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Po delší době bych vás chtěl pozdravit prostřednictvím nového čísla občasníku. Období ka-
rantény postavilo každého z nás a celou naši společnost do neobvyklé a doposud nepoznané 
situace. Jakoby se čas na chvíli zastavil. Byly zakázány veškeré kulturní i sportovní akce a byl 
omezen kontakt mezi obyvateli.

Dnes je situace lepší. Věřím, že se běžný život, tak jak jsme na něj zvyklí, vrátí do normálních 
kolejí. Bohužel se nemohly v naší obci konat některé akce – oslava svátku matek, pohárová 
soutěž v hasičském sportu, dětský den a jiné. Doufám, že ve zbytku roku se akce, které k Ši-
rokému Dolu patří, budou konat v  plném rozsahu a  v  obvyklých termínech. Také o  těchto 
plánovaných akcích si přečtete v tomto čísle.

Chtěl bych vám všem popřát hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a hezký zbytek léta.

 -Pavel Krejsa-

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří pomohli v době karantény.

Roušky pro naše spoluobčany ochotně a nezištně ušily paní Andrlová s dcerou Markétou, 
Renata Břeňová a učitelky z naší mateřské školy Zuzana Bulvová a Hana Chadimová.

Hasiči z místní JPO V. pomáhali s distribucí roušek a dezinfekce v rámci Pardubického kraje.

Hasiči z Dolního Újezdu provedli dezinfekci prostor základní a mateřské školy.

Vím, že obyvatelé naší obce si vzájemně pomáhali a byli k sobě ohleduplní.

Vám všem moc děkujeme!!!

 -Pavel Krejsa-

Poděkování
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Rychtáři v Širokém Dole

Po smrti širokodolského mana v bitvě u Kresčaku roku 1346 byla v Širokém Dole
zřízena svobodná dědičná rychta. Po rozdělení obce roku 1398 měla zvlášť svoji
rychtu strana Litomyšle a strana města Poličky.

Rychta Litomyšle (čp. 70.)

? -1516 Adam

1516-1554 Lorenc

1554-1595 Petr Straka

1595-? Petr Straka (asi syn)

? -1627 Jan Straka (bratr)

1627-? Martin Tiehel

Matěj Hladký

1643-1660 Jan Jílek

1660-1663 Tomáš Jílek

1663-1676 Jakub Chadima

1676-1707 Vavřinec Chadima

1707-1740 Matěj Chadima

1740-1771 Mikuláš Chadima

1771-1814 Jan Chadima

1814-1832 Václav Chadima

1832-1849 Václav Chadima

750 let obce Široký Důl

Rychta Poličky (čp. 4.)

poč. 15. st. Nicek

1415 Jan syn Nicka

před 1552-1558 Petr Štiech

1558-1573 Lorenz Květenský

1573-1602 Jakub Květenský

1602-1618 Jan Bártků

1618-1646 Štěpán Mřeň

1646-1687 Jan Mřeň

1687-1721 Michal Mřeň

1721-1758 Karel Mřeň

1758-1762 Tomáš Mřeň
poslední dědičný rychtář

Volení rychtáři:

1769, 1771 Pavel Popelka

1784-1793 Jan Popelka

1796-1802 Tomáš Filipi

1823-1838 Pavel Novotný

1840-1844 Jozef  Popelka

1847 Jan Sýkora

Historické okénko – pravidelný tisk materiálů Ing. Zdvořilého
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Důležité informace
Likvidace plastů

V letním období likvidujeme větší množství plastů. V této souvislosti vás chci znovu požádat, 
abyste pro likvidaci plastů více využívali velkoobjemový kontejner ve sběrném dvoře. Malé 
kontejnery na sběrných místech v tomto období kapacitně nestačí. Děkuji.

Dokončené a probíhající stavební akce

Byl dokončen prostor před prodejnou. Zbývá ještě nainstalovat propagační mapu obce. Na 
podobě této mapy v současné době pracujeme. Chtěl bych poděkovat Blance Volfové za vý-
sadbu a péči o květiny u prodejny.

V  červnu byly nainstalovány měřiče rychlosti u  silnice ve směru od Lubné a  Poličky. Na 
budovu kulturního domu bylo nainstalováno bezpečnostní zrcadlo pro lepší průjezd kři-
žovatkou. Věřím, že tyto investice nebyly zbytečné a už v současnosti je dopravní situace 
v tomto úseku klidnější.

V současné době probíhá výměna elektroinstalace v kulturním domě. Po dokončení výměny 
elektroinstalace bude otevřeno pohostinství. Provozovat ho bude spolek SPORT-ART Široký 
Důl, z.s. O termínu zahájení provozu pohostinství vás budeme zavčas informovat.

Probíhají přípravy na vybudování zastřešení dvoru a  výstavbu šatny a  skladu v  kulturním 
domě, realizaci terénních úprav za kulturním domem, rozšíření parkovací plochy naproti bu-
dově základní školy a zatrubnění příkopu v místní části Kopec.

Chtěl bych také poděkovat našim hasičům za ochotnou a účinnou pomoc při likvidaci kůrov-
ce v obecním lese. Velmi si této pomoci a spolupráce vážíme.

 -Pavel Krejsa-
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– neděle 30. 8.–dokončení projektů, rychlé závěrečné prezentace, feedback, odjezd

– veřejné finální prezentace proběhnou první týden v říjnu letošního roku

Závěrem vás ještě moc prosím – ptejte se, povídejte si se studenty, volejte, pište. Já se na ten-
to víkend moc těším. Věřím, že se v říjnu potkáme u diskuze na sále, kde zhodnotíme, co se 
nám líbí, co se povedlo a následně se pak uvidíme v hospodě, která už by měla být otevřená.

