ZPRAVODAJ
obce Sádek
ročník XV. – 1/2014

Adventní koncert

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané.
Ráda bych vás seznámila s tím, co jsme
si pro letošní rok naplánovali.
Na podzim proběhlo výběrové řízení
na dodavatele na výstavbu kanalizace
a vodovodu v lokalitě u Červených, kde má
obec připravených deset parcel pro výstavbu rodinných domů. Dodavatelem stavby je
firma VHOS a.s. Moravská Třebová, která
vyhrála výběrové řízení. Začátek výkopových prací je naplánován na měsíc duben
2014. Přivedení elektrického proudu zajišťuje ČEZ distribuce a.s.. Obec na přípojky
pouze přispívá. Prozatím nemáme přesnou
informaci o termínu zahájení prací. Plynovod byl vybudován již v loňském roce
na podzim.
Po dokončení všech těchto prací, již
bude možné pozemky prodávat, ale bohužel nevíme, zda to bude ještě letos, nebo
až příští rok.

Spolu s obcí Kamenec u Poličky máme
naplánováno opravit a natřít plochou střechu školy a vybudovat novou střechu nad
bývalou kotelnou, která je ve špatném stavu. Nápadů bychom měli i víc, tak uvidíme,
co nám finanční situace dovolí.

V současné době probíhá výběrové
řízení na dodavatele stavby občerstvení
na hříšti. Zahájení prací je naplánováno
na začátek měsíce dubna 2014 a dokončení na 15. červenec 2014, abychom stavbu
stihli dokončit před důležitými sportovními a společenskými akcemi, které se
na hřišti budou konat.

Přes Mikroregion Poličsko máme podanou žádost o dotaci na zakoupení malého
traktoru na sečení hřiště, ke kterému se
dá přikoupit i vlek. Pro naše zaměstnance
to bude velká úleva, až nebudou muset vše
vozit na kolečku.

Dále proběhne II. etapa rekonstrukce
veřejného osvětlení. V loňském roce byla
vyměněna světla a rozvaděč v dolní části
obce až po Hřívu. Letos budou vyměněna
světla ve zbývající části obce. Po dokončení
oprav by mělo dojít ke značné úspoře elektrické energie a ruku v ruce s tím i financí.
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu k podání žádosti o dotaci
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na protipovodňová opatření. Součástí
těchto protipovodňových opatření je i vybudování nového veřejného rozhlasu. Nyní
zpracováváme žádost o dotaci a věříme, že
se nám podaří peníze na tuto akci získat.

Čtvrtou adventní neděli se v kostele
Nejsvětější Trojice uskutečnil 11. adventní
koncert. Na úvod přivítal všechny hosty
a zahájil koncert místní pan farář Antonín
Brychta. Následovalo milé vystoupení dětí
ze ZŠ a MŠ Sádek, které navodilo pravou
vánoční atmosféru. Moc pěkné a dojemné
bylo vystoupení dvou mladých talentovaných houslistů Matyáše Boštíka a Vojty
Švejdy. Trumpetista František Ptáček opět
nezklamal a za doprovodu sádeckého varhaníka předvedl krásný výkon. Chrámový
sbor si pod vedením zkušeného varhaníka
Josefa Bednáře připravil nový repertoár.
Zvláště Panis Angelicus od Cesara Francka byl velmi zdařilý. O nevšední zážitek
se postarali členové Kytarové scholy Sádek, kteří nás potěšili výběrem vánočních
koled. Na závěr zazněla báseň Vánoční
od Frání Šrámka v podání Elišky Mešťanové a píseň Když je čas vánočních koled,
kterou předvedli členové chrámového sboru. Všem účinkujícím patří poděkování
za krásný umělecký zážitek a návštěvníkům za finanční dary, které budou opět
využity na opravu místní fary. Celková
částka z dobrovolného vstupného činila
13 515,- Kč.

