacvičovat nové hry naši amatérští divadelníci – dět-
ský divadelní soubor a divadelní soubor dospělých. Prostory budou také sloužit našim hasi-
čům. Projednáváme využití prostor pro dětský sportovní kroužek, provoz posilovny, stolní 
tenis pro veřejnost a další. Sál už využívají děti ze základní školy pro hodiny tělocviku a škol-
ní družinu. Prostory budou také sloužit potřebám mateřské školy.
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Provoz pohostinství v kulturním domě
13. května 2022 bylo otevřeno pohostinství v kulturním domě, které bude provozovat spolek 
SPORT-ART Široký Důl, z.s. Otevřeno bude vždy v pátek od 18 do 24 hodin a v neděli od 16 do 
22 hodin.

Schválená pravidla zapůjčování prostor v kulturním domě
Místní spolky – pronájem prostor zdarma, úhrada poloviny nákladů za energie (elektřina,

plyn, voda) za dobu konání akce

Fyzické osoby –   pronájem pohostinství 700 Kč + úhrada energií (místní obyvatelé) 
  1400 Kč + úhrada energií (přespolní) 
 pronájem sálu 1000 Kč + úhrada energií (místní obyvatelé) 
  2000 Kč + úhrada energií (přespolní) 
 pronájem sálu a hostince 1500 Kč + úhrada energií (místní obyvatelé) 
  3000 Kč + úhrada energií (přespolní)

Základní škola a mateřská škola – bezplatné využívání prostor vč. úhrady energií

Instalace zpomalovacích polštářů
Na základě podnětu obyvatel, kteří žijí u místní komunikace v úseku od obchodu k Penzio-
nu na Lukách, jsme se snažili vyřešit problém s rychle projíždějícími automobily. Pracovníky 
odboru dopravy MěÚ Polička a dopravním inženýrem Územního odboru Policie ČR ve Svita-
vách nám byla doporučena instalace zpomalovacích polštářů uprostřed rovného úseku mezi 
čp. 106 a čp. 111. Tento záměr schválilo zastupitelstvo obce. Věřím, že toto opatření pomůže 
ke zklidnění dopravy v tomto úseku.

 Pavel Krejsa
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VODA – všechno má svá pravidla
Zorientovat se v záplavě předpisů a nařízení, se kterými se setkáváme nejen při plnění pra-
covních povinností, ale i v běžném životě, je docela náročné. Ovšem nerespektováním zá-
kladních pravidel často způsobujeme nepříjemnosti sobě nebo druhým a  mnohdy nás to 
stojí i nějaké peníze. A to je i případ nedodržování zásad, které se týkají vypouštění odpad-
ních vod do kanalizace. Většina z vás vypouští do kanalizace pouze splaškové vody, tzn. vody 
použité v domácnosti, tudíž k prohřeškům vůči těmto zásadám běžně nedochází, příp. jen 
výjimečně. Bohužel jsou dosud domácnosti, kde toaleta slouží spíš jako zařízení pro likvi-
daci odpadů. Tohle jste jistě mnohokrát slyšeli, ale málokdo ví, že existuje dokument, který 
stanovuje podmínky pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace a specifikuje lát-
ky a materiály, které se nesmí do kanalizace dostat. Tento dokument se nazývá Kanalizační 
řád. Pro ty, kteří se s ním chtějí seznámit, nebo si něco konkrétního vyhledat, je k dispozici 
na www.vhos.cz. Pokud zadáte do položky „Moje obec“ název vašeho města, naleznete v od-
kazu „Dokumenty“ úplné znění kanalizačního řádu. Pro ostatní jen příklady toho, co do ka-
nalizace nepatří: zbytky jídel, ovoce a zeleniny, zdrtky z drtičů odpadu, živočišné a rostlinné 
tuky v nadměrném množství (např. obsah fritovacích hrnců), hygienické potřeby (papírové 
pleny, vlhčené ubrousky, vložky, tampony apod.), tuby od zubní pasty, obaly od šamponů, 
mikrotenové sáčky a ostatní plasty, hrubé nečistoty a kovové předměty (štěrk, písek, střepy, 
dráty), hadry, textil, rozpouštědla, ředidla, barvy, laky, žíraviny, jedovaté, hořlavé a výbušné 
látky, infekční látky a odpady.

Je v zájmu každého, aby kanalizace i čistírna odpadních vod fungovaly co možná nejhospo-
dárněji. Dodržování a případné nedodržování kanalizačního řádu totiž přímo ovlivňuje ná-
klady na provoz a tím i cenu stočného. Velké škody např. napáchá olej litý do odpadu, který 
v potrubí ztuhne a nabalí na sebe další nečistoty, které potom vedou k ucpávání kanalizace 
nebo poškození čerpadel a  dalším problémům na čistírně odpadních vod. Zjednodušeně 
řečeno to, že různé odpady končí v kanalizaci, způsobuje jednak technické problémy a sou-
časně prodražuje provoz kanalizace a ČOV. To má v konečném důsledku dopad na každého 
z nás v platbách za odvádění odpadních vod (stočném).

Běžné splaškové vody obvykle splňují požadavky kanalizačního řádu, avšak v případě odpad-
ních vod vypouštěných z různých provozoven, průmyslových a zemědělských objektů atd. to 
může být jinak. V kanalizačním řádu je proto stanovena nejvyšší přípustná míra znečištění 
vypouštěných odpadních vod a pokud tyto požadavky nejsou splněny, musí producent zajis-
tit tzv. předčištění vypouštěných odpadních vod. To se týká např. provozoven s produkcí od-
padních vod s vyšším obsahem rostlinných a živočišných tuků, kde musí být před vyústěním 
vnitřní kanalizace do kanalizace veřejné osazen odlučovač tuků. Stejně tak musí být různé 
plochy a  objekty s  vysokým rizikem úniků ropných látek opatřeny odlučovačem ropných 
látek (lehkých kapalin). Co se týká průmyslových odpadních vod, ty mohou obsahovat růz-
né chemické látky, které mohou způsobovat jednak potíže v čisticím procesu na ČOV nebo 
mohou negativně ovlivnit kvalitu čistírenských kalů. Řešení obou problémů pak představuje 
výrazné navýšení provozních nákladů. Proto platí zásada, že odstranění takového znečištění 
se musí řešit u zdroje. Jednak proto, že je podstatně jednodušší odstranit nežádoucí znečiš-
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tění v menších objemech tam, kde vzniká, než řešit čištění po naředění s ostatními vodami 
v objemech několikanásobně větších. Především je to však otázka nákladů na odstraňování 
nestandardního znečištění, které by měl hradit sám znečišťovatel, a  nemělo by docházet 
k tomu, že je zaplatí prostřednictvím stočného ostatní producenti, včetně domácností, které 
vypouští běžné splaškové vody.