Pro zajímavost pár odkazů, kde se dočtete, že touto cestou se nevydal pouze Široký Důl. 
V tištěné verzi odkaz moc funkční nebude, ale umístím ho na web v sekci občasník, kde je 
elektronická podoba občasníku i na Facebook.

https://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/studenti-architektury-radi-mestum-s-vyuzitim-
-ploch-20190616.html

https://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/sebranice-architektura-rozvoj-20200309.html

https://www.tyden.cz/rubriky/relax/ostatni/zamek-bystre-a-hrad-rychmburk-se-zpristup-
ni-verejnosti_489859.html

Případné podněty můžete posílat na e-mail: mistostarosta@sirokydul.cz

 -Josef Zavoral-

MAS a Široký Důl
V  předchozích dnech se vám ve schránkách objevil dotazník MAS (místní akční skupiny) 
Poličsko z.s. Někoho možná zaskočilo, co si pod zkratkou MAS představit, proto se to nyní 
pokusím stručně objasnit.

Obecná definice zní, že „Místní akční skupina“ (dále MAS) představuje místní společenství 
složené ze subjektů, které zastupují veřejné a  soukromé místní socioekonomické zájmy 
(skupiny občanů, neziskové organizace, subjekty soukromé podnikatelské sféry, subjekty 
veřejné správy, obce, svazky obcí apod.), kteří spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství 
a získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region. Základním cílem 
MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

MAS nepřerozděluje pouze peníze z různých zdrojů, ale především je pomáhá získat. Této 
možnosti mohou využít nejen obce, ale také spolky a podnikatelé. No a právě v případě spol-
ků a menších podnikatelů je jim schopna velmi usnadnit proces administrace, který je větši-
nou poměrně složitý, pokud s ním člověk nemá zkušenosti.

Třeba by se mohlo někomu výše uvedené hodit.

 -Josef Zavoral-

Široký Důl a Fakulta architektury VUT v Brně
Rád bych navázal na článek z posledního občasníku a informační leták, který měl mít každý 
z vás ve schránce. Když čtete tyto řádky, je těsně před návštěvou studentů z Fakulty architek-
tury Vysokého učení technického v Brně, Střední zahradnické a technické školy v Litomyšli 
a ZUŠ v Dolním Újezdu.

Proč to vlastně děláme? Všichni si přejeme, aby se nám v naší obci žilo dobře. No a k tomu 
by nám mohlo dopomoci následující – mít veřejný prostor, kde se mohou lidé potkávat ať už 
u sportu či při kulturních akcích a místo, kde si lze sednout a jen tak si popovídat. Právě na 
nás všech je, abychom tento prostor utvořili tak, aby splňoval naše požadavky. Každému tu 
může chybět něco jiného, ale zásadní je říci svůj názor a zapojit se do dění obce v rámci svých 
občanských aktivit, aby obec mohla učinit potřebné kroky k naplnění toho, co tu postrádá-
me. Je třeba si uvědomit, že to nebude hned a jedná se o dlouhodobý plán, který by nám 
měl pomoci v budoucím rozhodování ohledně investování a žádostí o dotace. Zároveň právě 
takovéto dlouhodobé projekty, které vycházejí z potřeb občanů, nám mohou v budoucnu 
pomoci při účasti a umístění v různých soutěžích, které v případě úspěchu zajistí peníze i nad 
rámec současného rozpočtu obce. Je velmi pravděpodobné, že financování bude velmi pro-
měnlivé. Proto je zásadní mít dlouhodobý plán, kterému se přizpůsobí i plánování projekto-
vé dokumentace.

Pokud se nám tyto věci povedou, mohly by se podmínky pro kulturní a  společenský život 
v naší obci zkvalitnit.

A  proč jsme do této záležitosti vlastně vtáhli studenty? Spolupráce s  nimi nám zajistí od-
bornost a vhled mladých lidí, kteří studují obor, který je baví a na který museli složit velmi 
těžké talentové zkoušky. Právě oni dokážou díky svému mládí, nadšení a talentu dát našim 
potřebám úplně jiný rozměr. Zároveň jsou např. schopni reflektovat aktuální problematiku 
s nedostatkem vody v krajině s dispozicí našeho veřejného prostoru.

Tato spolupráce by neměla být jednorázovou akcí. Sám pan proděkan Ing. arch. Radek To-
man, Ph.D. vyjádřil zájem o dlouhodobou spolupráci s naší obcí. Tím se nám naskýtá napros-
to unikátní možnost rozvíjet naší krásnou obec s Fakultou architektury VUT.

Litomyšl má svého městského architekta a my bychom mohli mít svoji fakultu.

Níže uvádím harmonogram Workshopu, jak bude probíhat:

– středa 26. 8.–příjezd na Lucký vrch (cca 18:00), první rozprava nad zadáním

– čtvrtek 27. 8.–návštěva řešených lokalit, analýzy, první nápady a jejich rozpracování for-
mou skic

– pátek 28. 8.–práce na projektech, diskuze s představiteli obce, společné prezentace a spo-
lečná diskuze všech účastníků

– sobota 29. 8.–práce na projektech, ochutnávka piva z místního pivovaru
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Naši jubilanti v roce 2020 leden–červenec
Měsíc leden
Flídrová Hana 55 let
Kadidlo Miroslav 50 let

Měsíc únor
Střítežská Jaroslava 80 let
Jirušová Daniela 70 let
Krejsová Ludmila 75 let
Palová Bohdana 55 let
Krumplová Pavla 60 let

Měsíc březen
Andrle Josef 70 let
Kopecký Jaroslav 84 let
Bartoňová Anna 70 let
Flídrová Jaroslava 80 let

Měsíc duben
Lopour Jiří 60 let
Vomáčka Rudolf 60 let
Kocmanová Marie 65 let
Sejkorová Helena 86 let
Paulíčková Růžena 86 let

Měsíc květen
Flídr Jan 84 let
Bureš Bohumil 82 let

Měsíc červen
Flídrová Marie 84 let
Jílková Jana 55 let
Wilderová Jitka 50 let

Měsíc červenec
Nečasová Marta 91 let
Břeň Josef 55 let

V tomto období jsme se starostou navštívili naše spoluobčany: paní Střítežskou Jaroslavu, 
paní Jirušovou Danielu a paní Krejsovou Ludmilu, další návštěvy nám přerušila karanténa. 
Každopádně všem našim jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti v nadcházejících 
letech. MM

Akce, které proběhly – leden – červenec 2020
6. Poslední ples plesové sezóny 2020 v Širokém Dole

8. února 2020 proběhl v pořadí již šestý Poslední ples v Širokém Dole a nikoho z nás nenapad-
lo, že to bude na delší dobu poslední kulturní akce v obci. Byl to vlastně i poslední normální 
měsíc roku 2020. Co následovalo potom, máme jistě všichni v živé paměti. Vraťme se ale ve 
stručnosti k tomu, co vše se na něm událo.