Vánoční výstava

V období od 14. do 22. prosince se v sále
Obecního domu konala vánoční výstava,
kterou svým roztomilým vystoupením
zahájily děti z mateřské školy. Výstavu
opět uspořádaly a bezchybný průběh zajistily místní floristky – Marie Cacková,
Lenka Krčilová, Alena Portlová a Lucie
Žižková. Návštěvníci si mohli prohlédnout
nádherné vánoční vazby, svícny a dekorace
pečlivě naaranžované v dokonalém barevném ladění. Mnoho zajímavých výrobků
na výstavu vytvořily i děti ze základní
i mateřské školy pod vedením jejich trpělivých učitelek. Výstava byla letos zpestřena prodejem ručně vyráběných náušnic
a náhrdelníků. Zájemci mohli sledovat,
jak se vystavované předměty pod šikovnýma rukama řemeslníků rodí. I letos byla
výstava na velmi vysoké úrovni. Všem,
kteří věnovali svůj volný čas a podíleli se
na přípravě a organizaci výstavy, patří velký obdiv a poděkování. Doufáme, že se
vánoční výstava uskuteční i v příštích letech a proto přejeme všem organizátorům
mnoho dobrých nápadů, energie a spoustu
spokojených návštěvníků.
starostka obce

Další žádost o dotaci máme podanou
na výstavbu dřevěného turistického odpočívadla. Mělo by být umístěno na trávníku vedle pohostinství u Netuků, směrem
ke kostelu.
Pevně doufám, že se nám vše, co jsme
si naplánovali, podaří splnit. Přeji Vám
krásné jaro a příjemné velikonoce.
starostka obce
Zpravodaj obce Sádek

č. 1/2014
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PLES A DĚTSKÝ KARNEVAL
V pátek 14. ú nora se
v Obecním domě konal v pořadí již desátý společenský
ples obce Sádek. K tanci
a poslechu hrála osvědčená
hudební skupina ABC Boskovice, která opět nezklamala.
O bohatou tombolu se jako
vždy postarali Zdeněk a Jitka
Nunvářovi a vynikající občerstvení tentokrát na profesionální úrovni připravil Libor
Kvapil. Ostatní členové zastupitelstva se vzorně podíleli
na přípravě a průběhu plesu.
Přítomní hosté tradičně ocenili příjemné a nekuřácké prostředí a celkovou úroveň plesu, která byla ve srovnání
s ostatními akcemi stejného druhu nadprůměrná. O tom svědčí skutečnost, že
nejen místní, ale především hosté z okolí si
tuto společenskou akci nenechají ujít a ka-

zelník pan Jiří Krejčí, který pobavil hlavně
starší děti. Následovalo tradiční vystoupení mažoretek s názvem „Třpytilky“, které
povzbudilo přítomné děti k tanci. Vyhodnocení nejlepších pěti masek z asi 70 dětí
bylo velmi složité, protože všechny děti
měly překrásné a nápadité kostýmy. Proto
všechny masky obdržely alespoň malou odměnu. Největší úspěch však opět měly nafukovací balónky a proto způsobila velkou
radost i nafukovací zvířátka, která na závěr vytvořil pan kouzelník ze speciálních

balonků. Poděkování patří panu Bohumilu
Juklovi, který věnoval chutné občerstvení
pro děti v podobě koláčů a koblížků.
Všem, kteří přiložili ruku k dílu jak
na plesu, tak i na karnevalu, patří velký
dík.
Eliška Mešťanová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Výročí
ždoročně se rádi na obecní ples do Sádku
vrací. Věříme, že tato pěkná tradice bude
i nadále pokračovat.
Tentýž víkend v neděli 16. února se
v Obecním domě uskutečnil dětský karneval. Tentokrát předvedl své umění kou-

Uplynulé čtvrtletí oslavili své životní jubileum tito občané:
Jílek Jan , Sádek č.p. 107
Kudová Marie, Sádek č.p. 41
Letá Anna, Sádek č.p. 106
Oslavencům blahopřejeme a do dalšího
života přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