Pravidla pro užívání stokové sítě bychom měli zahrnout do běžného života stejným způso-
bem, jako se nám to daří v oblasti nakládání s odpady. A protože základní návyky si člověk 
snadněji osvojuje v dětství a nejlépe zábavnou formou, podílí se VHOS, a.s. od roku 2014 ak-
tivně na prezentaci vzdělávacího programu „DOODPADU“, který je určený pro žáky prvního 
stupně základních škol. Cílem projektu je interaktivní formou přiblížit dětem systém čistění 
odpadní vody a upozornit na to, co do odpadu nepatří. Malí školáci se také dozví o tom, jak 
a  proč šetřit vodou, co způsobuje „obyčejné vylití přepáleného oleje z  nedělního smažení 
řízků“ do toalety či dřezu nebo jak je nepředstavitelně náročné (a to i finančně) odstranit na 
čistírně odpadních vod např. zbytky léčiv.

I v příštím dílu tohoto seriálu se budeme věnovat pravidlům, a to těm, kterými se řídí tvorba 
cen vodného a stočného.

 VHOS, a.s

VODA – cena vodného a stočného
Jedním z cílů našeho seriálu bylo seznámit Vás s činnostmi souvisejícími s provozem vodovo-
du a kanalizace a přiblížit vám jednotlivé provozní procesy i povinnosti. Tento příspěvek by 
měl přispět ke konkrétnější představě o tom, jakým způsobem náklady nezbytné pro zajiš-
tění této komplexní služby vstupují do kalkulace ceny vodného a stočného. Tvorba ceny má 
totiž zcela jasně vymezená pravidla, která jsou uplatňována ze strany ministerstev finan-
cí, zemědělství i životního prostředí. Při tvorbě ceny se neřeší, zda je náklad do cen daňově 
uznatelný či ne, ale hlavně zda je ekonomicky oprávněný či neoprávněný. Výčet neuznatel-
ných nákladů vydává každý rok ministerstvo financí v  cenovém věstníku, kde ve výměru 
MF pro daný rok stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami. Do této kategorie spadá 
i pitná voda a odpadní voda. Plné znění tohoto výměru najdete vždy na stránkách minister-
stva financí. Mezi náklady, které se nesmí uplatňovat v ceně vodného a stočného, patří např. 
náklady na sponzorování sportovních a kulturních akcí či charitativních organizací, penzijní 
připojištění zaměstnanců, veškeré náklady na reprezentaci firmy, penále, pokuty apod.

Návrh cen pro vodné a  stočné předkládá provozovatel vlastníkům infrastrukturního ma-
jetku. O schválení výše vodného tedy rozhoduje Svazek obcí Vodovody Poličsko, konkrétně 
členská schůze svazku obcí a schválení ceny pro stočné je v kompetenci zastupitelstva města 
Poličky. Jak již bylo zmíněno výše, obě ceny jsou regulované a musí být ve shodě s tzv. Ceno-
vým výměrem Ministerstva financí, který přesně určuje, co nesmí cena obsahovat, a které 
náklady jsou oprávněné. Dodržování těchto pravidel pak ministerstvo financí také kont-
roluje. Další kontrola ceny je zajištěna ze strany ministerstva zemědělství, které v zákoně 
o vodovodech a kanalizacích (274/2001 Sb.) jasně vymezuje strukturu ceny, tzv. kalkulační 
vzorec. Každý rok je provozovatel povinen zpracovat porovnání takto stanoveného kalku-



7č. 9 – květen 2022

lačního vzorce se skutečností dosaženou v daném roce a zaslat jej na příslušná ministerstva. 
Každá kalkulační položka, pokud je překročena nebo nedočerpána, musí být náležitě oko-
mentována a zdůvodněna. V případě využití evropských dotací pak vstupuje do tvorby ceny 
další regulátor, a  to prostřednictvím ministerstva životního prostředí. SFŽP pro kontrolu 
správnosti ceny používá finanční nástroje Evropské unie, tj. Finanční model a Vyrovnávací 
nástroj. To se týká ceny stočného pro město Polička. Významnou kalkulační položkou je tzv. 
„nájemné“, což jsou finanční prostředky odváděné provozovatelem vlastníkům. Tyto pro-
středky, které v současnosti dosahují výše až 50% z ceny vodného a stočného, by měly být 
investovány zpět do obnovy infrastrukturního majetku vodovodu a kanalizace.

Na základě následujícího grafického znázornění můžete získat představu o podílech jednot-
livých nákladových položek v  ceně vodného a  o  tom, jak se rozdělují mezi vlastníka, stát, 
dodavatele energií a provozovatele.

 

  
   

VHOS, a.s
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Aprílový dogmaraton
Dne 23. 4. 2022 se v Širokém Dole u Poličky konal už 7.ročník Aprílového Dogmaratonu pořá-
daný Klubem pejskařů pozitivního tréninku, z. s. Na start se postavilo rekordních 102 týmů 
a to ve dvou závodních kategoriích a jedné doprovodné.