Ples je vždy možností se alespoň jednou za rok potkat a u sklenky, půllitru dobrého moku 
či na parketě se společně pobavit a probrat, co je u koho nového. Mnoho z nás tak alespoň 
jednou za rok potká sousedy, které jinak celý rok nevidí. Nikoho z nás asi v tuto chvíli nena-
padlo, že tak přirozená věc, jako potkat se a pohovořit spolu, nám ze dne na den bude upřena 
a stane se pro nás vzácností. Tak tohle se mně vždy vybaví při vzpomínce na letošní ples.

Pokud bych měl shrnout ve zkratce průběh, tak opět nechyběl umělecký pohybový zážitek 
v  podání širokodolských chlapců a  chlapů, který má svým pojetím přesah za hranice naší 
republiky a jen nouzový stav zastavil poptávku po našem tanečním tělese :-). Pro připomínku 
je na konci odkaz na video z plesu.

Díky zúčastněným se podařilo zachránit roz-
počet našeho spolku, který je tak připraven 
na Širokodolskou časovku, která je již za ne-
celý měsíc a která nám poslední tři roky s na-
ším rozpočtem značně „zatočila“. Moji Širo-
kodolané mně rozumí, a pokud bedlivě čtou 
naše občasníky, tak ví, že letošní rok bude, co 
se týká počasí, přelomový.

Na konec bych chtěl všem poděkovat a  po-
prosit – zachovejte nám přízeň!

ht tps://w w w.youtube.com/watch? v=k j-
7LqMPfvAg

Za SPORT – ART ŠIROKÝ DŮL, z. s., 
Pepa Zavoral, #DYCKYSIROCKO
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Ať žije karneval!

.Kde bylo, tam bylo, za devatero horami… Tak začíná většinou každá pohádka. I karnevalové 
odpoledne je taková malá pohádka pro děti, kde se objevuje Křemílek s Vochomůrkou, Čer-
vená Karkulka s vlkem, Pat a Mat, či Bob a Bobek. Všechny tyto nám známé a milé postavičky 
doprovází ještě k  tomu řada zvířátek z  lesa, polí i  z  daleké džungle, piráti z  Karibiku, víly, 
princezny i kouzelníci či čarodějnice. Bytosti i bytůstky ze všech možných pohádek. Je to od-
poledne milé i pro rodiče a prarodiče, kdy se vrací do světa pohádek, písní a soutěží, které, 
jako děti také hrávali.

I letos doprovázelo své ratolesti kromě rodičů i hodně prarodičů. I pro ně je potěšením dívat 
se na rozzářené tváře svých vnoučátek, které si dokážou tak bezstarostně hrát.

Sál se otevřel pro všechny účastníky i milovníky karnevalu 23. února 2020 v 15 hodin.

Programem provázel Jakub Paulíček, stejně jako loni, a  byl i  našim dvorním DJ-em, teda 
zajišťoval hudbu, na kterou děti cvičily i tančily. Letos jsme zařadili i  jednu novinku, a tou 
byla promítačka. Promítali jsme s její pomocí na plátno písničky s cvičením, abychom dětem 
zpestřili program.

Myslím, že se náš nápad setkal s kladnou odezvou. Ale hlavní náplní karnevalového odpole-
dne byly soutěže, kterých se děti zúčastňují velice rády. Odměnou byly sladké bonbóny, a za 
takovou odměnu už se vyplatí soutěžit.

Obzvláště jsme se těšili na to, jak zvládnou svůj soutěžní úkol rodiče, protože jsme pro ně 
vymysleli pěknou kulišárnu. Stateční tatínci letos museli trefit jablkem PET lahve z části na-
plněné vodou, ale ruce při tom nesměli použít—pouze hlavu, což někdy bývá to nejtěžší 😊 Jak
to vypadalo a dopadlo můžete vidět na přiložených fotografiích. Lehké to nebylo, ale všichni 
jsme si užili spousty legrace. Tatínci po skončení této náročné disciplíny dostali pivo, jako 
kompenzaci za námahu.

A nakonec nastala ta zvláštní chvíle, kdy všichni dětští aktéři netrpělivě očekávají vyhlášení 
nejlepší masky. Jak by ne, když za první tři místa jsou odměnou dorty! Nakonec i  ty letos 
našly své majitele a doufáme, že chutnaly.

Když se řekne „karneval“-rozsvítí se dětská očka. Je to čas her, soutěží, zkrátka odpoledne, kdy se 
děti mohou vyřádit do sytosti. A na cestu domů dostanou nějaký ten balíček s něčím dobrým, 
a s něčím zábavným-skoro jako ten pohádkový Honza, když šel do světa. V těchto našich balíčcích 
ovšem nebyly buchty, ale něco na zahnání nudy a taky něco dobrého-jen tak pro potěšení.

Až odejde poslední dítě, ztichne celý sál. Už v ten moment je karneval minulostí, zbyly jenom 
vzpomínky, které vyloudí úsměv na tváři. Uklidíme vše, co je potřeba, posbíráme dekorace, 
sdělujeme si dojmy.

