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Vážení občané,
dostává se vám do rukou zimní vydání Občasníku obce Široký Důl. Tímto bychom
chtěli zahájit jeho pravidelné vydávání, a to 4x ročně. Byli bychom rádi, kdybyste
na stránkách občasníku nalezli všechny důležité informace - zprávy ze života obce,
usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva, zprávy z činnosti místních spolků,
základní a mateřské školy, pozvánky na místní akce, ale také akce v okolních
obcích a přilehlém regionu. Budeme vděční za vaše podněty a příspěvky, které
povedou ke zkvalitnění obsahu nových vydání občasníku.
Ing. Marcela Mrázová, Pavel Krejsa

Ve volebním období 2018 -2022 bude v Širokém Dole pracovat obecní
zastupitelstvo v tomto složení:
Starosta obce:

Pavel Krejsa

Místostarosta obce:

Ing. Josef Zavoral

Předsedkyně sociální komise:

Ing. Marcela Mrázová

Předsedkyně kulturní komise:

Mária Víšková

Předseda kontrolního výboru:

Ing. Jiří Mráz

Předseda finančního výboru:

Václav Vopařil

Zastupitel:

Zdeněk Svatoš

Setkání s obyvateli naší obce na téma „Možnost odkupu budovy č. 86 a využití budovy č. 61“
V pátek 29. března 2019 od 18 hod. se bude v místní hasičské zbrojnici konat setkání s obyvateli
naší obce v souvislosti s možností odkupu budovy č. 86 a využití budovy č. 61 Kromě zástupců
obce budou přítomni majitelé budovy č 86 a Ing. arch. Vojtěch Kmošek, který pracuje na návrhu
úprav vnitřních prostor a celkové obnovy obou budov. Spolu s našimi hosty se vám budeme
snažit podat veškeré informace a odpovědět na vaše dotazy. Jedná se o důležitou záležitost,
proto bych byl rád, kdybychom se sešli v co největším počtu.
Pavel Krejsa

Krátce o naši obci
Široký Důl se
nachází
na
území okresu
Svitavy a náleží
pod Pardubický
kraj.
Příslušnou obcí s rozšířenou působností je
město Polička. Obec se rozkládá asi 20 km
západně od Svitav a 5 km severozápadně
od města Polička. Leží v nadmořské výšce
512 až 604 m. První zmínku o obci
nalezneme v historických pramenech v
roce 1269.
Celková katastrální plocha obce je 601 ha,
z toho orná půda zabírá 51 %, 1/5 katastru
obce je osázena lesním porostem, menší
část plochy obce zabírají louky (méně než
1/3). Obec protíná cyklotrasa s
odpočívadlem a mapou zajímavostí.
Dominantu obce tvoří gotický kostel sv.
Jana Křtitele z roku 1347, který je zapsán v
seznamu kulturních památek.
K
architektonickým
historickým
památkám
patří
velmi
zachovalá
polygonální stodola s doškovou střechou
a soubor zděných statků čtvercového
typu.
V současné době obývá obec 417
obyvatel, průměrného věku 39 let z toho
dospělých je 323 a dětí ve věku 0-18 je 94.
V obci byla vybudována plynofikace,
veřejný vodovod, sběrný dvůr a
kanalizace.
Pro děti školního věku je v obci základní
škola prvního stupně, pro využití volného
času slouží knihovna, sportovní a dětské
hřiště.
V obci fungují spolky SDH, myslivců,
veteránů a divadelníků Sport-Art.
Obec je členem Spolku pro obnovu
venkova, svazku Kraje Smetany a Martinů,
svazku obcí AZASS, SMSV Poličsko,

Mikroregionu Poličsko a Mikroregionu
Litomyšlsko – Desinka.

Kontakty:
Adresa:
Obec Široký Důl
Široký Důl 100
572 01 Široký Důl
tel: 461 310 707
IČ: 00277461
Dat. schr.: 9mna3ms
Starosta:
Pavel Krejsa
email: starosta.sirokydul@seznam.cz
mobil: 734 890 165
Místostarosta:
Ing. Josef Zavoral
email: josef.zavoral@centrum.cz
Mobil: 773 573 602
Účetní:
Alena Grubhofferová
tel: 461 724 425
E-mail:
obec.sirokydul@seznam.cz
Podatelna:
podatelna.sirokydul@seznam.cz
bankovní účet:
1286422309/0800