Nejodvážnější závodníci pokořili nejdelší trať v délce 46 km plnou krásných výhledů a ma-
lebných zákoutí, která vedla přes Malé paseky na Kamenosedlištské hájenky. Dále trasa po-
kračovala směrem na Borek, do turisticky oblíbených Toulovcových Maštalí, na Zderaz až 
k  Dolanům. V  Dolanech byla umístěna živá kontrola, závodníci i  psi se zde mohli posilnit, 
napojit, oddechnout a vyrazí do Boru u Skutče, odkud pokračovali do Vranic. Dále se vrace-
lo kolem Budislavi, směrem na Lubenský kopec zpět do Širokého Dolu. Kdo však byl někdy 
v Maštalích, tak moc dobře ví, jak snadno se dá zabloudit, to byl i důvod toho, že někteří si 
trať prodloužili až na 60 km. Tuto kategorii vyhrál za muže Jiří Benda se psem Albi v neuvěři-
telném čase 4:18:16. Za ženy vyhrála Lenka Chmelařová se psem Bonie s časem 5:38:34.

Nejobsažnější kategorií byla střední trať v délce 25 km. Trasa, co nejvíce kopírovala dogma-
ratonovou mapu, ale stáčela se před Borkem na Budislav a na této trati nebyla živá kontrola. 
Short za muže vyhrál Petr Komrska se Safirou v  moc pěkném čase 1:52:05 a  za ženy se na 
první místě s časem 2:07:06 se umístila Dana Koudelková s Moonshine. Poslední nezávodní 
trať v délce 10 km byla spíše procházková.

Oproti předchozím ročníkům byl letos čas měřen pomocí elektronické čipové časomíry a vý-
sledky zobrazeny na televizi v cíli. Tento servis jsme mohli závodníkům dopřát díky městu 
Svitavy, které podporuje sport. Po doběhnutí každý závodník dostal pamětní list a účastnic-
ký balíček. Manželé Palovi zajistili pro všechny širokou nabídku občerstvení včetně výbor-
ných polévek, které měli startující v ceně. Celý závod doprovázelo příjemné slunečné počasí.

Mediální sponzoring Aprílového dogmaratonu zajistil časopis Psí sporty. Tento závod by sa-
mozřejmě nemohl být uskutečněný bez dalších sponzorů, kterým tímto velice děkujeme. 
Hlavní sponzorský dar poskytla značka Fitmin, další podporu poskytly firmy CBD Pharma, 
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Mapes a značky Geloren, Mifido kosmetika nejen pro psy. Z místních firem poskytli podporu 
Ravensburger s.r.o., Lamido a.s. a  firma Papeon s.r.o. Velké díky také patří MVDr. Svatavě 
Jančíkové, která po celou dobu závodu držela veterinární pohotovost.

� Klub�pejskařů�pozitivního�tréninku,�z.�s. 
� Michaela�Paulíčková,�místopředsedkyně�KPPT�z.s.

Dogmaraton ženy 
1. Chmelařová Lenka Bonie 5:38:34 
2. Vítková Markéta Idaho 5:56:56 
3. Soukupová Anna Yukon a Rufi 5:56:57

Dogmaraton muži 
1. Benda Jiří Albi 4:18:16 
2. Ryba Lukáš Ikaros od Mlázovické tvrze 4:23:26 
3. Sztymon Pavel Johanka Hvězda Vysočiny 5:38:34

Short ženy 
1. Koudelová Dana Moonshine 2:07:06 
2. Jurajdová Hana Corry 2:25:37 
3. Kaldová Veronika Asgard 2:31:28

Short muži 
1. Komrska Petr Safira 1:52:05 
2. Pujman Vít Kermet 2:07:05 
3. Chaloupka Jan Ruby 2:07:24
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce č. 20
konaného dne 27. prosince 2021
1. Zastupitelstvo obce schválilo ověřovateli zápisu jednání zastupitelstva obce Ing. Marce-
lu Mrázovou a Zdeňka Svatoše.

2. Zastupitelstvo obce schválilo program pro jednání zastupitelstva obce.

3. Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý rozpočtový výhled obce.

4. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2022.

5. Zastupitelstvo obce schválilo prodej obecního pozemku parc. č. 1431/51.

6. Zastupitelstvo obce schválilo nájemní smlouvu na pronájem pohostinství v kulturním 
domě mezi obcí a spolkem SPORT-ART Široký Důl, z.s.

7. Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídkou na výrobu a montáž kuchyňského ná-
bytku v kulturním domě a zakoupení elektrických spotřebičů do kuchyně.

8. Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z Programu ob-
novy venkova č. OŽPZ/21/2109.

9. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Oblastní charity Polička o poskytnutí neinvestiční 
dotace na rok 2022.

10. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 8/2021.

11. Proběhla diskuse na různá témata týkající se života v obci.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce č. 21
konaného dne 21. března 2022
1. Zastupitelstvo obce schválilo ověřovateli zápisu jednání zastupitelstva obce Ing. Marce-
lu Mrázovou a Marii Víškovou.

2. Zastupitelstvo obce schválilo program pro jednání zastupitelstva obce.

3. Zastupitelstvo obce schválilo výsledek poptávkového řízení v rámci akce „Výstavba pří-
stupové komunikace k evangelickému hřbitovu a pietního prostoru“. Pro realizaci této akce 
byla vybrána firma DS DELTA s.r.o., Lubná 183.

4. Zastupitelstvo obce schválilo žádost spolku Klub pejskařů pozitivního tréninku, z.s., Ši-
roký Důl 141 o poskytnutí dotace na podporu činnosti v roce 2022.

5. Zastupitelstvo obce schválilo žádost spolku SPORT-ART Široký Důl, z.s., Široký Důl 30 
o poskytnutí dotace na podporu činnosti v roce 2022.
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6. Zastupitelstvo obce schválilo žádost spolku RUN TEAM Široký Důl, z.s., Široký Důl 25 
o poskytnutí dotace na podporu činnosti v roce 2022.