Narozené děti

I v tomto čtvrtletí se obec rozrostla o nové
občánky.
Syn David se narodil manželům Lence
a Zdeňkovi Dřinovským, Sádek č.p. 197
a dceru Veroniku přivítali na svět rodiče
rodiče Jana a Stanislav Lejhancovi Sádek, č.p. 180.
K narození dětí srdečně blahopřejeme
a přejeme všem hodně zdraví, šťastný
a spokojený život.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Poplatek za komunální odpad na rok
2014 je stanoven ve stejné výši jako v loňském roce, tedy 530,- Kč na jednoho trvale žijícího občana, na jeden rekreační
objekt a na dům, ve kterém není nikdo
hlášen k trvalému pobytu. Poplatek je
splatný od 1.3.2014 do 30.4.2014.
Firma Liko Svitavy a.s. provádí svoz odpadů za 612,- Kč na občana, nebo rekreační

objekt a dům, ve kterém není nikdo hlášen
k trvalému pobytu za rok . Rozdíl v sazbě
poplatku tedy 82,- Kč bude obec hradit z
rozpočtu. Žádáme proto občany, aby co
nejvíce odpad třídili, protože za vytříděný
papír, sklo a plasty získává obec bonusy
od firmy EKO-KOM a lze tak do rozpočtu
obce získat peníze, které uhradí zbývající
náklady na svoz odpadů.

Termín mobilního svozu nebezpečných a velkoobjemových odpadů
17. 4. 2014 v 16:00 – Horní Sádek
16:15 – u OÚ
16:30 – Dolní Sádek
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Zpravodaj obce Sádek

č. 1/2014
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V sobotu 4. ledna 2014 se uskutečnila již tradiční Tříkrálová sbírka, kterou
zorganizovala Oblastní charita Polička.
V naší obci se této chvályhodné činnosti

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V SÁDKU
ujaly čtyři skupinky koledníků v doprovodu dospělých. Naši občané opět
nezklamali a dohromady
věnova l i úc t yhod nou
částku ve výši 29 010,- Kč.
V oblasti, kterou spravuje Poličská charita, jsme
letos opět nezískali prvenství, ale i na 2. příčku v celkovém umístění
můžeme být právem hrdi.
Všem občanům, kteř í
přispěli na tříkrálovou
sbírku, patří poděkování
za soucit s potřebnými a koledníkům s doprovodem děkujeme za jejich čas, námahu
a krásný zpěv.

57
6

89

2K

Díky Vám, dárcum!
Díky koledníkum z obce Sádek!

c

Ve vaší obci se vykoledovalo 29 010 Kc
(To je o 1 894 Kč více proti loňskému roku)
Obecnímu úřadu Sádek
Farnosti Sádek
Základní škole v Sádku
Vám dárcům za velkou štědrost a pochopení pro poslání tříkrálové sbírky
Upřímně děkuje Oblastní charita Polička

5

S případnými dotazy se obraťte na vedoucí
učitelku mateřské školy
tel.: 731 615 254, 461 724 465

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Ve středu 5. 2. 2014 proběhl v naší škole
zápis do 1. ročníku. Přišlo na něj 15 předškoláků – 4 děvčata a 11 chlapců.
Naším tématem byli SNĚHULÁCI a vše
se „točilo“ kolem nich. Nejdříve děti a rodiče pobavili naši přestrojení školáci – sněhuláci, kteří jim zatancovali taneček na veselou sněhuláčí písničku. Všichni společně
jsme si potom doplnili básničku, poskládali
z písmenek slovo SNĚHULÁK, zazpívali

a zatančili písničku, vyzkoušeli Orffovy
nástroje,... Každé dítě prošlo překážkovou
dráhu a na konci tmavého tunelu objevilo
obálku se svým jménem a bonbónem.
Na závěr si děti vyrobily velikého sněhuláka, kterého si odnesly domů jako připomínku na tento slavnostní den.
Na naše nové školáky se všichni moc
těšíme a přejeme jim krásné jaro a léto.
Martina Hegrová

SBĚROVÝ DEN A PODĚKOVÁNÍ

výsledek tríkrálové sbírky
+ 58 152 Kc

Dekujeme:

se koná ve středu 28. 5. 2014
od 8.00 – 16.00 hod.
U zápisu obdržíte žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a přihlášku do mateřské školy

