Červen 2019, 2. vydání

Vážení občané,
vítejte u 2. vydání občasníku obce Široký Důl. Je to historický okamžik, neboť vždy občasník
končil u 1. vydání, nám se podařilo téměř nemožné, vydat další číslo ☺. Chtěla bych
poděkovat všem, kdo se podíleli na obsahu tohoto občasníku a budu se těšit na další
příspěvky i od vás, spoluobčanů.
Marcela Mrázová

Výstava o Širokém Dole a „RODÁCI 2019“
Jak už všichni víte, letos budeme slavit 750 let od
první zmínky o naší obci. Zároveň budou tyto
oslavy spojeny s Rodáky. Jaký bude program oslav
se dočtete v tomto čísle našeho Občasníku a
samozřejmě dostanete osobně i pozvánky.
Jedna z věcí, kterou bychom rádi realizovali, je
výstava o Širokém Dole. Chtěl bych vás tedy
poprosit o případnou spolupráci. Rád bych
vystavil zajímavé fotky a další dokumenty o dění
v Širokém Dole. Každý z nás určitě něco zajímavého doma má a bylo by hezké se o to podělit
s ostatními na tento slavnostní víkend. Pro inspiraci přikládám fotografii plakátu, který v
prosinci 1945 zve na divadelní představení do hostince Fr. Flídra v Širokém Dole.
Veškeré zapůjčené věci budou následně vráceny. V případě fotografií by mohla být se
souhlasem majitele pořízena kopie pro účely obecní kroniky.
Níže uvádím kontakt na mě, jelikož jsem se stal samozvaným kurátorem výstavy, ale bez
vaší pomoci nebude co vystavovat.

E-mail: josef.zavoral@centrum.cz
Mobil: 737 007 486
místostarosta, Josef Zavoral

Zápisy ze zastupitelstva
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce č.4 konané dne 25.února 2019
1. Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelem Ing. Josefa Zavorala a ověřovatelkou
zápisu jednání zastupitelstva obce Márii Víškovou.
2. Zastupitelstvo obce schválilo program pro jednání zastupitelstva obce
3. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1/2019
4. Zastupitelstvo obce schválilo zadání vypracování projektové dokumentace na I.
etapu výměny vodovodního řadu od VŠ Střítež směr Široký Důl čp. 86 firmě PC
PROJEKT – Ing. František Pravec, Suchá Lhota 22, Litomyšl
5. Zastupitelstvo obce zamítlo možnost spolupráce s firmou REMA AOS, Antala Staška
510/38, Praha 4 – Krč v oblasti odpadového hospodářství.
6. Zastupitelstvo obce schválilo vytvoření nových webových stránek obce firmou Obec
na webu s.r.o., Lidická 700/19, Brno.
7. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Jiřího Lopoura ml., Š. Důl 106 o odkup pozemku
parc. č. 192 a projednalo žádost o odkup částí pozemku parc. č.1431/1.
8. Zastupitelstvo obce schválilo výsledek přezkumu hospodaření obce ze strany
Krajského úřadu Pardubického kraje za rok 2018.
9. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2018.
10. Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce za rok 2018.
11. Zastupitelstvo obce projednalo možnost spolupráce s Regionální rozvojovou
agenturou Pardubického kraje.
12. Zastupitelstvo obce projednalo návrh změny nájemní smlouvy s Miroslavem a Janou
Teleckými, Široký Důl 38, týkající se sportovního hřiště v místní části Kopec.
13. Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek Základní školy a mateřské školy
za rok 2018.
14. Zastupitelstvo obce schválilo žádost Oblastní charity Polička o finanční příspěvek na
rok 2019.
15. Zastupitelstvo obce projednalo žádost Ing. Petra Štarmanna, Široký Důl 136 o odkup
pozemku parc. č. 1458.
16. Zastupitelstvo obce schválilo skácení jilmu na obecním pozemku parc. č. 118.
17. Zastupitelstvo obce schválilo skácení vrby na obecním pozemku parc. č. 760/1.
18. Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2019 o nočním
klidu.
19. Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci z Pardubického kraje na
dobudování prostranství u prodejny smíšeného zboží v rámci dotačního titulu
Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji.
20. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí stanovisko Krajského úřadu – odboru dopravy
a silničního hospodářství k dopravní situaci v obci.
Zastupitelstvo obce zamítlo žádost manželů Chaloupkových, Široký Důl 25 o odkup
části pozemku parc. č.1431/25.
21.Proběhla diskuse na tato témata: setkání s obyvateli obce v pátek 29. března 2019
v hasičské zbrojnici, zajištění oslav 750 let obce a setkání rodáků a přátel obce,
odklad realizace výměny střešní krytiny na hřbitovní zdi u kostela sv. Jana Křtitele a
jiné.