Zápisy ze zastupitelstva
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce č. 2 konané dne 26. 11. 2018
1. Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelem Ing. Josefa Zavorala a ověřovatelku
zápisu jednání zastupitelstva obce Ing. Marcelu Mrázovou.
2. Zastupitelstvo obce schválilo program pro jednání zastupitelstva.
3. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření č. 5, 6, 7/ 2018.
4. Zastupitelstvo obce schválilo složení finančního výboru: Václav Vopařil, Stanislava
Večeřová, Stanislav Krumpl.
5. Zastupitelstvo obce schválilo složení kontrolního výboru: Ing. Jiří Mráz, Bc. Ondřej
Houdek, Martin Bureš.
6. Zastupitelstvo obce schválilo složení kulturní komise: Mária Víšková, Martin Bureš,
Petr Pala, Marcela Tomšová, Lenka Krejsová, Blanka Volfová.
7. Zastupitelstvo obce schválilo složení sociální komise: Ing. Marcela Mrázová, Jana
Sílová, Jitka Sejkorová, Marcela Tomšová.
8. Zastupitelstvo obce projednalo a odročilo návrh poplatku za svoz a likvidaci
komunálního odpadu na rok 2019.
9. Zastupitelstvo obce schválilo poplatek za stočné na rok 2019.
10. Zastupitelstvo obce schválilo poplatek za psa na rok 2019.
11. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Ivo Dvořáka, Široký Důl 12 o odkup pozemku
parcela č. 200/1 o výměře 392 m2
12. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Marie Navrátilové, Široký Důl 108 o prořezání
stromů.
13. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Ing. Marcely Mrázové, Široký Důl 59, o skácení
stromu.
14. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Vojtěcha Dřínovského, Široký Důl 22 o skácení
stromu.
15. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Václava Vopařila, Široký Důl 120 o proplacení
nevyčerpané dovolené za rok 2018.
16. Zastupitelstvo obce schválilo novou výši měsíčního nájmu prodejny smíšeného zboží,
Široký Důl 109 s Nguyen Trung Dung s splatností od 1.12. 2018.
17. Proběhla diskuse na tato volná témata: obecní občasník, nové webové stránky,
informační SMS zprávy, setkání rodáků a oslava 750 let obce v roce 2019, přemístění
kontejnerů, radary, izolace oken.
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3 konané dne 17. 12. 2018
1. Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelem Ing. Josefa Zavorala a ověřovatelku
zápisu jednání zastupitelstva obce Ing. Marcelu Mrázovou.
2. Zastupitelstvo obce schválilo program pro jednání zastupitelstva.
3. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 8 2018.
4. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2019.
5. Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý rozpočtový výhled.

6. Zastupitelstvo obce schválilo poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok
2019.
7. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Farnosti Sebranice o finanční příspěvek na
opravu kostela.
8. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Střediska sociálních služeb SALVIA, z.ú. Svitavy
o finanční příspěvek na rok 2019.
9. Zastupitelstvo obce schválilo odměny zastupitelů zůstanou ve stávající výši. Odměna
byla navýšena pouze Ing. Marcele Mrázové za vedení obecního časopisu.
10. Proběhla diskuse na tato volná témata: ZŠ a MŠ Široký Důl, nové webové stránky,
dotace na pořízení, modernizaci a rekonstrukci obecního majetku, spolupráce s Ing.
Arch. Vojtěchem Kmoškem, setkání rodáků a oslava 750 let obce v roce 2019 (termín
kapel).
Schválený rozpočet obce na rok 2019
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf text
Sdílené daně

Rozpočet
2019
5 798 550

1xxx
Neinvestiční přijaté transfery ze SR

0

Neinvestiční přijaté transfery ze SR

85 200

4111
4112
0
4122
4222
1032
2221
2321
3613
3632
3639
3722
3725
5512
6171
Celkem

Investiční přijatá dotace od kraje

0

Lesní hospodářství
Silnice
Příjmy za stočné
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví – nájem hrobů
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálního odpadu
Využívání a zneškodňování kom.
odpadu
Požární ochrana
Činnost místní správy

0
0
370 000
130 000
13 750
50 000
12 000
40 000
0
6 500 000

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf text
1032
2212
2321
3113
3314
3330
3341
3349
3399
3412
3421
3429
3522
3613
3631
3632
3635
3639
3722
3724
3725
3745
4359
4379
5212
5213
5512
6112
6115
6118
6171
6310
6320
6399
Celkem

Lesní hospodářství
Silnice – opravy a udržování
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní škola a mateřská škola
Činnost knihovnická
Činnost regionálních církví
Rozhlas a televize
Ostatní činnosti sděl. prostředků
Ostatní činnosti kultury
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní zájmová činnost
Ostatní nemocnice
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálního odpadu
Využívání a zneškodňování nebez.
odpadu
Sběrný dvůr
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní služby a činnost v oblasti soc.
péče
Služby a činnosti v oblasti sociální
prevence
Ochrana obyvatelstva
Živelné pohromy a krize
Požární ochrana
Veřejná správa a služby
Volby do zastupitelstva obcí
Volba prezidenta republiky
Činnost místní správy
Obecné výdaje z fin. operací – bank.
poplatky
Pojištění majetku obce
Ostatní finanční operace

Rozpočet
2019
20 000
350 000
250 000
300 000
1 000
5 000
15 000
10 000
200 000
30 000
10 000
10 000
22 000
1 122 200
250 000
210 000
1 000
450 000
250 000
5 000
15 000
500 000
25 000
3 000
0
20 000
95 000
900 000
0
0
850 000
5 000
24 000
30 000
5 978 200

III. FINANCOVÁNÍ
Pol.
8115
Pol.
8124
Celkem

Změna stavu na bank. účtech
Splátka úvěru

521 800
521 800

Důležité informace
Informace o uzavření místní prodejny
V termínu od 14. března do 4. dubna 2019 bude z důvodu dovolené uzavřena místní
prodejna smíšeného zboží.