7. Zastupitelstvo obce schválilo žádost spolku RUN TEAM Široký Důl, z.s., Široký Důl 25 
o podporu obce při pořádání běžeckých závodů „Širokodolský kros 2022“ dne 17. dubna 2022 
(zapůjčení prostor kulturního domu, vstup na obecní pozemky a omezení dopravy na místní 
komunikaci).

8. Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů Volfových, Š. Důl 62, o skácení olše a ja-
sanu na obecních pozemcích parc. č. 1444/20 a 1431/28 a podmínilo případný souhlas posou-
zením stavu stromů dendrologem a jeho doporučením ke skácení stromů z důvodu rizika 
ohrožení zdraví osob a majetku.

9. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Záchranné stanice a  ekocentra „Pasíčka“ (ČSOP), 
Bor u Skutče 47, Proseč, o finanční příspěvek na provoz areálu.

10. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného 
fondu pro knihovny v regionu Pardubice mezi obcí Široký Důl a Městskou knihovnou ve Svi-
tavách.

11. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Svazku obcí Vodovody Poličsko o  poskytnutí fi-
nančních prostředků formou individuální dotace v  rámci projektu „Výměna vodovodního 
řadu v obci Široký Důl“.

12. Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídkou na pořízení vnitřního vybavení kultur-
ního domu od firmy RESSED s.r.o., Průmyslová 7, Chrudim.

13. Zastupitelstvo obce schválilo žádost o dotaci prostřednictvím MAS Poličsko, z.s. v rámci 
Programu rozvoje venkova, na pořízení vnitřního vybavení kulturního domu.

14. Zastupitelstvo obce schválilo skácení javoru u čp. 103 na ob. pozemku parc. č. 1436/2, pro-
řezání jasanu u čp. 22 na ob. pozemku parc. č. 1436/2 a prořezání lip na ob. pozemku parc. č. 
1431/8.

15. Zastupitelstvo obce schválilo účetní uzávěrku obce za rok 2021.

16. Zastupitelstvo obce schválilo účetní uzávěrku Základní školy a  mateřské školy za rok 
2021.

17. Zastupitelstvo obce projednalo doplnění Změny č. 2 Územního plánu obce Široký Důl 
zkráceným postupem z podnětu obce Široký Důl (změna plochy vodní a vodohospodářské – 
požární nádrže, na plochu veřejného prostranství).

18. Zastupitelstvo obce projednalo doplnění Změny č. 2 do Územního plánu obce Široký 
Důl zkráceným postupem z podnětu Ing, Michala Jirečka, a Marty Kutové, Dolní Újezd (změ-
na plochy zemědělské na plochu smíšenou obytnou).

19. Zastupitelstvo obce projednalo zapojení obce do projektu Česká obec.
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20. Zastupitelstvo obce projednalo zajištění skalního masivu ve Smrčinách z důvodu zajiš-
tění bezpečnosti osob a projíždějících vozidel.

21. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření 1/2022.

22. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o  bezúplatném převodu drtiče dřeva GTM GTS 
900G z majetku DSO Mikroregion Poličsko do majetku obce.

23. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8, o finanční 
podporu na rok 2022

24. Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na Pardubický kraj na pořízení au-
tomatizovaného externího defibrilátoru.

25. Proběhla diskuse na různá témata týkající se života v obci.

Naši jubilanti leden – březen 2022
Leden 2022 
Zerzánová Marcela 70 let 
Tomšová Marie 75 let 
Křivka Zdeněk 55 let

Únor 2022 
Kaláb Jaroslav 50 let 
Sýkorová Vlasta 75 let 
Lopourová Anežka 55 let 
Střítežská Jaroslava 82 let 
Lipavský Josef 80 let

Březen 2022 
Pala Václav 55 let 
Pakosta Miroslav 65 let 
Kopecký Jaroslav 86 let 
Flídrová Jaroslava 82 let

Duben 2022 
Střítežský Vladimír 55 let 
Sejkorová Helena 88 let 
Paulíčková Růžena 88 let

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme 
hodně zdraví do dalších let a nám všem klid-
né další dny. MM
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Kulturní komise naší obce
 

zve všechny děti  
 

dne 5.6.2022 od 15.00 hodin
 

na hasičské hřiště, kde se bude konat
 
 

DEN DĚTÍ
 
 

Čeká na Vás  hezké odpoledne
plné her,zábavy, soutěží a odměn.

Přijďte, tešíme se na Vás!
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Kulturní akce v Širokém Dole
„ Přišel k nám principál, 
nasadil si masku. 

Zve nás na sál, prý ať jdeme dál 
zve nás na karneval“

První březnovou neděli se oficiálně poprvé otevřely dveře nově rekonstruovaného kul-
turního domu. Téměř po dvou letech, kdy kultura nejen v  naší obci, zažívala svůj asi 
největší útlum za poslední desítky let, jsme zde přivítali tu nejmladší generaci. Konal se 
totiž DĚTSKÝ KARNEVAL.

Musím říct, že jsme se i my organizátoři na tuto akce moc těšili.Snažili jsme se vyzdobit sál 
a vymyslet program, který by děti, a vlastně i jejich „dospěláky“ bavil a těšil. A samozřejmě 
jsme byli trochu i napjatí, jestli po tak dlouhé době bude zájem se opět scházet.

Kolem 15.00 hodin, kdy program oficiálně začal, už byl plný sál, který kapacitně stačil tak-tak.

A  jak už to na takovém karnevalu bývá, bylo plno hudby, kterou připravil Jakub Paulíček, 
a který zároveň provázel program i slovem. A samozřejmě vše bylo okořeněno soutěžemi, 
cvičením a tancem. Letos se zapojili i rodiče, což bylo moc hezké.

Po každé soutěži se odměňovalo bonbónem. Myslím si, že děti z toho měly asi největší radost.

Žádný karneval se také nemůže obejít bez soutěže odvážných rodičů. I letos se takoví našli, 
a za svoji odvahu i výkon dostali odměnu v podobě zlatého moku.
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Čas nám utíkal přímo kvapem a než jsme se nadáli, blížil se konec. Ovšem bez vyhlášení tří 
nejlepších masek, které byly odměněny dorty, by žádný karneval nebyl tím pravým karne-
valem.