Ještě mi zbývá poděkovat všem, kteří přispěli nápadem, pomohli s přípravou a svojí účastí, 
aby vše „klaplo“ jak má…takže díky Vám všem za Vaši pomoc!

Bylo to fajn, tak zase za rok… -M. Víšková-

„Když nemůžeš, tak přidej víc!“ (Emil Zátopek)

19. července 2020 se v naší obci konala zbrusu nová akce, která dostala název“ Širokodolský kros“.

Jedná se o běžeckou soutěž dlouhou 7km, která vedla právě přes naší obec. Výjimečná neby-
la jenom tím, že to byla soutěž „nultá“, ale i tím, že jí uspořádal místní občan Jan Chaloupka.

Honza je známý tím, že pravidelně běhá, a je ho vidět „trénovat“ za každého počasí. Uspo-
řádat akci této velikosti není žádná legrace, ale zdá se, že to Honza „umí“. Vydala jsem se za 
ním, abych ho trochu vyzpovídala a něco bližšího dověděla o něm, a také o tom, jak se člověk 
dopracuje k tomu, aby se dal na takový počin.

1, Honzo, prozradíš nám o sobě něco bližšího?

Jmenuji se Jan Chaloupka, tady v Širocku jsme již pár let a za tu dobu jsme stihli s manželkou 
Bárou zrekonstruovat chalupu, ve které bydlíme. Máme 2 dcery, a třetí potomek je na ces-
tě. Jsem vyučený elektrikář a tuto profesi jsem dělal hned od školy v různých firmách. Po 11 
letech jsem si řekl, že je čas na změnu a rozhodl jsem se vyzkoušet něco nového. A tak jsem 
letos nastoupil do ZOD Lubná, abych si mohl zajezdit s traktorem.:-).

2, Kdy jsi poprvé stanul na startovní čáře?

Poprvé jsem se zúčastnil běžeckého závodu v roce 2013 a to v rodné vsi, byl to tradiční běh 
z Mladkova na Suchý Vrch. Pak přišlo stěhování do Širokéko Dolu, ale vracíval jsem se na ten-
to závod pokaždé, když se konal. Po čase jsem začal objíždět většinu závodů, které jsem ob-
jevil v ISCAREX poháru, a bylo jedno, jestli to byl běh na 400m na stadionu, nebo maraton. 
Poznal jsem zde spoustu nových míst, lidí a pokaždé bylo moc příjemné se sejít, popovídat 
si, změřit si síly. Ať byl den, noc, hezké počasí, nebo prší.

Běh je prostě zábava, počasí na něj nemá vliv.:)

3, Máš nějaký vzor? Co Tě motivuje?

Žádný „běžecký“ vzor nemám, a tou motivací-velkou motivací je osobní váha :).

4, Letos jsi z vlastní iniciativy uspořádal běžeckou soutěž. Co Tě k tomu vedlo?

Rok 2020 měl být posledním ročníkem ISCAREX poháru, ve kterém jsem odběhal více než 
100 závodů. Na těchto závodech, jak jsem říkal, jsem získal hodně přátel. Chtěl jsem jim uká-
zat místo, kde trénuji já. Spojení terénní trasy s místním kopcem „Smrčiny“ byla jasná volba. 
Zaplatil jsem poplatek za registraci do poháru, a pak již nebylo cesty zpět.

5, Kolik se přihlásilo nadšených závodníků?

Ono je to tak, že počet závodníků, kteří přijedou je pro nás velkou neznámou, a to i přesto, že 
jsem několik lidí osobně pozval. Také na jiných závodech, kterých jsem se zúčastnil, jsem ten 
širokodolský propagoval a spoléhal na to, že mne běžci znají stejně dobře jako já je, a přije-
dou. Občas se vyplatí zariskovat :).

Nakonec vše dopadlo dobře, v den závodu se přihlásilo 68 závodníků, z toho bylo 50 mužů a 18 žen.
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Hodně lidí, kteří nevědí, jak to chodí, se mne také ptalo, co budu dělat s výdělkem, tak musím 
všechny zklamat - tato akce není výdělečná! Děláme to pro radost a počítáme s tím, že to 
bude ztrátové.

6, Stál jsi na startu také Ty?

I když jsem chtěl závod běžet také, z organizačních důvodů jsem nemohl.

7, A samozřejmě důležitá otázka: Kdo vyhrál? A co účastníci ze Širocka, jak si vedli?

Závod vyhrál Jáchym Kovář, který zdolal těžkou 7km dlouhou trať za 25:48 minut, a taktéž 
vloženou vrchařskou prémii, která začínala u č.p. 92-u Burešů, vedla Smrčinami po odbočku 
ke kravínu na kopci, kterou zdolal za 3:17 minut. Z místních byl nejlepší Marek Lorenc s časem 
29:51 minut, a to mu vyneslo 7.místo.

8, Organizaci celé akce jsi zvládl na výbornou. Účast byla velice dobrá, přišli i diváci, bylo 
občerstvení. Dokonce se i počasí umoudřilo. Jsi spokojený?

Myslím si, že na to, že to byl první ročník, tak jsme to zvládli organizačně dobře. Co zlepšit už 
víme, ale důležitá je vždy zpětná vazba závodníků.

9, Plánuješ do budoucna z této sportovní události udělat tradici?

Širokodolský kros může mít další ročníky, ale je to podmíněno různými faktory. Mezi ty nej-
důležitější patří kladné ohlasy od zúčastněných, podpora obce, sponzorů a také dostatek po-
mocníků při organizaci závodu. Jestli tohle všechno budeme mít, tak ano, tak bychom mohli 
přemýšlet i o zařazení menšího závodu pro děti.

10, Naskýtá se otázka, jestli neuvažuješ o spolupráci, třeba jenom dílčí, s místním spolkem 
SPORT - ART?