Důležité informace
Výměna vodovodního řadu od VŠ Střítež směr Široký Důl č. 86
V roce 2020 by měla v naší obci proběhnout první etapa výměny vodovodního řadu
z osinkocementu na plastové potrubí od vodoměrné šachty ve Stříteži po budovu č. 86
(pohostinství se sálem). V současné době je dokončena prováděcí projektová
dokumentace, s majiteli dotčených pozemků jsou vyjednány souhlasy se vstupem na
pozemky a do 30. června bude podaná žádost o dotaci na Pardubický kraj. Celkové
předpokládané výdaje na tuto akci jsou 6 milionů kč. 50 % nákladů by měla pokrýt dotace
z Pardubického kraje, 30 % nákladů uhradí Svazek obcí Vodovody Poličsko a 20 % připadá
na obec Široký Důl. Při realizaci díla bude v maximální možné míře použita bezvýkopová
technologie – tzv. berstlining (protažení stávajícího potrubí plastovým) nebo přímý protlak
zeminou. Druhá etapa, tj. finální výměna vodovodního řadu ve zbývající části obce by měla
proběhnout v příštích 3 až 5 letech.

Výsledek ankety týkající se možnosti odkupu budovy č. 86 – pohostinství se sálem
Počet vydaných anketních lístků: 322
Počet účastníků ankety: 171
Počet hlasujících pro odkup: 99 (57,9%)
Počet hlasujících proti odkupu: 69 (42,1%)
Počet neplatných anketních lístků: 3
Účast obyvatel v anketě: 53,1 %

Výsledky hlasování voleb do Evropského parlamentu konané dne 24. – 25. 5. 2019
v obci Široký Důl
Celkový počet voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů

315
103
103
103

Účast v %

32,70

Počadí strana č. Název strany
1.
39
KDU-ČSL
2.
30
ANO
3.
18
Česká strana pirátská
4.
17
Starostové (STAN) a TOP 09
5.
5
ODS

počet hlasů
22
21
18
17
13

6.
7.

28
24
25
36

8.

10
17
40

Svoboda a přímá demokracie
HLAS
Svobodní, Liberland a RČ –
ODEJDEME BEZ PLACENÍ
Soukromníci a NEZ s podporou ODA
a prof. spol.
DSSS – Za národní suverenitu!
PATRIOTI PRO NEUTRALITU!
Alternativa pro Českou republiku 2017

3
2
2
2
1
1
1

Změna dopravního značení a výměna zpomalovacích prvků
Na základě rozhodnutí odboru dopravy MěÚ
Polička a Krajského ředitelství policie ČR –
územního odboru Svitavy dojde v naší obci během
letních měsíců ke změně dopravního značení
v úseku od budovy Základní a mateřské školy po
místní část Kopec a výměně zpomalovacích prvků
pod Smrčinami. Stávající květináče budou
nahrazeny dvěma pásy tzv. polštářů (viz. přiložené
ilustrační foto). Jeden pás polštářů bude instalován
také v místní části Kopec v úrovni dětského hřiště.