Aby ani ostatní dětí nepřišly zkrátka, dostaly drobné dárky také.

Musím říct, že atmosféra na této akci byla moc příjemná. Ani po skončení akce se lidé ne-
rozcházeli a my pořadatelé jsme měli dobrý pocit. Snad takových povedených akcí bude do 
budoucna víc.

Chtěla bych poděkovat touto cestou všem, kteří se podíleli na přípravě této akce, všem, kteří 
pomohli s výzdobou, se soutěžemi, se zázemím a pomohli vytvořit tu správnou karnevalo-
vou atmosféru!

� M.�Víšková

Širokodolský kros 17. 4. 2022
Regionální běžecký seriál Iscarex Cup 2022 pokračoval o  Velikonocích Širokodolským kro-
sem. V  obci nedaleko Poličky se sešlo více než sedm desítek vytrvalců na třetím ročníku 
tohoto závodu, který letos nabídl mírně prodlouženou a profilově náročnou trať s „vražed-
ným“ stoupáním do Smrčin krátce po startu.

Tenhle krpál, jemuž široko daleko v běžeckých zápoleních není rovno, navíc účastníci museli 
absolvovat dvakrát, neboť osmikilometrová distance byla rozdělena do dvou členitých okru-
hů. Celkové převýšení závodu činilo 249 metrů.

Závod skončil triumfem běžců z českotřebovského Iscarexu, neboť mezi muži nikdo nesta-
čil tempu, jaké ještě v  průběhu prvního okruhu udal Ladislav Kučera. Jako jediný se svým 
časem dostal pod půlhodinu (29:45) a jasně porazil druhého týmového kolegu Filipa Záves-
kého (30:57).

A aby nebylo primátů pro AK Iscarex málo, tak rovněž mezi ženami kralovala reprezentant-
ka tohoto klubu, konkrétně favorizovaná Michaela Stránská (33:52).

Před hlavním závodem nechyběla ani dětská a mládežnická klání. Pro medaile si z místních 
dětí doběhli Kryštof Houdek, Dorota Chaloupková, Pavla Střítežská, Dominik Pala
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MUŽI – TOP 5 – absolutní pořadí: 1. Ladislav Kučera (AK Iscarex Česká Třebová) 29:45, 2. Filip 
Záveský (AK Iscarex Česká Třebová) 30:57, 3. Jiří Kyral (Vencl Tým Ústí nad Orlicí) 32:20, 4. 
Tomáš Fliedr (F-Bike klub Sádek) 32:23, 5. Marek Lorenc (Run Team Široký Důl) 32:40.

ŽENY – TOP 5 – absolutní pořadí: 1. Michaela Stránská (AK Iscarex Česká Třebová) 33:52, 2. 
Helena Pechová (Rozběháme Svratku) 35:07, 3. Aneta Khýrová (carla.kupkolo.cz BK Náchod) 
35:41, 4. Barbora Nováková (TJ Sokol Kunvald) 36:52, 5. Tereza Šedová (Vencl Tým Ústí nad 
Orlicí).

Vítězové podle kategorií: muži A (18-39 let): Filip Záveský (AK Iscarex Česká Třebová) 30:57. 
Muži B (40-49 let): Ladislav Kučera (AK Iscarex Česká Třebová) 29:45. Muži C (50-59 let): Ro-
man Buriánek (AK Iscarex Česká Třebová) 37:20. Muži D (60-69 let): Aleš Stránský (AK Iscarex 
Česká Třebová) 34:59. Dorostenci (4 km): Jakub Stránský (TJ Jiskra Ústí nad Orlicí) 17:16. Ženy 
A (18-34 let): Michaela Stránská (AK Iscarex Česká Třebová) 33:52. Ženy B (35-44 let): Barbo-
ra Nováková (TJ Sokol Kunvald) 36:52. Ženy C (45-54 let): Kateřina Pirklová (Letohrad) 41:40. 
Ženy D (nad 55 let): Ivana Pešlová (TJ Svitavy) 50:04.

� Zdroj:�Svitavský�deník,�redaktor�Radek�Halva
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Sport-Art v roce 2022
Rád bych navázal na přání z  posledního občasníku: „Do roku 2022 bych nám všem chtěl 
popřát, abychom se mohli zase normálně potkávat, jak v  běžném životě, tak při akcích 
našeho spolku, ale i ostatních z ŠD - hasičů, Veteránů, Run-Team ŠD a kohokoliv dalšího, 
kdo by se chtěl přidat.“

Jsem rád, že v aktuální nelehké době plánovat a potkávat se již zase lze. Snad to vydrží.

Díky nejen výše uvedeným spolkům se povedlo v tomto roce uspořádat už hodně akcí. Za 
což jim patří velký dík.

Ani náš spolek Sport-Art nechce zůstat ve stínu, a  tak se v  roce 2022 můžete těšit na níže 
uvedené a my doufáme, že se můžeme těšit na Vaši přízeň.

• momentálně pro Vás naši členové i  nečlenové nacvičují nové divadelní představení  – 
pohádku

• zároveň se lze těšit na tradiční akci jako je Časovka

• pokud nám nesvážou ruce nějaká omezení, tak jako náhrada za ples by se měla usku-
tečnit zábava, a to na podzim letošního roku

• v pátek 13. května byla otevřena OBECNÍ HOSPODA!!!

Věřme, že se nic zásadního nezmění a v roce 2022 se budeme moci potkávat při různých ak-
cích pořádaných místními spolky a obyvateli naší obce.

� Josef�Zavoral

Spolupráce s Fakultou architektury VUT Brno v r. 2022
S radostí mohu konstatovat, že v červnu letošního roku by měl proběhnout slíbený workshop, 
díky němuž se v součinnosti s vámi – občany a architekty pokusíme vytvořit nový projekt 
přestavby naší návsi.