Před uskutečněním závodu jsem naznačil právě spolku SPORT-ART, že bych měl zájem o pod-
poru z jejich strany, ale nikdo se neozval. Třeba čekali, jak to všechno dopadne. Asi bude lepší 
založit si vlastní zapsaný spolek, i z důvodu oslovení sponzorů.

11, Chtěl bys ještě dodat něco na závěr?

Ano, chtěl bych poděkovat místním obyvatelům, kteří přišli, podpořili a ulehčili hladký prů-
běh akce.

Dále bych chtěl poděkovat hlavním sponzorům, firmám: PAPEON, LAMIDO, Řemeslnému 
pivovaru VOLF a obci Široký Důl, a vlastně všem, kteří se na přípravách podíleli!

Já také děkuji Honzovi za vstřícnost a za čas, který mi věnoval. Je dobře, že se na obzoru rý-
suje další akce, která by mohla tady „zapustit kořeny“. Akcí, kde se setkávají lidé, není nikdy 
dost.

Budeme se těšit na další ročníky.

ISCAREX: je firma, která více jak 20 let zaštiťuje celoroční seriál běhů „ISCAREX pohár“. Za-
hrnuje všechny kategorie mládeže i  dospělých a  různé typy běhů. Je to jeden z  největších 
běžeckých pohárů v České republice, který zahrnuje více jak 55 závodů. Na jejích unikátních 
webových stránkách s výsledkovým servisem, najdete statistiky, články o závodech a také fo-
togalerii ze všech akcí, které se kdy konaly. Každý běžec má na těchto stránkách svoji statisti-
ku, přehled svých výsledků, svoji fotogalerii. Obdobná sportovní databáze s tolika funkcemi 
a servisem pro běžce v České republice neexistuje.

 -M. Víšková-
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Kulturní akce Širokého Dolu v roce 2020
Vážení spoluobčané!

Chtěla bych Vás nyní ve zkratce seznámit s akcemi, které nás čekají do konce roku 2020.

Letošní rok byl pro všechny nás náročnější než roky minulé. Kvůli všem nám známým skuteč-
nostem jsme byli nuceni některé akce, které se tak slibně rozjížděly, bohužel vynechat.

Od července se nám začalo lépe dýchat, a i společenský život se pomalými kroky navrací „k nor-
málu“. Proto bych Vás ráda seznámila s akcemi, které pro Vás připravuje kulturní komise naší 
obce.

1, Prázdniny se nám pomalu přehouply do své druhé půlky. Nenadějeme se, a  začne škola. 
A aby se všem školákům lépe začínal nový školní rok, připravili jsme pro ně akci s názvem „Lou-
čení s létem“. Bude to odpoledne plné her, dobrot a hudby. Samozřejmě i pro rodiče bude při-
chystané občerstvení. Tato akce se bude konat v neděli 13. září 2020. Jelikož letošní počasí nás 
leckdy umí i nepříjemně překvapit, v případě deště se akce uskuteční na sále kulturního domu.

2, Je neuvěřitelné, jak ten čas letí! Říkáme to dost často, a opravdu je to tak. Je až k nevíře, že 
nám klepe na dveře už druhý ročník akce „Setkání seniorů“. Snad vás potěšíme programem, po-
hoštěním i pěknou muzikou, která bude hrát ke zpěvu i k tanci. Říkám si, že až letos, když jsme 
se nemohli vidět, pohovořit si spolu, si lidé uvědomili, jak moc nám chyběly kontakty s našimi 
sousedy, známými, přáteli. Pojďte si teda popovídat a zavzpomínat, a třeba i zazpívat! A kdy? 
Tato akce se bude konat v neděli 18. října 2020. Tímto zveme všechny naše seniory do sálu kul-
turního domu. Pevně věřím, že nám nic nezabrání v uskutečnění této akce!

3, Pomalu se blížíme k  listopadu, kdy se opět otevřou dveře druhého “Staročeského široko-
dolského jarmarku“. V kulturním domě bude probíhat jarmark, kde nejen nakoupíte dárky na 
Vánoce pro své blízké, ale i pro sebe věci hezké a užitečné. Moc bych si přála, aby se tato akce 
vydařila, a nic nám nezkalilo radost nejenom z nákupů, dobrého jídla a pití, ale i ze vzájemné 
pospolitosti, a ze setkání. Na jarmark se můžete těšit v neděli 22. listopadu 2020.

4, Týden po jarmarku už budou klepat na dveře Vánoce, a nás čeká jako každý rok „Rozsvě-
cování obecního vánočního stromečku.“ Snad k nám počasí už bude shovívavější, a místo věč-
ných dešťů nám nadělí i trochu sněhu. A i kdyby bylo počasí nevlídné, bude přichystané něco 
na zahřátí a také něco dobrého-jak se říká-do bříška. Bude se zpívat, budou znít koledy, a ani 
děti nepřijdou zkrátka! A jako loni, tak i letos, bude otevřená hospoda, a kdo chce, může si po 
rozsvícení stromku posedět ještě u „dobrého moku“. Letos připadne rozsvěcování stromku na 
neděli 29. listopadu 2020.

Toto jsou ve zkratce akce, které pro Vás připravuje kulturní komise naší obce, ale zdaleka to 
není všechno. Do konce roku se můžete těšit i na akce spolku SPORT-ART, každoroční Vánoční 
koncert v místním kostele (neděle 20. prosince 2020 ve 14 hodin), a také na představení, které 
odehrají děti. Mně nezbývá, než Vás všechny jménem celé kulturní komise i všech zastupitelů 
naší obce srdečně pozvat. Budeme se na Vás těšit!