Nové obecní webové stránky
Během měsíce května letošního roku by měly být spuštěny nové obecní webové stránky.
Součástí nabídky služeb správce webových stránek bude také zasílání bezplatných sms
zpráv, které bude doplňovat hlášení obecního rozhlasu. Této možnosti bude moci využívat
každý majitel mobilního telefonu. O podmínkách a termínu spuštění této služby vás
budeme zavčas informovat.

Poplatky v roce 2019
Svoz a likvidace komunálního odpadu

600 kč / obyvatele (splatnost do 31.3. 2019)

Stočné

720 kč / obyvatele (splatnost do 20.5. 2019)

Poplatek za psa

100 kč

(splatnost do 31.3. 2019)

Odvoz komunálního odpadu

- každé pondělí v sudých týdnech

Odvoz plastů

- každé úterý v sudých týdnech

Provozní doba sběrného dvora

- každou sobotu od 8 do 10 hodin

Poruchy čerpadel na ČOV
V poslední době dochází k častým poruchám čerpadel na ČOV. Hlavní příčinou je ucpávání
čerpadel hadrami na mytí nádobí a jednorázovými utěrkami, které jsou vyrobeny
z nerozložitelného materiálu. Chci vás proto požádat o větší pozornost při vypouštění
odpadních vod.

Využití sběrného dvora pro likvidaci plastů
Rád bych také upozornil na problém s likvidací plastového odpadu. Občas se stává, že
stávající kontejnery na plasty kapacitně nestačí a proto musíte odkládat plasty vedle
kontejnerů. Chci vás proto požádat, abyste více využívali služeb sběrného dvora, kde je
umístěn velkoobjemový kontejner na plasty.
Děkuji. Pavel Krejsa

Naši jubilanti v roce 2019
Měsíc leden:
Kalánek Zdeněk
Flídr Jiří
Andrlová Anna
Měsíc únor:
Vomáčková Milada
Pakosta Oldřich

55 let
55 let
70 let
65 let
75 let

Předsedkyně sociální komise a starosta
obce navštěvují naše spoluobčany nad 70
let s přáním všeho dobrého do dalších let
za celou naši obec a jsou to velice
příjemná setkání. Gratulujeme ostatním
našim jubilantům a přejeme hodně zdraví
a spokojenosti v nadcházejících letech.

Akce, které proběhly v období prosinec-únor
Vítání občánků
Jako každý rok i letos byl prosinec v naší obci bohatý na události. Ať už to bylo rozsvěcování
vánočního stromku, Mikulášská nadílka pro děti, nebo již tradiční turnaj ve hře „Člověče,
nezlob se“, a také vánoční koncert v místním kostele.
Já bych ale chtěla připomenout jednu obzvláště milou a příjemnou událost v životě naší
obce—vítání nově narozených občánků.
16.12.2018 jsme do velké rodiny naší obce přivítali tyto děti:
Dorotu Chaloupkovou, narozenou rodičům Janovi a Barboře Chaloupkovým z č.p. 25
Lucii Koutnou, narozenou Jiřímu Koutnému a Lucii Jaškové z č.p. 10
Kryštofa Houdka narozeného rodičům Ondřeji a Monice Houdkovým z č. p. 129
Jiřího Špačka narozeného mamince Anetě Jílkové z č.p. 35 a
Ondřeje Slavíka narozeného Lukáši Slavíkovi a Jitce Wilderové z č.p. 27
Děti s rodiči, ostatní přítomné a pana starostu přivítala předsedkyně kulturní komise paní
Mária Víšková, která provázela celou slavností. Program k této malé oslavě připravili děti
ze základní školy v Širokém Dole, pod vedením paní ředitelky Lenky Kopecké. Svojí pěknou
hrou na klávesy nám slavnostní atmosféru pomohla dotvořit i slečna Alena Broklová. Po
proslovu pana starosty, který nové občánky přivítal, se rodiče spolu se svědky podepsali
do pamětní knihy obce. Děti dostali dárky, maminky pan starosta potěšil kytičkou a připil
si s rodiči na zdraví jejich dětí. Rodiče si také mohli odnést památku na tuto událost ve
formě fotografií, kdy se děti s příbuznými již tradičně fotili u kolébky. Několik fotografií
Vám přinášíme i na těchto stránkách. Vítání občánků patří mezi jednu z nevýznamnějších
událostí nejen v životě rodičů nově narozených dětí, ale i v životě naší obce.
Všem rodičům ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně láskyplné trpělivosti při
výchově jejích dětí.