Zároveň byla podána žádost o  financování tohoto projektu Nadací Via. Stanovisko, zda 
bude projekt podpořen, lze očekávat v průběhu května. Níže je odkaz, kde se lze dočíst víc 
informací.

https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/misto-kde-zijeme/

Právě váš zájem o aktivní účast na této proměně sehrál důležitou roli v tom, že se nám poda-
řilo dostat do druhého kola. Za to bych vám chtěl moc poděkovat.

Momentálně řešíme konkrétní termín workshopu s  Fakultou architektury VUT. Následně 
Vás budeme informovat prostřednictvím SMS. Na FB a obecním webu bude umístěn leták 
v  elektronické podobě, aby si bylo možné připomenout vize, které vznikly v  průběhu srp-
na 2020.

Nakonec bych vás chtěl poprosit, abyste se i nadále aktivně zapojovali do tohoto projektu, 
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aby celkový pohled na využití tohoto velkého prostoru v centru obce reflektoval zájmy nás 
všech, kteří se tam chceme potkávat, využívat prostor jako zázemí pro své akce nebo pro 
jakoukoliv komunitní činnost.

V průběhu měsíce dubna 2022 byl kulturní dům a jeho parkoviště, které jsou součástí pro-
jektu návsi, již využity k místním akcím. I proto má smysl se potkat a vnést své pohledy na 
daný veřejný prostor.

Víc hlav víc ví!

� Josef�Zavoral

 

 

 

Sdružení obcí mikroregionu Litomyšlsko-Desinka 

Vás srdečně zve na tradiční 

ODPOLEDNE S DECHOVKOU 
 

V neděli 12. června 2022 od 14.00 hodin v letním areálu v Lubné.  
V případě nepřízně počasí se akce bude konat na Skalce v Lubné. 

K poslechu a tanci zahraje  

malá kapela Jana Pohorského se zpěvákem Radkem Klusoněm. 
 

Těšíme se na Vás! 

Občerstvení zajištěno.  
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Po krásně prožitých Vánočních svátcích jsme se spolu s  kamarády opět sešli ve školce. 
V lednu nás provázelo hlavní téma „Mráz kolem nás“ našim cílem bylo rozvíjet u dětí ko-
munikativní dovednosti – vyjadřování, výslovnost a gramatickou správnost řeči. Podařilo 
se nám uskutečnit logopedickou intervenci s paní logopedkou ze SPC Polička Mgr. Lenkou 
Novotnou. S  předškolními dětmi jsme v  rámci „Předškoláčka“ procvičovali slovní popis 
obrázků a určení k čemu slouží, odpovědi celou větou, určení počáteční a poslední hlásky 
ve slově. Mladší děti jsme vedli k rozvoji komunikačních dialogů, kdy děti odpovídají na 
otázky a ptají se na to, co je zajímá. Před odpoledním odpočinkem rozvíjíme dětem nejen 
slovní zásobu čtením pohádkových knížek (Emušáci – Ferda a jeho mouchy, Bob a Bobek, 
Štaflík a Špagetka).

V průběhu ledna jsme si s dětmi pohráli s novými hračkami od Ježíška, zažili jsme spoustu 
zábavy s novými hrami a podnikli další aktivity v rámci týdenních podtémat – „Postavíme 
sněhuláka“, „Zimní sporty“, „Zimní radovánky“.

Další měsíc byl zaměřen na zdravý životní styl s hlavními cíli především z oblasti „Dítě a jeho 
tělo“ zdraví, bezpečí a pohybové aktivity dětí. Děti se seznamovaly s důležitými informacemi 
o svém zdraví, těle a jeho fungování především svými zážitky a prožitky.

Motivačním divadýlkem „Polámal se mraveneček“ jsme děti uvedli do tématu „U  pana 
doktora“. Děti si v  průběhu týdne vyzkoušely role jak pacienta, tak doktora, který zval na 
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preventivní prohlídku. Děti si navzájem měřily tlak, teplotu, výšku, zkontrolovaly zrak a vše 
zaznamenávaly do svých zdravotních průkazů, které si samy vyrobily. Děti zjistily, že při pre-
ventivních prohlídkách se není čeho bát a že jsou velmi důležité.

„Zdravý způsob života“ aneb jak pečujeme o své zdraví a tělo. Pohyb a sport, zdravá strava 
a pitný režim, spánek a odpočinek, duševní pohoda a zdraví, plán dne – zábava a povinnosti. 
Další zážitky jsme nasbírali při péči o své tělo, kdy děti čistily zoubky a snažily se předejít 
zubnímu kazu a zbytečnému zkažení zoubku. K důležitosti čištění zubů napomohla i pohy-
bová hra „Kartáček a zub“ a povídání o tom, co naše zuby kazí. „Občas by to chtělo, procvičit 
si tělo“ tento verš si děti velmi oblíbily a předcházel našim tělovýchovným chvilkám. Vyzkou-
šeli jsme různé jógové pozice, zacvičili jsme si podle dětí, které se na chvilinku staly učiteli, 
zatančili jsme si na písničky „Moje tělo“, „Pojď cvičit“, „Pan doktor zub“, „Hlava, ramena“… 
O zdravé stravě, vyváženosti jídelníčku a pitném režimu jsme si povídali při výrobě zdravého 
talíře – děti stříhaly a lepily na papírový talířek to, co našemu tělu prospívá a vyživuje ho. 
Dále si vyzkoušely nalévat čaj naběračkou z hrnce do hrníčku a tím si procvičily jemnou mo-
toriku, koordinaci ruky a oka.

Vzdělávací projekt „Zdavá 5“

Naši mateřskou školu navštívila paní lektorka Hedvika Orlíčková z  nadačního fondu Al-
bert a hravě děti krok po kroku provedla od bezpečné cesty na nákup, pravidel nakupování 
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v  obchodě, zhodnocení nakoupených potravin zdravé x nezdravé, k  dopadům nakoupené 
a zkonzumované stravy na zdraví našeho těla. Odměnou pro děti bylo čerstvé ovoce, pohád-
ková knížka a CD s písničkami „Zdravé 5ky“.