Zpravodaj obce Sádek

Vážení čtenáři,
velmi Vám děkujeme za Vaši účast v prosincovém sběrovém dni. Svoz opět provedla firma EPR Praha s. r. o., pobočka Svitavy
a při jeho odvozu a třídění nám ochotně
pomohl pan Josef Nunvář.
Tentokrát proběhl sběr jiným způsobem. Po dobu pěti dnů byl u starého obecního úřadu v Sádku přistaven kontejner,
kam jste papír nosili. Přestože to byla dostatečná doba, nashromáždilo se méně
papíru a obdrželi jsme částku 1 263,- Kč.
Směsi novin a časopisů bylo sice výrazně
více kilogramů, ale lepenky bylo mnohem
méně. To byl jeden z důvodů nižšího výdělku, druhým pak byla nižší výkupní cena
obou surovin.

Peníze jsme opět spravedlivě rozdělili
mezi mateřskou školu a základní školu.
Další sběr se uskuteční nejpozději
do konce června 2014, a to stejným způsobem, tj. ukládáním do přistaveného
kontejneru. Vedení firmy EPR nás však
upozornilo, že pokud by i tento sběr skončil s podobným výsledkem, nebylo by již
pro ně výhodné nám kontejner přistavit
a odvézt zdarma. Pak bychom museli buď
sběrové dny zcela zrušit, nebo hledat jiný
způsob jejich provedení.
Proto Vás velmi prosím – pojďme se
společně pokusit sesbírat příště sběru
mnohem více! Moc děkujeme!
Za kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ
Ladislava Plachá

Sebrali jsme:
•
lepenka (1 kg á 1,10 Kč)			
•
směs noviny a časopisy (1 kg á 1,50 Kč)
•
Celkem				
č. 1/2014

125 kg
750 kg
875 kg

138,- Kč
1 125,- Kč
1 263,- Kč
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ZE SLOHOVÝCH SEŠITŮ ŽÁKŮ 3. ROČNÍKU
I. Téma – zimní olympiáda a můj nejoblíbenější zimní sport
BOBY, to je hodně rychlý sport. Jezdí se
v ledovém korytu. Závodí dvojice a čtveřice.
Jsou čtyři kola, vítězí ten, kdo má nejrychlejší čas. Čechům se ale moc nedaří.
Ondřej Hegr
KRASOBRUSLENÍ je sport, který potřebuje hodně píle a cvičení. Je to takový
tanec na ledě. Tancují na hudbu, kterou si
sami vyberou.
Krasobruslení je rozděleno na jednotlivce – ženy a muže, na taneční a sportovní
páry.
Je to krásný a jemný sport.
Majda Maděrová

II. Téma – můj nejoblíbenější měsíc
PROSINEC je prima, protože sněží,
děláme koule na sněhuláka a házíme je
po sobě. Ještě stavíme bunkr.
Když je prosinec, tak se dobře lyžuje
a bruslí. Prosinec je nejlepší, protože jsou
Vánoce a všichni jsou rádi, že dostali moc
dárků. Děti jsou šťastné.
Prosinec je nejlepší.
Adélka Břeňová
BŘEZEN. To je nádhera, přišlo jaro, rozkvétají sněženky a bledule. 9. mám narozeniny. A hlavně je pořád větší teplo!
Dál přijde duben, květen a červen, ale
červen už je dokonce letní měsíc.
Březen se jmenuje březen, protože větvičky jabloní a ovocných stromů už pomaloučku nasazují pupeny. Ale hlavně větve
začínají ožívat, vše se zelená a všechno
začíná vonět.
To je březen.
Majda Maděrová