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 ing. Marcelu Mrázovou
Pavel Krejsa, starosta obce
Naši jubilanti v roce 2019
Měsíc březen:
Lorenc Jiří
Paulíčková Marcela
Rompotl Jiří
Vomáčka Josef
Vopařilová Marie
Měsíc duben:
Dřínovský Zdeněk
Sejkorová Helena
Paulíčková Růžena

50 let
50 let
65 let
65 let
50 let
60 let
85 let
85 let

Měsíc květen:
Paulíčková Marie
Blažková Ludmila
Vopařil Václav

75 let
55 let
60 let

V tomto období jsme se starostou obce
navštívili naše 3 spoluobčany nad 70 let
s přáním všeho dobrého do dalších let za
celou naši obec. Bohužel z návštěvy u paní

Paulíčkové jsme nestihli pořídit foto.
Gratulujeme ostatním našim jubilantům a
přejeme hodně zdraví a spokojenosti
v nadcházejících letech. MM

Akce, které proběhly v období březen-květen 2019
5. poslední ples plesové sezóny 2019
V sobotu 2. 3. 2019 proběhl už 5. Poslední ples v Širokém Dole.
Tak jako každý rok se podařilo lístky vyprodat předem, takže byla
hojná účast.
Ples se odehrál bez zásadních komplikací ať už technických nebo
organizačních. Nicméně proběhl tradiční energetický výpadek,
ale pouze v lokálním měřítku kuchyně, takže nikdo nic nepoznal.
Pouze někteří pořadatelé se dostali na potřebnou tepovou
frekvenci, aby taneční výkon na parketu, který následoval během večera, měl potřebnou
kvalitu. U některých to mělo naopak vliv na choreografii, jelikož následně došlo ke
skupinovému efektu, kdy ti, co znali perfektně kroky, je zapomněli a ti co se orientovali
právě podle nich, vytvořili choreografii velmi originální. Náročnost, kterou se vyznačovala,
by uvedla do rozpaků Johna Travoltu i Olivii Newton-John.
Uvažoval jsem, co o plese vlastně napsat. Popisovat jednotlivé epizody z večera, kterých
jsem byl svědkem a u mnoha jsem naopak chyběl, jsem zavrhl. Tak alespoň ve zkratce
popíšu, co obnáší taková organizace plesu, a jak to všechno vlastně začalo :-).
Na začátku všeho byl nápad obnovit tradici plesů u nás v Širokém Dole. Slovo dalo slovo a
zrodil se název, program, termín a místo. Nikdo z nás netušil, co všechno to bude obnášet,
což se v tomto případě ukázalo jako velká výhoda. Pro obnovení plesové sezóny pro nás
bylo zásadní ples něčím obohatit, a proto jsme si lámali hlavu s tím, v čem máme přemíru
talentu ne jako jednotlivci, nýbrž jako obec. Navíc jsme chtěli od začátku poděkovat a vzdát
hold našim ženám, dívkám a slečnám. Tyto dvě hodnotící kritéria: talent a ženy, nás
nasměrovaly k jediné správné odpovědi, a tou byl tanec. Následně jsme začali shánět muže
do nově vznikajícího tanečního tělesa. Nespornou výhodou byla jistota, kdy jsme věděli, že
ať se přihlásí kdokoliv, nemusíme u něj řešit pohybové předpoklady či rytmus v těle. Mnozí
z vás by řekli, jak to máme jednoduché, když máme ten talent, ale opak byl pravdou. Právě
přemíra talentu a individuální ambice jednotlivých tanečníků se ukázaly jako naprosto
nezvladatelné. Už na začátku mohlo tedy paradoxně vše skončit na talentu širockých
chlapců a chlapů. Opět se daly hlavy dohromady a začalo se hledat řešení, jak tuto přemíru
talentu a ambicí zkrotit. Kdo hledá, najde, a tak i my jsme našli. Už čtvrtým rokem
spolupracujeme s taneční skupinou ze Sebranic a od té doby jde vše správným směrem. Ti,
co nás sledují, a já se jim nedivím, tak vědí, že naše choreografie rok od roku rostou co do
své technické, ale i produkční náročnosti. Ve zkratce, jak šel postupně běh s naším tanečním
tělesem: ZD Široký Důl (TrnkyBrnky), Spartakiáda, Haka, Někdo to rád horké (muži za ženy
a naopak) a letošní Pomáda.