Rozsvěcování vánočního stromku
Neděle 2. 12. 2018 byla první adventní
nedělí, a jako v mnoha městech i vesnicích
po celé naší zemi, tak i v naší obci
probíhalo dá se říct již tradiční
rozsvěcování vánočního stromku.
Navzdory
nepřízni
počasí jsme se na hřišti
místní mateřské školky
sešli v hojném počtu.
Po uvítání a proslovu
pana
starosty
započalo
společné
odpočítávání,
na
jejímž konci se rozzářil
vánoční stromeček.
Slavnostní atmosféru
všem
přítomným
zpříjemnili
zpěvem
koled děti z místní
mateřské a základní
školy, pod vedením
paní učitelek.
Po vystoupení dětí, místo pod osvětleným
stromkem zaujala rodina Andrlových,
kteří nás potěšili zpěvem, doprovázeným
elektrickou kytarou.

V zimním a deštivém počasí, netypickém
pro vánoce přišel vhod teplý punč i horký
džus, které hezky zahřály na těle. K
doplnění pohoštění se podával chléb se
sádlem a se škvarkami, což byla první
novinka
letošního
rozsvěcování stromečku. Tou
druhou novinkou byl malý
vánoční stromek, který byl
jen pro děti, které si ho mohli
ozdobit sami, čehož v
hojném počtu využili.
Až budete číst tyto řádky,
vánoce budou již pouhou
vzpomínkou. Vzpomínkou na
hezké chvíle, kdy jsme se
sešli
u
rozsvíceného
stromku,
pobesedovali.
Chvíle, které jsme prožili
spolu, nechajíc za sebou
každodenní shon. Byl to čas k
zastavení a načerpání klidné
a sváteční vánoční atmosféry.
Kousek té atmosféry si můžete
připomenout na přiložených fotografiích.

Ohlédnutí za předvánočním koncertem v kostele sv. Jana Křtitele
V neděli 23. prosince 2018 se zaplnil náš kostel sv. Jana Křtitele návštěvníky 8. ročníku
tradičního předvánočního koncertu. Svoje umění nám předvedli širokodolští zvonkoherci,
SMALL BAND z Poličky a krásně zahrála a zazpívala schola mládeže ze Sebranic.
Povzbudivými slovy doprovodil program náš pan farář P. Ladislav Kozubík. Prožili jsme
společně pěknou část odpoledne. Na závěr jsme se zahřáli svařákem a posilnili výtečným
občerstvením. Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kdo se jakýmkoli
způsobem podíleli na přípravě koncertu. Už nyní se těšíme na další ročník.
Pavel Krejsa

Bruslení na zimním stadionu v Poličce
Dne 26. 12. 2018 proběhlo bruslení na zimním stadionu v Poličce v délce 1,5 hodiny,
hrazené obecním úřadem Široký Důl. Na ledě si zabruslily nejen děti, ale i dospělí a chlapi
se vyřádili při hraní hokeje.

Širokodolský pochod
Dne 29. 12. 2018 se uskutečnil již tradiční pochod nejen občanů ze Širokého Dolu, ale i
přespolních nadšenců. Hlavní organizátorka pochodu Jitka Sejkorová nám vybrala
nenáročnou trasu na Poličku po stezce přes Kamenec s občerstvením v restauraci Pivovar
v Poličce. Pochodu se účastnilo 38 chodců a opět se celá akce vydařila. Již se těšíme na další
sportovní akce.

Tříkrálová sbírka
Dne 5. 1. 2019 proběhla v naši obci
každoroční celorepubliková Tříkrálová
sbírka organizovaná Oblastní charitou
Polička.
Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou
tradičně určeny na pomoc lidem
nemocným, se zdravotním postižením,
seniorům, rodičům s dětmi v tísni a dalším
jinak sociálně potřebným. Sbírka má
předem jasně daná pravidla pro rozdělení
výtěžku a je koncipována tak, že většina
vykoledovaných prostředků zůstává v
regionu, kde byly vybrány. Předem jsou
také stanoveny
záměry, na které
se v daném roce
vybírá.

Záměr Tříkrálové sbírky 2019 pro Poličsko
je následující:
- s úhradou spoluúčasti nákladů
spojených s rekonstrukcí domu č.
IV, (Vrchlického čp. 10 v Poličce), v
němž poskytujeme služby sociálně
terapeutických dílen a sociální
rehabilitace pro klienty z okresu
Svitavy,
- s částečným pokrytím provozních
nákladů vynakládaným na činnost
Charitní ošetřovatelské služby a
Domácího hospice sv. Michaela,

Obecný přehled
rozdělení
výtěžku
Tříkrálové sbírky:

Režie tříkrálové sbírky
5%
Celostátní projekty Charity
5%
Česká republika
Humanitární
pomoc
do
10 %
zahraničí
Projekty Diecézní charity
15 %
Hradec Králové
Projekty Oblastní charity
65 %
Polička

zdravotní služby poskytované
pacientům
v
obcích
podle
rajonizace zdravotních pojišťoven v
konkrétních obcích kolem města
Poličky
- s poskytováním přímé pomoci
potřebným, sociálně slabým lidem v
místě působnosti tříkrálové sbírky
Oblastní charity Polička, případně s
humanitární pomocí,
- s podporou humanitárních projektů
v Indii, kde jsou v oblasti Bangalore

pořádány kvalifikační kurzy pro
nevyučené a nezaměstnané mladé
lidi a v oblasti Belgaum na dětské
večerní vzdělávání a podporu
nemajetných
školáků
a
vysokoškolských studentů,
- s krytím nákladů vzniklých při
odstraňování následků vzniklých při
mimořádných
událostech
povodních, požárech apod.
Všichni koledníci se sešli v 8:30 před
kostelem, rozdělili si trasu a vyrazili
společně se svými vedoucími koledovat.