HASIČSKÉ OZVĚNY
Ajajajaj ani jsme si nestačili užít letošní
zimy nezimy a je tu 8.březen, pro některé
MDŽ, pro některé obyčejná sobota, pro sádecké hokejisty den boje o 3.místo v MHL
Polička, atd. Pro mě , na kterého přišla řada
den, kdy je nejvyšší čas zhodnotit činnost
SDH Sádek. I když oproti jiným letům trochu v předstihu, kterou si vyžádala brzká
uzávěrka (10.3.) . O to dříve se k Vám zato
zpravodaj dostane.
Ale tak nějak od začátku. Loňský rok
jsme díky oslavám založení sboru pojali co
se týká akcí víc než velkoryse a tak ten le-
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tošní si chceme tak trochu vybrat oddechový čas a proto bude letošek vypadat, jako by
se nic nedělo. Přesto ale budou akce, které
by Vás mohly zaujmout a pobavit.
Co už máme letos za sebou :
Leden: tradiční již 88. Hasičský ples
– i přes trošku menší zájem ples nezklamal,
zase jsme se dobře pobavili a myslím, že se
všem líbil.
Tradiční již 17. ročník Hasičského
mariáše – už se stalo dobrou tradicí, že
se nám daří přilákat dostatečný počet

Zpravodaj obce Sádek

mariášníků a hrajeme na 7 stolech. Pro
letošek se po slibu z loňska podařilo zajistit kvalitnější ceny pro ty nejlepší, což
určitě přispělo ke zkvalitnění turnaje. Vítězství letos dobyl téměř skoro sádečák
Petr Dobrovolný, pronásledován dvěma
borci z Kamence.
Všichni víme, jak vypadala letošní zima
a co nám připravila, vlastně nepřipravila.
Tudíž všechny připravované akce na toto
období jsou pasé. Nicméně jedno poděkování si nemohu odpustit a říkám velký dík
všem, kteří se podíleli na výrobě a instalaci
nových mantinelů na sádeckém zimáku.
O to větší škoda že se díky roz marům počasí podařilo led nastříkat a udržet jenom
krátce. Tak snad příště.
Únor: účast na Výroční valná hromada okrsku Borová uskutečněná v Kamenci.
Po některých předešlých nezdarech se
nám podařilo zajistit pronájem zimního stadionu v Poličce a nutno dodat,
že nevím, zda by nebylo lepší se na to...
(vykašlat). Led zajištěn a zaplacen, autobus pro dopravu zájemců rovněž zajištěn
dalo by se říci to nemá chybu. Ale chyba
lávky, má to háček a tím je katastrofální
nezájem všech bez rozdílu věku. A tak doufám že jsme udělali radost těm málo, kteří
se zúčastnili. (pro informaci : SDH stejně
jako jiné oddíly v Sádku dostává od obce
příspěvek na činnost ve výši 10 000,- Kč
a jenom led nás stál 4 500,- Kč)

•
•

Nové skříňky na sklo v kuchyňce
v hasičárně
Objednány nové dresy pro mladé
hasiče

Společenská kronika:
Ze životních jubileí jsme stihli v lednu popřát Jendovi Jílkovi nejst. k jeho
75, a Jožkovi Ehrenbergerovi ke krásné
50. V únoru oslavil 65 let Jarda Nunvář
a my byli zase u toho. U čeho jsme nebyli, ale stalo se: Josef Bednář oslavil
55 let. Všem oslavencům ještě jednou
blahopřejeme.
V neposlední řadě naše přání míří
k Lence Dřinovské a manželovi Zdeňkovi
k narození syna Davídka. Ať Davídek pěkně papá a dělá Vám jen a jen radost.
Tolik z činnosti za uplynulé dva měsíce
letošního roku z naší činnosti. Čas ukáže
co nás napadne a podaří se nám vymyslet
a zorganizovat. Po osobních zkušenostech
z účastí na všech akcích nás ale tak trochu
opouští motivace k organizaci jakýchkoli
akcí. . Třeba to nadcházející jaro a zbytek
roku napraví. K tomu Vám přejeme dostatek elánu, pohody ale hlavně chuti dělat si
radost a potěšení. Hezké a pohodové jaro.
Výbor SDH