„Já a moje tělo“ aneb životní cyklus, části lidského těla - holka a kluk, naše smysly, opěrná 
soustava - kosti a klouby, pohybová soustava - svaly, trávicí soustava – přijímání a zpracová-
ní stravy. V ranních hrách jsme dětem nabídli na prohlížení dětské encyklopedie, Albi tužku 
s knížkou „Lidské tělo“ a dřevěnou skládanku holky a kluka s jednotlivými soustavami lidské-
ho těla. Tělovýchovné chvilky probíhaly básničkami s pohybem „Když já se natáhnu“, „Hýbni 
kostrou“, pomocí překážkové dráhy jsme si vyzkoušeli putování potravy naším tělem – ústy, 
jícnem, žaludkem, tenkým a tlustým střevem až po vyloučení. Cvičením ticha podle Marie 
Montessori se zklidňujeme a  chystáme na diskuzní kruh a  řízenou činnost. Diskuzní kruh 
probíhal pomocí obrázků, které motivovaly děti k otázkám týkajících se jednotlivých sou-
stav lidského těla. Řízené činnosti probíhaly individuálně, skupinově i hromadně. Děti kresli-
ly, jak vidí samy sebe. Podle instrukcí „Kostíka“ malovaly ve skupinkách bílou temperou kosti 
našeho těla. A všichni společně jsme v pátek shrnuli, co jsme se o našem těle dozvěděli a zda 
ještě děti na toto téma něco zajímá. Při pobytu venku jsme naše tělo pořádně okysličili na 
čerstvém vzduchu, protáhli si svaly, běháním rozproudili krev a vnímali zrychlenou činnost 
našeho srdíčka. Po pobytu venku jsme se už těšili na oběd a odpočinek s pohádkou.

Karneval ve školce

Vyzdobili jsme školku balonky, vyrobili barevné řetězy, napekli sušenkové klauny. Povídali 
jsme si o  Masopustu a  zhlédli pohádku „Chaloupka na vršku“. A  ve čtvrtek 17.  2. nastal ve 
školce velmi očekávaný karnevalový den, na který jsme se s dětmi celý týden připravovali. 
Ráno do školky přiletěly dvě berušky, přišla víla, čarodějnice, jednorožec, Karkulka, superhr-
dinové, hasič, automechanik, rytíř, upír i  ředitel cirkusu. Hravými úkoly a  soutěžemi jsme 
si užili celé dopoledne. Za každou disciplínu děti dostaly samolepku, kterou si zaplnily kar-
nevalovou kartičku. Odměnou na závěr byly nejen napečené klaunské sušenky, ale i hračky 
z 3D tiskárny a dárky od sponzorů.
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Muzeum do škol a školek – „Praškolka“

Cílem poličského muzea je přibližovat dětem témata z historie a proto vytvořili unikátní mo-
bilní projekt do škol a školek. Naši školku zaujalo téma pravěku a projekt s názvem „Praškol-
ka“. Program projektu „Praškolka“ byl plný zážitkového poznávání, děti byly aktivně zapoje-
ny – prohlédly a osahaly si pravěké nástroje, vyzkoušely si oblečení z kůže, ochutnaly placky 
z dřívějších dob. Dozvěděli jsme se, kde pračlověk bydlel, proč pro něj byl důležitý oheň, a na 
závěr si děti vyrobily amulet z přírodnin. Lektorkám z Muzea Polička moc děkujeme za hez-
ký a naučný dopolední program.

� Hanka�Chadimová�a�Terka�Pospíšilová

Základní škola
Milí čtenáři občasníku,

protože se náš školní příspěvek nepodařilo otisknout v minulém čísle, ráda bych shrnula, co 
se tento školní rok kromě výuky odehrálo v naší škole.

V září nastoupili do školy čtyři noví žáčci, takže v současné době máme 21 dětí.

Na podzim jsme vyrazili do muzea v  Poličce na zážitkový interaktivní program Hrátnice. 
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Děti si mohly vyzkoušet tradiční, ale dnešním 
dětem už téměř neznámé hry jako lodní či 
tanková bitva, různé hlavolamy a  skládačky 
z  dřevěných kostek apod. Trpělivost a  přes-
nost si žáci potrénovali na balancovníku a mi-
nigolfu. Zabavily se nejen děti, ale i dospělí.

Z  dalších aktivit, které ve škole proběhly, se 
dětem líbila keramická dílnička, návštěva do-
pravního hřiště či výlet do záchranné stanice 
Pasíčka v Boru u Skutče. Dověděli jsme se tam 
většinou smutné osudy zachráněných zvířat, 
která jsou často doživotně odkázána na po-
moc člověka. Prohlédli jsme si tam například orla mořského, rysa ostrovida či psíka mývalo-
vitého. V současné době se záchranná stanice potýká s nedostatkem finančních prostředků 
a je vděčná za jakoukoliv pomoc.

Přírodu jsme také pozorovali pod lupou a mikroskopem na Půdě knihovny v Poličce, kde se 
nachází Centrum technického vzdělávání. Děti byly pořadem nadšené, většina z nich se se-
tkala s mikroskopem poprvé v životě. Po Vánocích přijela Půda i za námi do školy s progra-
mem Robotika ve škole.

V  březnu s  poličským muzeem do školy zavítal pravěk. Děti se hravou formou dověděly 
spoustu zajímavých informací o této době, ochutnaly, co lidé tenkrát asi jedli a vyrobily si 
hliněné misky. Další týden si zase žáci zkusili vyrobit ruční papír za pomoci instruktorky 
z Ekocentra Skřítek.

Z pohybových aktivit mimo školu jsme v prosinci dvakrát vyrazili bruslit na zimní stadion do 
Poličky. V současné době jezdíme plavat na poličský krytý bazén. Děti už odplavaly devět 
dvouhodinových lekcí a v dubnu je čeká poslední dvouhodinovka, v rámci níž si mohou za-
jezdit na tobogánu.