Celkem se do sbírky z naši obce přispělo
částkou 16.564 Kč. Celková částka za
Poličsko činila 797 555 Kč.
Pro naše koledníky připravila i Oblastní
charita Polička odměnu v podobě
drobného dárku a vstupenky na filmové
představení Malá čarodějnice, které se
konalo 10. 2. 2019 v Poličce.
Děkujeme všem našim dětem za hojnou
účast, neboť počasí nebylo zrovna
příznivé, a poděkování patří také vám
všem občanům obce, kteří jste přispěli do
sbírky i potěšili svými dary koledníky.

Připravované akce
5. poslední ples sezóny

Dětský karneval

Setkání seniorů
Mikroregion Litomyšlsko- Desinka a obec Široký Důl Vás srdečně zvou na tradiční
SETKÁNÍ SENIORŮ
v neděli 17. března 2019 od 14:00 hodin v Lubné na Skalce.
K poslechu hraje ŠEUCOVSKÁ MUZIKA ze Skutče.
Těšíme se na Vás! Občerstvení a doprava zajištěny. Bližší informace budou vyvěšeny na
úřední desce.
Pálení čarodějnic a skákací hrad
V letošním roce budou „Čarodějnice“ v obci opět pod taktovkou místních hasičů. Dne 30.
dubna 2019 se sejdeme na hasičském hřišti v dolní části obce a již od 17:00 bude na hřišti
připraveno zábavné odpoledne pro děti. Letos bude součástí i obří skákací hrad, na který
bude po celou dobu vstup zdarma. Možnost opečení špekáčků (pro děti zdarma), dále
limonáda a samozřejmě něco pro dospělé. Na závěr, až se objeví první hvězda, zapálíme
velkou vatru a upálíme „Širokodolskou čarodějnici“. Srdečně zveme všechny děti i dospělé!
Setkání rodáků a oslava 750 let od založení Širokého Dolu
V letošním roce, a to 29. a 30. června proběhne v naší obci Setkání rodáků a oslava 750 let
od založení naší obce. Se zastupiteli a ve spolupráci s místními spolky připravujeme
program na tuto akci. Součástí oslav bude také výstava tematicky zaměřená k výročí
založení obce. Na přípravách spolupracujeme s Okresním archivem v Litomyšli, historiky
zabývajícími se minulostí obcí v našem regionu a dalšími. Chtěl bych touto cestou požádat
vás, obyvatele naší obce, o zapůjčení jakýchkoli materiálů (dokumenty, fotografie aj.),
které se vážou k historii Širokého Dolu. Moc vám předem děkujeme.
Základní a mateřská škola Široký Důl
Škola vykonává činnost základní školy,
mateřské školy, školní družiny a školní
jídelny-výdejny. Základní škola v Širokém
Dole je malotřídní, výuka probíhá ve dvou
třídách se spojenými ročníky podle
Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání. Ve školním roce
2018/2019 základní školu navštěvuje 21
žáků, 8 děvčat a 13 chlapců. S žáky pracují
tři pedagogičtí pracovníci s kladným
vztahem k žákům, při hodinách se snaží

vytvářet příjemnou a vlídnou atmosféru. Velkou výhodou je nízký počet ve třídách, což
umožňuje individuální přístup. Děti pracují přirozeně, bez stresu a odcházejí z naší malé
školičky dobře připraveny k pokračování vzdělávacího procesu na druhém stupni ZŠ i na
osmiletém gymnáziu. Škola se nachází v budově obecního úřadu, pro svoje účely využívá
v přízemí šatnu, v prvním patře je ředitelna, dvě třídy, pracovna pro školní družinu a
sociální zařízení. Učebny jsou prostorné, světlé, vyzdobené estetickými pracemi žáků a
didaktickými materiály, působí útulným dojmem. Obě třídy jsou vybaveny novým výškově
stavitelným nábytkem, interaktivní tabulemi, pro výuku využíváme 8 počítačů a 2
notebooky. Jelikož škola nemá k dispozici tělocvičnu, dojíždějí žáci v podzimních měsících
alespoň na část hodin tělesné výchovy do tělocvičny na ZŠ Na Lukách do Poličky, v prosinci
na bruslení a pravidelnou aktivitou v zimním období je plavecký výcvik v Poličce.
K pohybovým aktivitám využíváme obecní hřiště, halu a krásné prostředí v obci.
V průběhu roku škola zařazuje řadu mimoškolních aktivit a projektů, například pro
environmentální výchovu „Den stromů“, „Den Země“, „Zvířátka v zimě“, výukový program
z ekocentra „Pasíčka“, zdravý životní styl v rámci projektu Ovoce a mléko do škol,
pohádkové vaření SOŠ a SOU v Poličce, bezpečnost návštěvou dopravního hřiště, teorií
dopravní výchovy, účastí na akci „Děti bez úrazu a projektu zaměřený na canisterapii,
navštěvujeme kulturní a vzdělávací akce v poličském divadle a muzeu.
Děti se také účastní výtvarných a pěveckých soutěží, cyklistického závodu v Liboháji,
matematické soutěže Cvrček a Klokánek, srovnání s ostatními školami poskytují testy Scio
a Kalibro. Velmi oblíbenou sportovní aktivitou je školní olympiáda v závěru školního roku.
Závěrem bychom chtěly poděkovat všem, kteří naši školu podporují a kladně ji prezentují
na veřejnosti, velmi si toho vážíme a za jejich podporu děkujeme.
Vedení a zaměstnankyně školy