-M. Víšková-

Kulturní a sportovní akce Širokého Dolu v roce 2020
„Lidská kultura je jistě výsledkem a souhrnem všech kultur národních, výsledkem jejich spo-
lužití a harmonie.“

 Louis Aragon, francouzský spisovatel

Ráda bych připomenula, které akce již proběhly a co je ještě v tomto roce, doufejme, před námi:

8. února 2020 6. Poslední ples
23. února 2020 Dětský karneval
15. srpna 2020 Setkání kopečáků a přátel kopce Široký Důl
30. srpna 2020 Nohejbalový srandamatch – 4. ročník
13. září 2020 Loučení s létem
27. září 2020 Širokodolská časovka v kapkách deště – 6. ročník
18. října 2020 Přátelské setkání seniorů
31. října 2020 turnaj ve stolním tenise – 2. ročník
14. listopadu 2020 turnaj ve hře Člověče, nezlob se – 6. ročník
22. listopadu 2020 Druhý širokodolský staročeský jarmark
29. listopadu 2020 Rozsvícení vánočného stromu
20. prosince 2020 Předvánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele
28. prosince 2020 Předsilvestrovský pochod

-M. Víšková-

SPORT – ART ŠIROKÝ DŮL, z.s. ZVE HRÁČE I DIVÁKY NA

NOHEJBALOVÝ „SRANDAMATCH“ 4. ROČNÍK

KDY? NEDĚLE 30. 8. 2020
KDE? ŠIROKÝ DŮL – HŘIŠTĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V KOLIK? START V 10:00
REGISTRACE OD 9:30

RÁDI UVÍTÁME RODINNÉ, SOUSEDSKÉ, KAMARÁDSKÉ, PRACOVNÍ A JINÉ TÝMY
STARTOVNÉ: 100KČ ZA TÝM
HRAJE SE PODLE PRAVIDEL 
ČESKÉHO NOHEJBALOVÉHO SVAZU
DOPLŇUJÍCÍ INFO NA TEL. 734 890 165
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!

PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Zajímavosti – země „protinožců“
Je doba dovolených. Letos nám situace ve světě moc nedovoluje cestovat, a když, tak to ob-
náší nejeden problém. A tak většina z nás tráví, nebo bude trávit dovolenou, v naší republice.

Koncem minulého a začátkem letošního roku jsme ale takové starosti neměli. A proto, když 
se ze svých cest po světě vrátil kolega z práce, říkala jsem si, že ho trochu vyzpovídám. A ptá-
te se proč? On totiž nebyl jen tak „za humny“, ale na opačném konci světa-jak se říká. Strávil 
totiž 4 týdny na kouzelném ostrově, na Novém Zélandu. A uznejte, to není země, která leží 
„za rohem“.

Petr Klejch z Lubné cestuje rád. Rád poznává cizí země, lidi, poznává krásnou přírodu těch 
zemí, a má nespočet hezkých fotografií, ale i krásných vzpomínek. Zastává totiž názor, že 
vzpomínky jsou jediná deviza, která neztrácí na hodnotě, a s tím lze jedině souhlasit. A pro-
tože se letos cestování moc nedaří, uděláme si díky fotografiím a  povídání Petra výlet do 
země protinožců.

Trochu jsem ho vyzpovídala, a moc ráda bych Vám zprostředkovala celé jeho vyprávění, ale 
protože by to zabralo skoro celý náš občasník, tak jsem pro Vás vybrala-snad alespoň trochu 
zajímavá témata a otázky, na které Petr odpověděl.

1. Příroda na Novém Zélandu je opravdu krásná, můžeme jí znát z některých přírodověd-
ných filmů, nebo se ví, že se tam natáčely některé díly filmu „Pán prstenu“. Co nejvíc zau-
jalo Tebe, co stojí za to tam navštívit a vidět?

Jak jsme se s kamarádem, který se mnou cestoval shodli, nejzajímavější na Novém Zélandu 
byla odlišnost přírody od té naší. Kapradí má u nás na zahrádce leckdo a všichni víme, jak vy-
padá. Ovšem na Zélandu má velikost stromu. Potkali jsme na našich cestách velké množství 
rozličných keříků, jaké u nás nerostou, naprosto odlišné stromy, než tu máme my, někde i les 
stromů porostlých mechem jako v  pohádce. Doslova každý den najdete nějakou rostlinu, 
kterou jste ještě nikdy neviděli. Ale také jsou tam sopky, sirná pole, gejzíry atd.

Na jihu Jižního ostrova byly keře od neustálého silného větru narostlé šikmo.

Nám se nejvíce líbilo okolí nejvyšší hory Mt Cook, výstup na horu Mt Taranaki, národní park 
Tongariro, a  samozřejmě jedno z  nejznámějších míst - Milford sound. Zajímavé byly také 
gejzíry a bublající jezírka v termálních parcích u města Rotorua, podobná jsou k vidění i na 
Islandu.

A na nejjižnějším místě jižního ostrova jsme si řekli, že jsme rozhodně nejdál od domova, co 
jsme kdy byli.

2. Jsou na Novém Zélandu lidé přátelští, nebo spíš rezervovaní? Umí se bavit?

Lidé jsou zde velmi přátelští, někteří si s  Vámi hned začnou povídat, přestože vás neznají 
a rozhodně se vám snaží pomoci. Nicméně je zde až příliš turistů a někteří místní, kteří mají 
nějakou zajímavost blízko svého domu zřejmě doslova trpí, takže jsme se setkali i s troube-
ním projíždějících aut v noci vedle kempů.

Bavit se zde opravdu umí, na Silvestra jsme 
byli ve městě Wanaka na pláži, na městské 
akci, a  bylo to opravdu velkolepé. Poprvé 
a možná i naposledy jsem v kraťasech a trič-
ku na pláži sledoval silvestrovský ohňostroj.