� Mgr.�Vladimíra�Matoušová
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Okénko hasičů
Letos se nám opět podařilo uspořádat VVH sboru, která proběhla v lednu. V loňském roce se 
to bohužel kvůli epidemii koronaviru nepodařilo. Stejně tak se nám nepodařilo uspořádat 
řadu akcí, které jsou už dlouhou dobu součástí našeho kalendáře. V letošním roce doufáme, 
že situace ohledně epidemie se zklidní a my budeme schopni naše tradiční akce uspořádat.

Na konci února Evropu ale zasáhla zpráva ještě mnohem 
horší, než to co se stalo v posledních dvou letech. Do Ev-
ropy se po téměř sedmdesátisedmi letech vrátila válka. 
První obrovská vlna solidarity se vzedmula i  v  Širokém 
Dole, kde bylo vytvořeno sběrné místo humanitární po-
moci. Proto jsme i my hned z počátku nabídli náš transit 
pro dopravu potřebných věcí. Celkem dvakrát jsme tedy 
odvezli humanitární pomoc do centrálního skladu v Čes-
ké Třebové, odkud je dále distribuována nejen přímo na 
Ukrajinu, ale i na další potřebná místa.

První letošní akcí byly 30. dubna Čarodějnice a stavění máje. Začalo se v 17:00, kdy začal do-
provodný program pro děti, a  začala se připravovat májka. Následovalo samotné stavění 
májky a  opékání špekáčků na ohni. Na závěr jsme pak zapálili připravenou vatru a  upálili 

čarodějnici, kterou pro tuto příležitost při-
pravila MŠ Široký Důl. Za čarodějnici dětem 
moc děkujeme.

Začal jubilejní 20. ročník Okresní ligy Svitav-
ska v požárním útoku.

Do Širokého Dolu se opět po třech letech 
sjela hasičská družstva z  celého kraje. Sou-
těž O putovní pohár starosty obce Široký Důl 
pravidelně zahajuje novou sezónu v  okrese 
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Svitavy. Bohužel v uplynulých dvou letech tomu 
tak nebylo. Vládní opatření zabraňující šíření 
koronaviru bohužel zabránila i  pořádání před-
chozích dvou ročníků.

Letos, navzdory poměrně pozitivní předpovědi, 
čekal na účastníky z poloviny propršený závod. 
Téměř po celou kategorii mužů skrápěl dráhu 
déšť, což se podepsalo i  na předvedených vý-
konech jednotlivých družstev. Dalo se předpo-
kládat, že kvalita dráhy se bude postupem času 
zhoršovat, takže týmy na začátku startovního 
pole mohly mít určitou výhodu. To se ale nako-

nec ukázalo jako chybná úvaha. Ze začátku startovního pole daly slušné časy pouze týmy 
Pomezí A 18,17 a Sychotín B 18,22. Domácí Široký Důl A zaběhl nepříliš povedený útok 18,64, 
který stačil pouze na 8. místo a domácí béčko skončilo 15. za 20,39. Už se zdálo, že žádný tým 
nepokoří osmnáctivteřinovou hranici, až se na start postavil Perálec. S  relativně vysokým 
startovním číslem předvedl parádní pokus zakončený časem 17,77. A to nebyl zdaleka konec 
sedmnáctkovým časům. Do Širokého Dolu totiž přijela i družstva, která okresní ligu pravi-
delně neobjíždějí. Jedním z nich byl Dubenec (okres Trutnov), který je úřadujícím vítězem 
Jizerské ligy. Ten potvrdil své kvality a dostal se do vedení časem 17,69. Chvilku po něm se na 
start postavilo družstvo Letohrad Kunčice D (okres Ústí nad Orlicí), které taktéž atakovalo 
nejvyšší příčky, ale prostřik na levém terči znamenal čas 17,81 a tím pádem třetí místo v sou-
těži mužů.

V kategorii žen se pro změnu čekalo na osmnáctkové časy, které nepřicházely. Výbuch ra-
dosti pak vyvolal až útok děvčat z Dolního Újezda. Děvčata předvedla, na podmínky které 
v sobotu panovaly, velmi solidní výkon zakončený časem 18,44. Už v tu chvíli bylo jasné, že 
je to útok na bednu jako hrom. Na startovní listině ale byly ještě další týmy, které pomýšlely 
na vítězství v prvním závodě ligy. Byly to především týmy obhájkyň titulu z Kamence. V loň-
ském roce dokázalo kamenecké áčko zvítězit a béčko skončilo na druhém místě. Čekalo se 
tedy především, jak se tato družstva připravili na nový ročník ligy. Hned po Dolním Újezdu 
se na start postavilo družstvo Kamence B. Jejich pokus byl opět velmi povedený a na jeho 
konci svítil na časomíře čas 18,34, který znamenal vedení. Několik týmů sice předvedlo na 
jednom terči čas pod osmnáct vteřin, ale na druhém byl většinou čas o  poznání horší. Až 
přišel na řadu Kamenec A, obhájkyně titulu. Opět pěkně rozběhlý útok se sedmnáctkou na 
druhém terči. Bohužel opět prostřik nalevo a výsledný čas 18,49. I tak tento čas znamenal 
třetí místo v tomto závodě. Domácí ženské družstvo skončilo 10. za 23,12.

Naší letošní nejdůležitější akcí pak budou oslavy 130. výročí založení SDH v Širokém Dole. 
I tato akce se měla konat už v loňském roce, ale opět to vzhledem k situaci nedopadlo. Oslavy 
se budou konat 25. června od 13:00 na prostranství před hasičskou zbrojnicí. Večer pak bude 
následovat taneční zábava se skupinou Vepřo-Knedlo-Zelo. Na oslavy vás srdečně zveme.

 Jakub�Paulíček.
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Historické okénko – pravidelný tisk materiálů Ing. Zdvořilého
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Inzerce
 
Nabídka bezplatné inzerce pro místní občany

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