Vše o tom, co tady píši, by se nemohlo odehrát bez nespočtu dobrovolníků, kteří pro vás
tančí :-), roznáší lístky, motají a prodávají tombolu, pomáhají s přípravou, obsluhují, vaří,
moderují, hrají a dělají mnoho a mnoho jiných věcí. Celkově dělají vše proto, aby jediné, co
se bude během večera řešit, byl náš oblíbený energetický výpadek. Omlouvám se, že
nejmenuji každého zvlášť, ale určitě bych na někoho zapomněl.
Nakonec je nutné poděkovat vám všem návštěvníkům Posledního plesu v Širokém Dole. Bez
vás bychom to neměli pro koho dělat a vlastně právě díky vám se v Širokém Dole krom již
tradičního velice úspěšného požárního sportu objevuje fenomén nový, a tím je tanec :-).
Za SPORT – ART ŠIROKÝ DŮL, z. s., Josef Zavoral

Dětský karneval
Kulturní život naší obce na začátku letošního roku začal plesem v režii místního spolku
SPORT-ART Široký Důl ve spolupráci s obcí—dne 2. 3. 2019 v sále místního pohostinství.
Vzápětí na tento ples navazoval dne 3. 3. 2019 dětský karneval, který se konal na tomtéž
místě.
I tato kulturní událost má v historii naší obce dlouholetou tradici, která se setkává s
pozitivním ohlasem.
Letos, po roční odmlce jsme na tuto tradici opět navázali.
Dětí přišlo opravdu hodně, v doprovodu svých rodičů, ale i prarodičů. Hned ve dveřích
dostalo každé dítě frkačku, aby atmosféra byla opravdu karnevalová. A tak se sálem
místního pohostinství rozléhal v tento den veselý smích dětí. Program se nesl v duchu
tance, hudby a soutěží, kterých se děti rádi zúčastňovali, samozřejmě odměnou byla
sladkost. Musím říct, že i rodiče se aktivně zapojovali do soutěží a tanců.
Tlačenice nastala i u rozdávání dárků pro všechny děti-každé z nich dostalo balónky,
bonbóny, omalovánky, a modelínu. Za příspěvek na dárky patří náš dík ne jenom obci Široký
Důl, ale i místním hasičům.
I letos se nám představila pestrá směsice masek, a porota neměla vůbec lehkou práci s
vybírám vítězů. Tři hezké dorty, které byly cenou za první tři místa si samozřejmě našla
nakonec své majitele.
Akce se vydařila, za vše mluví plný sál. Karnevalovou atmosféru Vám přiblížíme na
přiložených fotkách.
Jako předsedkyně kulturní komise děkuji všem, kteří se příprav účastnili, pomohli a věnovali
svůj čas pro radost našich dětí a vnuků.

Setkání seniorů
V neděli 17. března 2019 od 14:00 hodin v Lubné na Skalce se uskutečnilo setkání seniorů
v rámci Mikroregionu Litomyšlsko- Desinka. K poslechu hrála ŠEUCOVSKÁ MUZIKA ze
Skutče. Setkání opět naplnilo očekávání.