3. A  teď typicky ženská otázka - jídlo. Měl 
jsi možnost ochutnat nějakou opravdovou 
místní specialitu? A  nejdůležitější otázka 
pro mužskou část: mají tam dobré pivo, ně-
jaké místní?“

Do restaurací na nějaké místní speciality 
jsme nechodili. Některé místní produkty 
jsme ale měli možnost zkusit, například zla-
té kiwi, které je na rozdíl od toho, co známe 
u nás, mnohem sladší. Je zde také mnoho vi-
nic, velmi časté jsou u silnice cedule lákající 
na ochutnávky vín. Velmi nám také chutna-
lo nealkoholické pivo Bundaberg. Jedná se 
sice o  australský produkt, ale za náš pobyt 
jsme ho vypili opravdu hodně (lze ho sehnat 
i u nás). Prostě nám chutnalo! No a zajíma-
vostí je, že se na Zélandu dají koupit naše 
fidorky! Zde mají jiné označení, jsou v balení po šesti, ale jsou prostě naše!

4. Je na Novém Zélandu něco, co je zvláštní, co Tě zaujalo, překvapilo?

Ano, zaujala a překvapila nás spousta věcí. Například úplně jiná souhvězdí, takže, když se na 
Zélandu podíváte v noci na oblohu, tak zjistíte, že opravdu nejste doma. Cassiopeia, Velký 
a Malý vůz zde prostě nejsou. Nejsem žádný hvězdář, takže jediné, co jsme našli, byl Jižní 
kříž, který u nás neuvidíme. Zajímavé jsou i fáze měsíce, kde na rozdíl od nás, když je měsíc 
ve tvaru písmene „C“, tak dorůstá a neubývá a naopak. Když ubývá, tak má tvar písmene „D“. 
Jsme prostě na jižní polokouli.

Další rozdíl, který u nás nemáme a asi by se setkal i s odporem je, že vám prodavačka v su-
permarketu úhledně rovná zboží do košíku a mezitím se vás ptá odkud jste a kam se chystá-
te a klidně vám i nějaká místa doporučí.

V jednom z Novozélandských muzeí jsme našli naši Čezetu, zde z ní udělali Nzetu:).

Byli jsme také v jeskyni plné krápníků, jako jsou třeba naše Javoříčské, ale zde jdete sami 
s čelovkou a nikdo nic nehlídá. Takže si můžete klidně sáhnout na krápník. Bohužel na ně-
které útvary i doslova šlapete. Potkáte se zde i s Gloworms – svítícími červy, taková obdoba 
našich světlušek.

V národním parku Abel Tasman je také dobrým zážitkem vodní taxi. Jedná se o malé čluny 
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na vozíku, tažené traktorem, kdy do nich ješ-
tě na suchu všichni nastoupí, traktor s vámi 
zajede do vody, řidič se přesune do člunu 
a  odveze vás na vybranou zastávku na po-
břeží parku, odkud dojdete na další smluve-
nou zastávku a  zde vás zase člun vyzvedne 
a doveze zpět.

Měli jsme také možnost jet po východním 
pobřeží severního ostrova s  dobrým výhle-
dem na nedávno oživlou sopku White Is-
land, která ještě trochu doutnala.

5. Nelze se nezeptat na kultovní zvíře – klo-
kana. Viděl si ho, a třeba i nějaké jiné, třeba 
psa Dingo nebo kultovní zvíře Nového Zé-
landu-ptáka Kiwi?

Klokan a  pes Dingo obývají spíš Austrálii, 
takže jsme se s nimi nesetkali, měli jsme tu 
možnost navštívit místní menší Zoo, ale z ča-
sových důvodů jsme to vynechali. Kultovním 
zvířetem je zde nelétavý noční a  velmi pla-
chý pták Kiwi. Viděli jsme ho ale jen zavřené-
ho v jednom ze zdejších parků. Rozhodně ho 
běžně nepotkáte.

První zvíře, které nás zaujalo už cestou z le-
tiště, bylo přejeté na silnici, a byl to Possum 
(česky Kusu Liščí, obvykle hnědý vačnatec 
připomínající malého medvídka), který je 
zde nepůvodní druh a  Novozélanďané se 
snaží striktně snižovat jejich stavy, protože 
škodí jak stromům, tak například i  ptákům 
Kiwi. Na většině treků jsme se setkali s  na-
straženými pastmi na ně. Když však jdete do 
některého z  místních obchodů můžete zde 

zakoupit například svetr z Possum/merino vlny.

Několikrát jsme se také setkali s jediným horským papouškem Kea. Byl k vidění i výše v ho-
rách, kde se stále ještě držel sníh. Jedná se o  velmi drzé zvíře, které se okamžitě pustí do 
odloženého batohu, protože v něm předpokládá nějakou dobrotu a nebyl pro něj problém 
ani rozepnutí zipu.

A teď tu mám opravdovou specialitu, která mě svým zpěvem naprosto učarovala a tím je 
pták Tui zpěvný, kterého, když jsem poprvé slyšel zpívat, tak jsem se na chvíli zastavil a ne-

věřícně poslouchal. Každému doporučuji 
si na YouTube najít a pustit jeho zpěv, s ka-
marádem jsme mu říkali „vrzavá branka“ je 
naprosto neuvěřitelné co ze sebe tento pták 
s bílou chocholkou na krku dokáže vyloudit.

Také jsme samozřejmě potkali hromady ovcí 
a krav. Zajímavost je, že na farmě, kde nám 
náš kamarád poskytl dočasnou základnu, se 
chovají krávy jen na mléko, které se zde usu-
ší, naloží na kontejner a putuje do Číny, kde 
z něj znovu udělají mléko tekuté.

6. Tvé povídání se hezky poslouchá, ale 
nedá se nic dělat. Tak, jako končívá dovo-
lená a my se musíme kolikrát se zapřením 
vracet do šedi všedních dnů, tak i my končí-
me s cestováním po Novém Zélandu. Na zá-
věr bych se Tě chtěla zeptat, co bys vzkázal 
našim čtenářům Ty, jako „otrlý“ cestovatel?

Snad jenom tolik. Až se situace s korona vi-
rem uklidní, nebojte se naplánovat si vlast-
ní cestu za krásami naší planety. Protože 
stejně, jako si může“ skladník ze šroubárny 
přečíst Vergília v originále“ (památná věta z filmu: Marečku, podejte mi pero), může i každý 
člověk, ať už má profesi jakoukoliv, obletět celý svět. Jen se nebát!