Sdružení dobrovolných hasičů
V okresní lize družstvo A začalo závodem na domácí půdě, kde časem 17,14 odstartovalo
další ročník okresní ligy. Na tomto závodě to znamenalo druhé místo, avšak bylo to v této
sezóně naposledy, co Ačko figurovalo v průběžném pořadí ligy na jiném než prvním místě.
Vítězství v Lubné a Telecím a 3. místo z Hartmanic vytvořili velký náskok. Situaci jsme si
zkomplikovali závodem v Sádku, kde jsme nezapsali ani bod a začalo se vytvářet drama,
které bylo dost podobné tomu, co jsme zažili v roce 2016, kdy jsme postupně ztráceli a na
posledním závodě ligy prohráli o pár bodíků s Chrastavcem. Na nepovedený výkon jsme
navázali nepřesvědčivými výkony v Nedvězím. Pak ale přišla naše chvíle a na závodě v
Kamenci jsme předvedli nejen nejrychlejší útok historie sboru, ale nejrychlejší útok historie
okresní ligy a to 16,48. To nás nakoplo k parádní Desné, kde obě naše družstva byla na
bedně a nám zbývalo jen doběhat poslední 2 závody bez chyb. Ty ale přišli nejen v Perálci,
po kterém se náš náskok snížil na pouhých 8 bodů před posledním závodem v Květné. I tam
jsme, ale chybovali a dokončili útok až na devátém místě a museli jsme čekat jak si s
hozenou rukavicí, stejně jako v roce 2016, poradí Chrastavec. Tentokrát ale štěstí stálo při

nás a neplatný pokus z jejich požárního útoku znamenal obrovskou radost v našem týmu a
zisk druhého titulu vítězů Okresní ligy za sebou. Samozřejmě i pro příští sezónu si musíme
klást v okresní lize nejvyšší cíle a doufáme, že se o zlatý hattrick popereme. Lehké to ovšem
určitě nebude.
Béčko začalo okresní ligu krásným 4. místem z domácího závodu a pak byl úplně jiný než
Ačko. Velmi stabilní začátek a sbírání bodů kolem 5. místa postupně zvedal naše béčko
nahoru. Pak ale přišel Kamenec, kde béčko skončilo bez bodu a to byl zřejmě rozhodující
moment ligy v souboji o třetí místo. Pak Béčko mohutně finišovalo a nejlepším časem
sezony 17,12 z Desné si připsalo jediné vítězství v letošním ročníku. Na to navázali
parádním druhým místem z Perálce. A situace v boji o třetí místo byla stejná jako u Áčka.
Naše béčko bylo o pár bodíku před Perálcem na třetím místě. Bylo jasné, že kdo vyhraje
tento minisouboj v posledním závodě, bude třetí. V tomto případě nám, ale svatý Florián
nepřál. Fantasicky a odvážně rozběhnutý útok našich kluků ukončil obrovský prostřik a
čekalo se, zda Perálec svůj útok promění v bronzové medaile. Tak se také stalo a Perálec se
poprvé v historii dostal na bednu v celkovém hodnocení ligy.Naši kluci obsadili parádní 4.
místo a určitě si zaslouží velkou pochvalu. V letošní sezoně dozná Béčko vícero změn, tak
uvidíme, jak se s tím kluci poperou.
Postupové soutěže jsme začali jako tradičně v Květné na okrskovém kole. Vzhledem
ke svatbě Vlastimila Střítežského tam jel dost oslabený tým, který skočil po zásluze na
druhém místě a nechal po dlouhé době vyhrát okrsek i někoho jiného než Široký Důl. To
nás nemuselo vůbec mrzet, jelikož jsme měli postup na okres zajištěný automaticky jako
obhájci titulu.
Okres se konal na trávě v Dlouhé Loučce. Tak jsme ale nenechali nikoho na
pochybách, kdo je favoritem. První místo ve všech disciplínách znamenalo jasný postup na
krajské kolo. První místa v jednotlivcích obsadili Jakub Paulíček, Martin Břenek a Stanislav
Paulíček.
Krajské kolo se konalo v Litomyšli, celá soutěž byla velmi ovlivněna smutnou zprávou
o tragické smrti Tomáše Jílka. Proto jsme celý závod absolvovali s černými páskami. První
disciplínou byla štafeta, kde jsme parádním výkonem 57,03 obsadili první místo a vytvořili
jsme si šanci na zdramatizování souboje se Zbožnovem, který je v tuto chvíli kvalitativně
jinde. To se potvrdilo i při běhu na 100m, kde se nedá říci, že by se nám nedařilo, ale prostě
kluci ze Zbožnova byli o kousek lepší. Bylo jasné, že rozhodně útok, kde máme každoročně
nevýhodu, že se naše liga neběhá na nástřikové terče. To se potvrdilo i letos a po druhém
místě na útoku jsme obsadili zasloužené druhé místo. V jednotlivcích obsadil Jakub Paulíček
3. místo a Jan Flídr s Karlem Flídrem skončili shodně na 6. místě. Oba posledně jmenovaní
pak soutěžili pod vlajkou Zbožnova i na MČR v požárním sportu, kde pomohli Zbožnovu k
titulu vicemistrů ČR v kategorii dobrovolných hasičů.