Den matek
Vážení spoluobčané!
Mám milou povinnost informovat Vás o další kulturní akci, která se uskutečnila v naší obci.
Druhá květnová neděle je již přes sto let věnována na celém světě svátku dne matek.
Po několika letech, kdy se na tento svátek v naší obci trochu zapomnělo, jsme se rozhodli
ho obnovit.
A tak jsme se 12.5.2019 sešly v sále místního pohostinství. Našim cílem bylo vytvořit pro
místní maminky a babičky hezké odpoledne. Ačkoliv to byl svátek matek a babiček, tatínků
a dědečků se sešlo taky hezký počet, takže sál byl skoro úplně plný, což nás samozřejmě
moc a moc těší a chtěli bychom, aby se oslava tohoto hezkého dne stala v naší obci tradicí.
Hosté v sále dostali malé pohoštění, a aby ta oslava matek a babiček dostala trochu
„šmrnc“, tak je obsluhovali pouze muži. Myslím, že nápad se všem líbil.
Program trval něco přes hodinu, zpívalo se v něm, recitovali básničky, hrálo se malé divadlo,
i na housle, a přišel za námi i kouzelník - pan Krejčí, který nás překvapil také, protože
honorář za své vystoupení věnoval jako sponzorský dar, za což mu děkujeme.
Na konci programu dostaly všechny maminky a babičky kytičku.
Akce se velice vydařila, soudě podle ohlasů, samozřejmě nás to potěšilo, a již se těšíme na
příští rok. Jako předseda kulturní komise obce Široký Důl bych ještě jednou chtěla
poděkovat všem malým i velkým, kteří se nacvičování programu zúčastnili a věnovali mu
svůj čas. Bez nich by program nemohl vzniknout!
Můj dík patří i všem, kteří zajišťovali zázemí a tím pádem i pohodu!

30. dubna se konal pod taktovkou místních hasičů, již počtvrté, čarodějnický večer
Místní SDH uspořádalo ve spolupráci s obcí Široký Důl, sdružením Sport-ART a přáteli obce
další ročník již tradičního odpoledne především pro děti. Celou akci provázela značná
nejistota ohledně počasí a ještě ráno dost pršelo. Naštěstí jsme měli "opět" štěstí. Od 17.
hodiny, kdy akce začínala, panovalo příjemné dubnové počasí beze srážek. Součástí
odpoledne bylo několik atrakcí pro děti, kdy si mohly vyzkoušet například: vaření lektvarů,
tvorbu rakety nebo se projet na koni a elektrickém autíčku. Na letošní rok bylo připraveno
překvapení ve formě skákacího hradu, který se stal nejúspěšnější atrakcí a po celou dobu
se u něj stály fronty. Samozřejmostí byl ohýnek na opékání špekáčků. Na závěr jsme pak
zapálili vatru, která měla cca 3,5m a spokojeně se u ní ohřáli. Akce se zúčastnilo více než
50 dětí nejen ze Širokého Dolu.

Noc kostelů
Dne 24. 5. 2019 proběhla v naši farnosti noc kostelů. I v našem kostele sv. Jana Křtitele
byl připraven program pro návštěvníky, kteří připutovali autobusem, autem či pěšky.
Akce se vydařila a příští rok se jistě opět zapojíme.

Dětský den
V neděli 2. 6. 2019 se v naší obci pořádal „Den dětí“. Je to určitě jedna z akcí, na které se
děti těší.
A tak se od 14.00 hodin ozývala hudba, smích a všude byla vidět dobrá nálada. Akce se
soutěžemi, hrami i s ukázkou dovedností se letos odehrála na hřišti za školou, kde byla
připravena nejenom stanoviště pro děti, ale i občerstvení- i pro rodiče a prarodiče, kteří
doprovázeli své ratolesti. Za absolvování 10 stanovišť byla odměnou malá drobnost a
hlavně zmrzlinový kornout, který přišel vhod ve velice teplém odpoledni.
Samozřejmě na konec nesměla chybět tradiční „pěna“, kterou jako každý rok přichystali
hasiči, za což jim děkujeme. Děti měly velikou radost a vydováděly se v ní dosyta-teda
dokud pěna neopadla.
Taky děkuji všem, kteří se na přípravě dne dětí podíleli a pomohli tak připravit hezké a
pohodové odpoledne!