Děkuji Petrovi za hezké a zajímavé povídání a za čas, který nám věnoval.

A protože Petr opravdu viděl „kus světa“--jen tak namátkou: procestoval západ USA, pobyl 
na Islandu, na ostrově Korsika, občas zdolá i nějakou ferratu v Rakousku, ale i jinde, bylo by 
zajímavé opět s ním cestovat -i když jenom obrazně, a popovídat si o nějaké jiné lokalitě, 
kterou navštívil. Tak třeba příště!

Petře, ať Ti to šlape, a na další cestu Ti přejeme „dobrý vítr do plachet“!

 -M. Víšková-
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Okénko hasičů
Koronavirus

Letošní rok je pro náš sbor velmi specifický. Situace ohledně koronaviru se citelně dotkla 
i naší činnosti. Naše jarní akce, čarodějnice a pohár starosty obce, musely být zrušeny, jeli-
kož v danou chvíli nebylo pořádání kulturních akcí vůbec možné. Více než 10 lidí na jednom 
místě bylo povoleno až na konci května, takže se se sportovní přípravou začalo až v červnu. 
Děti byly poznamenány nejvíce, jelikož všechny soutěže dětí do konce června byly zrušeny 
a o prázdninách se žádné nekonají. K tomu velmi deštivé počasí způsobilo, že se děti mockrát 
na tréninku nesešly a v současné době se připravují pouze na tři závody, které v kalendáři 
zbyly. Liga dětí byla kompletně zrušena. Družstva dospělých se až v polovině června dozvě-
děla, že se Okresní liga Svitavska nakonec uskuteční. Takže ani ta nevěnovala přípravě tolik 
času, kolik by bylo třeba. Přesto na začátku července dvě družstva mužů a jedno družstvo 
žen nastoupilo k prvnímu závodu.

Pomoc kraji v nouzovém stavu

Navzdory situaci jsme ani my nezaháleli. V průběhu března, dubna a května probíhala akce 
Pardubického kraje, při níž jednotky sborů dobrovolných hasičů držely pohotovost, během 
které rozvážely zdravotnický materiál tam, kde bylo třeba. Do této akce byl zapojen i náš 
sbor. Celkem jsme při rozvozu najezdili 767 km. Přímo do rozvozu se zapojilo 11 členů sboru 
a další drželi pohotovosti. Dohromady jsme odsloužili čtyři dvanáctihodinové služby a pět-
krát jsme drželi pohotovost pro případ nouze. Za tuto činnost jsme převzali pamětní stuhu 
na prapor od hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Pomoc obci

V rámci pomoci obci, jsme vytěžili kůrovce z obecního lesa ve Smrčinách a provedli úklid lesa 
pro další využití. Dřevo bude použito pro rekonstrukci kulturního domu. Celkem jsme ve 
smrčinách odbrigádničili cca 30 hodin.

Sport

V okresní lize jsme za polovinou závodů a zatím se nám daří velmi dobře. Z pěti odběhnu-
tých závodů v Hartmanicích, Nedvězí, Sádku, Oldřiši a Desné vedeme ligu o 29 bodů. Áčko 
dokázalo tři závody vyhrát (Nedvězí, Oldřiš a Desná). I béčkový tým dokázal stát dvakrát na 
stupních vítězů a to v Sádku za druhé místo a v Nedvězí za místo třetí. Ženám se prozatím 
moc nedaří a jejich nejlepším umístěním je páté místo ze Sádku.

Akce do konce roku 2020

Vzhledem k velmi napjaté a nejisté situaci nejsme schopni uspořádat naši podzimní soutěž. 
V současné době nám to ani zákon neumožňuje. Jakékoli varianty by mohly ohrozit zatím 
velmi příznivou epidemiologickou situaci v naší obci a firmě Flídr. Proto se bohužel letošní 
22. ročník soutěže o pohár VŘSR neuskuteční. Abychom ale úplně nezaháleli, tak jsme se roz-
hodli naše jarní akce přesunout na podzim.

26.  září  2020 se uskuteční „Širokodolské 
pálení koronaviru“. Akce proběhne dole na 
hřišti, a  protože čarodějnice jsme už pálili 
a spíše se v tuto chvíli bojíme koronaviru, tak 
předmětem pálení bude právě koronavirus. 
Akce bude od 18:00. Na místě bude připrave-
na vatra a děti si mohou donést jakékoliv ko-
ronaviry, které přidáme na oheň a společně 
je upálíme a vyženeme z naší obce. K tomu 
bude k dispozici ohýnek a špekáček pro kaž-
dé dítě, které si připraví nějaký ten koronavi-
rusek na upálení. Samozřejmostí bude něja-
ké to občerstvení. Jste proto srdečně zváni i se svými ratolestmi k rozloučení s létem a touto 
velmi zvláštní dobou.

10. října 2020 se pak na hřišti na dolním konci obce uskuteční poslední závod letošní Okres-
ní ligy Svitavska O putovní pohár starosty obce Široký Důl 2020, který se měl konat na jaře. 
Přijďte proto podpořit domácí družstvo v souboji o okresní titul.

Situace se neustále vyvíjí a jsme připravení operativně zareagovat na situaci. Doufáme ale, 
že nám svatý Florián umožní alespoň tyto akce uskutečnit.

 -Jakub Paulíček-
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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.

HOBLOVÁNÍ ŘEZIVA
Zahradnické a lesnické práce

Jan Chaloupka Široký Důl 25

Tel: 733 329 282
+ Hoblujeme řezivo dodané zákazníkem dle jeho požadavků.

+ Srovnávání a tloušťkování dřevěných hranolů 
do velikosti 230x320mm a délky 9 metrů.

+ Likvidace náletů a nevhodných dřevin

+ Sekaní travnatých ploch
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Široký Dùl 88

Tel: +420 604 451 414
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