Co se týče individuálních úspěchů, tak nejúspěšnějšími jednotlivci byli Stanislav a Jakub
Paulíčkovi. Standa skončil v Českém poháru na parádním 7. místě když svůj nejlepší čas
předvedl v Ostravě a to 16,45.Kuba pak skončil v Českém poháru na 4. místě a svůj nejlepší
čas předvedl v Kamenci a to 15,74. Oba pak v barvách svého zaměstnavatele hájili barvy
Pardubického kraje na MČR profesionálních hasičů v Liberci. Na tomto mistrovství se do
finálového běhu probojoval i Jakub Paulíček, který svoji účast dokázat přetavit v zisk titulu
vicemistra ČR v běhu na 100m s překážkami pro rok 2018.
Jakub Paulíček, starosta SDH

Mladí hasiči a hasičky
Mladší žáci
Mladší žáci v loňské sezóně chytili formu za pačesy. Celý rok se jim vedlo. Okresní liga
začínala 5.5. v Pomezí, kde mladší na začátek sezóny urvali krásné třetí místo a všichni
doufali, že to vydrží celou sezónu. Pokračování měla liga 19.5. v Jevíčku, kde skončili také
na třetím místě. 26.5. se přesunuli do Dolního Újezdu, kam si jeli jenom pro body za požární
útok, protože se neúčastnili celé hry Plamen. V Dolním Újezdě totiž vybojovali první místo
a odjížděli s plným počtem bodů. 30.6. v Poličce urvali zase 3. Místo a 2.9. v Kamenci to
cinkalo stříbrem. O týden později v Sádku se nedařilo a čas 20,33 stačil až na 10. Místo. Po
tomto závodě měli stejný počet bodů s Hradcem na Svitavou, tudíž se rozhodovalo na konci
září v Mladějově. Mladší si zaběhli osobní rekord, který měl hodnotu 16,28 a zatím vedli
závod. Jakmile odběhl Hradec bylo rozhodnuto…. Stali jsme se vícemistry okresní ligy
mladých hasičů v kategorii mladší žáci.
Starší žáci
Starší se celý rok snažili jen co jim síly stačily. V Pomezí nezačali zrovna nejlíp a skončili na
11 místě. V Jevíčku si ale spravili chuť, když dokázali obsadit 4. Místo. Z Poličky a Kamence
si odváželi páté místo. V Sádku se o jednu příčku zhoršili. Po soutěži v Sádku bylo jasné, že
o titul bude bojovat Lubná a Pomezí a Široký Důl, Mladějov, Bystré a Dolní Újezd měli stejně
90 bodů, takže rozhodoval také závod v Mladějově. Starší zaběhli z té čtyřky nejhorší útok,
ale neměli se za co stydět, protože to byl našlapaný závod a čas 18,17 je skvělý. Starší
v Okresní lize obsadili konečné šesté místo. Což je skvělý výsledek, protože půlka týmu byla
ve starších teprve první rok.
Pavel Neuman, vedoucí mladších hasičů
SPORT-ART Široký Důl, z.s. a rok 2018
Máme začátek nového roku, tak bych rád za náš spolek SPORT-ART Široký Důl, z.s.
zrekapituloval ten minulý.
Rok 2018 začal 4. Posledním (prvním) plesem naší plesové sezóny, který byl tentokrát bez
dobrodružné energetické vsuvky. S novou kapelou proběhl ke spokojenosti nás pořadatelů