Připravované akce
SPORT – ART ŠIROKÝ DŮL, z. s. v roce 2019 a kultura od nás pro vás!
Rád bych za náš spolek shrnul, co vás od nás čeká v roce 2019, abyste si mohli naplánovat
svůj čas neb:
„Když je kultura mrtvá, potom člověk je mrtvý a celá země. Lidé by se měli více angažovat
za kulturu. Kultura musí dál pěstovat dějiny. Člověk si musí vážit evropské kultury, specifik
země, starat se o budoucnost. Kdyby měl více kulturních možností, bylo by také méně krizí.
Kultura je enormně důležitá pro duševní zdraví jedince.“
Caspar Richter 1944
Zdroj: https://citaty.net/temata/kultura/
8. 6. 2019
Setkání kopečáků Široký Důl
22. 6. 2019
Blešmark Pustá Rybná
29-30. 6. 2019
Rodáci a výročí 750 let od první zmínky o
Širokém Dole
1. 9. 2019
Tradiční divadelní vystoupení v Kamenci

7. 9. 2019
Širokodolská časovka v kapkách deště
cca prosinec
Tradiční turnaj ve hře Člověče nezlob se
Littera scripta manet!
Za SPORT - ART ŠIROKÝ DŮL, z. s., Josef
Zavoral

Rodáci 29. a 30. 6. 2019

Veteráni 2019

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřská škola je otevřena od 30. 8. 2012. Umístěna je se základní školou a obecním
úřadem v jedné budově ve středu obce. Je zde velká herna, ložnice a jídelna s kuchyní.
Věkové složení dětí je od 3 do 6 (7) let. V tomto školním roce školku navštěvuje 19 dětí, u
kterých se střídají dvě učitelky. Otevřeno je od 7:00 do 15:00 hodin.
V mateřské škole pracujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem „Hrajeme si
celý den“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Každý týden se věnujeme danému tématu (např. moje tělo, smysly, dopravní prostředky,
příroda se probouzí, zvířátka a mláďátka).
Snažíme se hravými činnostmi rozvíjet osobnost samostatného a sebevědomého dítěte,
schopného spolupracovat a komunikovat. K dětem přistupujeme individuálně a
s respektem.
Do programů zapojujeme prvky Montessori pedagogiky, jógy, cvičení na gymnastických
míčích, balančních kamenech, využíváme hry na klávesy a rytmické Orffovy nástroje.
Individuálně procvičujeme správnou artikulaci a rozvíjíme komunikační dovednosti dětí.
Aktivity probíhají zábavnou a zážitkovou formou, děti do činností nenutíme, mají možnost
výběru.
Vystupujeme u rozsvěcování vánočního stromu, na vánoční besídce, pořádáme výtvarné
dílny pro rodiče, karneval, oslavujeme Den dětí a na závěr školního roku se slavnostně
loučíme s předškoláky. Využíváme nabídek poličských organizací a navštěvujeme jejich
programy (ZUŠ Open, CBM, Divadelní klub a SVČ Mozaika – keramika, bubnování, dopravní
hřiště).
Těší nás, že s dětmi můžeme často vyrážet do okolní krajiny a poznávat krásy místní přírody.
Chodíme do lesa, běháme po louce, objevujeme nová místa v okolí Širokého Dolu. V zimě
bobujeme a stavíme sněhuláky.
Jezdíme sem rády. ☺
Zuzana Bulvová a Hana Dalíková

Z mimoškolních aktivit základní školy: Návštěva muzea v Poličce
V úterý 12. března jsme se vypravili do poličského muzea na vzdělávací program „Křehká
krása skla“, který žákům přiblížil bohatou sbírku sklářských výrobků
a zajímavou historii sklářské výroby. Děti zhlédly krátký dokument, jenž zachycoval
technologii a postup výroby skla, použití nářadí v praxi. Druhou část programu tvořila
výtvarná sklářská dílna, během které si děti namalovaly na skleničku vlastní dekor.

V pátek 5. dubna jsme zavítali do dob středověku, zažili jsme den plný zajímavých aktivit,
žáci si mohli vyzkoušet gotický oděv, kroužkovou košili, rytířskou přilbu, potěžkali
si středověkou výstroj, vyzkoušeli si pečetění, náročnou práci iluminátora, vytvořili si
vlastní mozaiku ve vitrážovém okně a mnoho dalších zajímavostí ze života středověku.
Výprava za poznáním do středověku se nám moc líbila.