a doufám si tvrdit i zúčastněných. Nechybělo tradiční předtančení, bohatá tombola a opět
skvělé moderování. Pokud by někdo chtěl zavzpomínat, tak je možné na našem
facebookovém profilu SPORT – ART Široký Důl, z.s.
Následovalo již tradiční setkání sousedů na kopci, kde proběhla premiéra našeho
divadelního „kusu“ Širokonošské pohádky. Na konci června jste nás pak mohli vidět v
místním sále, kde vystoupili také naši mladší herečtí kolegové.
Přes prázdniny jsme si dali odpočinek, který skončil první zářijový víkend Širokodolskou
časovkou. Od první pořadatelské schůzky jsme řešili závažný problém. Ti, kteří si
vzpomenou na minulý ročník možná už tuší. Ještě vás budu chvilku napínat. Tušíte? No
dobře, tak já vám
to
tedy
prozradím.
Minulý rok
se
nám
potvrdilo, že
k pořádnému
závodu
potřebujeme
déšť.
Nicméně
rok
2018
lze
určitě pokládat
za srážkově
podprůměrný,
krom 1.9.
2018.
Dle
internetu
byl rok 2018
nejchudší
na deště za 58 let
měření. „Od
ledna
do
července
spadlo v Česku v
průměru
293 milimetrů
srážek, tedy
293 litrů vody na metr čtvereční.“ (uvedeno na elektronických stránkách tzbinfo, Srážky od
ledna do července jsou druhé nejmenší za 58 let měření, 2018). Proto bylo pro nás opravdu
velmi náročné dokázat naplánovat počasí dle minulého ročníku. Pro letošní rok je
předpoklad změnit oficiální název Širokodolská časovka na Širokodolská časovka mezi
kapkami deště. Nicméně málokdo si dokáže představit, jaká byla naše „radost“, když jsme
se cca v 7:00 začali scházet na kopci a ono opravdu pršelo. Měsíce plánování, stresu a
vymýšlení nepřišly vniveč a nám se to podařilo – naplánovat závod na jediné deštivé
dopoledne od ledna! Nebojím se říct, že jsme dokázali porazit zákony statistiky. A mě
napadá "Poručíme větru, dešti, kdy má pršet a kdy vát"?
Nejvíce to oslavil náš ředitel závodu viz demonstrační fotka s názvem „Prší“.
Opět lze zavzpomínat tentokrát na našich webových stránkách, kde jsou fotky a výsledky
jednotlivých závodníku. Ve většině kategorií se umístili naši členové na předních příčkách,
což je důkazem jejich dobré fyzické kondice, když se, i v takto nepříznivém počasí a
obrovské konkurenci, dokázali vybičovat k tak vysokým sportovním výkonům.
http://www.smrciny.wbs.cz/

Následující den jsme vystoupili s naší divadelní hrou v Kamenci. Ano je to tak, naše divadlo
už má za těch pár let přesah do celého našeho regionu 😊. Nesmíme zapomenout
poděkovat našim hercům z dětského divadelního souboru, se kterým máme možnost hrát.
Do konce roku jsme pak už jen stihli odmítat další nabídky na divadelní vystoupení 😊.
Celý rok jsme pak uzavřeli turnajem v Člověče nezlob se. Název této hry lze pokládat i za
moto našeho spolku.
Z textů výše je patrné, že náš spolek je uskupení ojedinělé a mohlo by se zdát, že uzavřené.
Zdání ovšem klame a my budeme rádi, když by měl někdo chuť se k nám přidat.
Chceš být v prima partě, chceš na prkna, co znamenají svět, chceš se umístit na předních
příčkách Širokodolské časovky? To je výzva!
Za SPORT-ART Široký Důl, z.s., Pepa Zavoral, info@sportartsd.cz

25 let firmy Flídr s.r.o.
Nedílnou součástí naší obce je firma Flídr s.ro. Již čtvrt století jsou vidět nezaměnitelné
modré střechy areálu, které upoutají pozornost a jsou bezpečným poznávacím znamením.
Hlavním předmětem podnikání firmy
je výroba dílů pro automobilový
průmysl, který dnes již ale zdaleka není
jedinou činností. V současnosti se
firma zabývá mimo jiné i výrobou
jednoúčelových strojů, distribucí
hadic, výrobou zemědělské a hasičské
techniky.
Za léta existence zaměstnala nemálo
občanů naší vesnice, a dala práci i
lidem v širokém okolí.
Firma byla založená v roce 1993 a do dnešních dnů ušla pořádný kus cesty. Z malé firmy se
vypracovala ve firmu, s kterou je třeba počítat. Rozvíjí a rozrůstá se pořád dál, důkazem
čeho jsou další-- sesterské firmy: Flídr Energo, Flídr Medical,Flídr Agro a další.
Podporuje také hasičský sport, známá je každoroční hasičská soutěž „ O pohár VŘSR“, které
se zúčastňují hasičská družstva z celé České republiky a i ze Slovenska, a která probíhá v
areálu firmy.
Koncem loňského roku skončila dostavba posledních výrobních hal. Jejich dokončení
korespondovalo s 25. výročím založení firmy Flídr s.r.o a 20. výročím založení firmy Flídr
plast s.r.o. Tato významná výročí završila oslava v nově vybudované hale.
Jménem redakční rady našeho občasníku se i my připojujeme ke gratulantům. Přejeme
hodně úspěchů do dalších let.
Panu Karlovi Flídrovi přejeme brzké zotavení po náročné operaci, a hodně zdraví a sil do
dalšího období.

Nabídka služeb – Kateřina Štarmannová
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