.

Místní hasiči dokázali na domácím závodě ve velké konkurenci zvítězit
11.5 v sobotu se v Širokém Dole
uskutečnil první závod Okresní ligy
svitavska v požárním útoku. I ve velmi
nejistém počasí přilákal do Širokého Dolu
celkem 47 družstev. Domácí pořadatelé
připravili pro závodníky velmi rychlou
dráhu, kterou nepoškodil ani páteční déšť.
Od prvního útoku bylo jasné, že družstva
zimní přípravu nepodcenila a bylo se
opravdu na co dívat.
Jako první zahájilo přípravu domácí Áčko.
Jako pořadatelský tým dokázal domácí
prostředí
skvěle
využít.
Parádně
rozběhnutý útok a vyrovnané sestřiky
znamenal čas 16,65, který se dokonce
zařadil na třetí místo historických tabulek
Okresní ligy. Hned po nich nastoupil na
start Sychotín (BK), který rozběhl svůj útok
tak, aby byl schopen vedoucí čas atakovat.
O malý kousek to však nevyšlo. I přes to si
Sychotín připsal další parádní čas dne
16,79. A aby toho nebylo málo, tak
podobných útoků bylo rozběhnuto
mnohem více. Bohužel výsledné časy
velmi ovlivňovali prostřiky na jednom z
terčů. Až přišel na start tým Zderazi A (CR),
který předvedl souhru, na jejímž konci
svítil na displeji čas 16,84 a i v početném
Zderazském kotli propukla radost. Už tři
šestnáctky byl vyrovnaný rekord Okresní
ligy v počtu časů pod sedmnáct vteřin. To
ale nebyl konec, protože s nejvyšším
startovním číslem se představil Míchov
(BK), který je z loňského roku držitelem
rekordu dráhy. Parádní kulisa, kdy fandil,
kdo měl ruce a nohy hnala Míchov k
dalšímu parádnímu času a pouze se čekalo
na co to bude stačit. Útok prakticky bez
chyby znamenal "až" 16,85 a celkové 4.
místo. Tím pádem se tento závod stal
závodem
s
nejvyšším
počtem

šestnáctkových časů v kategorii mužů na
jednom závodě OLSY. Domácí tým "B"
rozběhl svůj útok velmi odvážně, avšak
velmi rychlá voda znamenala celkové
zkrácení útoku a proudařům na čáru
chybělo dobrých 5 metrů. Jejich čas tak
stačil na 19. místo.
I v kategorii žen zahajovaly favoritky. Jako
první se představila děvčata z Bohuňova,
které skončila loni druhá a svůj najisto
rozběhnutý útok zakončila časem 18,65.
Hned po nich se přestavily obhájkyně
titulu SDH Nedvězí. Hned od začátku bylo
vidět, že to holky s obhajobou titulu myslí
vážně. Velmi odvážně rozběhnutý útok
pokazily jen mírné prostřiky na obou
terčích. I tak se ale děvčata ujala vedení
časem 17,92. Tento čas ale určitě nebyl
nepřekonatelný a mnoho týmů se velmi
přiblížilo, nebo ho na jednom terči
dokonce překonalo. Útok se ale běhá na
dva terče a v tomto ohledu už nebyl jejich
čas překonán. Na stupních vítězů pak
dvojici doplnila děvčata z Desné A, která
zakončila svůj útok časem 19,09.
Kategorie veteránů pak žádné překvapení
nepřinesla. První Desná dala slušných
16,73, ale na Hartmanice to opět
nestačilo. Rekordem dráhy 15,85 v
kategorii veteránů si opět zajistili vítězství
a velmi dobrý vstup do další sezóny, která
opět bude určitě znamenat útok na další
celkové vítězství. Na stupních vítězů je pak
doplnila Oldříš, která sestříkla terče v čase
17,26.
Okresní liga bude pokračovat dalším
závodem za čtyři týdny závodem v Telecím
9.června.

Inzerce
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