Březen : ještě téměř nezačal, ale tak
jak tamtamy oznamují, zřejmě dojde k výstavbě nového zařízení na sádeckém hřišti
a tudíž nás čeká rozloučení a zbourání naší
doposud dobře sloužící plechovky
Ve zkratce co je nového hasičů:
•
Nová vzduchovka pro výcvik mladých hasičů

č. 1/2014

8

ZAČÍNÁ OBDOBÍ GRILOVÁNÍ
Opět tu máme období, kdy prodlužující
se dny a teplejší počasí lákají k vyndání grilů nebo dělání táboráků. Zvlášť v posledních letech se stalo hitem grilování nejen
na zahradách domů, ale i na balkonech
a terasách bytů. Přestože tento způsob
přípravy jídla je velmi populární, hasiči
doporučují dbát zvýšené opatrnosti, gril
používat dle pokynů výrobce, aby nedošlo
ke zbytečnému zranění nebo požáru.
Dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. i) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů, je fyzická
osoba povinna dodržovat podmínky
nebo návody vztahující se k požární
bezpečnosti výrobků nebo činností.
Dle tohoto ustanovení je možné používat
výrobky pouze v souladu s jejich návody
a za podmínek stanovených výrobcem,
čímž se míní nejen podmínky nebo návody
pro jejich obsluhu a údržbu, ale i umístění. Než vůbec začnete grilovat, vyberte si
k tomuto účelu především vhodné místo
a to tak, aby odletující jiskry nezapálily
například suchou trávu. Dále je třeba mít
nachystáno dostatek vody či písku, kdyby
se oheň vymkl kontrole.
Pokud grilujete na balkoně, uvědomte si,
že můžete snadno naštvat sousedy, pokud
jim z vašeho grilu bude kouř proudit do jejich
bytu. Proto je potřeba k tomuto účelu vybírat
také vhodný typ grilu. Všechna grilovací
zařízení lze používat pouze za předpokladu,
že budou dodrženy podmínky nebo návody
výrobce, tedy mimo jiné, pokud grilovací
zařízení budou výrobcem do těchto prostor
bytových domů jednoznačně určená. Dále je
potřeba gril dobře umístit, aby nedošlo k jeho
převrácení a následně ke zranění třeba hrajících si dětí. Také může při převrácení dojít
k zapálení například suché trávy v okolí grilu
a i malý vánek může oheň rozšířit na okolní
hořlavé materiály.
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Po celou dobu grilování je potřeba dodržovat základní bezpečnostní pravidla
a především oheň pozorně hlídat, aby se
nevymkl kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.
Zákon se k tomu staví jednoznačně. Obecná prevenční povinnost na úseku požární
ochrany vyplývá všem subjektům tedy i fyzickým osobám z ustanovení § 1 odst. 2
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů, a je vyjádřena takto: „Každý je povinen počínat si tak,
aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru,
neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetku“. V případě použití grilovacího zařízení je nutno tento výrobek používat pouze
v souladu s jeho návodem a za podmínek
stanovených výrobcem (§ 17 odst. 1 písm.
i) zákona 133/1985 Sb.). Další požadavky
mohou vyplývat ze zákona 35 č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), dále ze závazných vyhlášek obcí. Zvýšené opatrnosti je potřeba
dbát i při používání plynových spotřebičů.
Přenosný propanbutanový vařič by neměl
být vystavován vysokým teplotám. Vařiče
neumísťujte do blízkosti hořlavých látek.
Pozor dejte také na jeho převrácení, v přírodě může způsobit požár. Právě během
letních měsíců hasiči zaznamenávají
nárůst požárů v přírodním prostředí.
Jejich nejčastější příčinou je nedbalost
dospělých.
Posezení u táboráku
Posezení u táboráku ať už na zahradě
nebo ve volné přírodě má také svá pravidla,
která je potřeba dodržovat.
• Zvolte vhodné místo pro ohniště - to by
mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje
lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov
a vůbec všech věcí, které se mohou vznítit.
• Oheň nezakládejte pod větvemi
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a na kořenech stromů, na suchém listí,
lesní hrabance.
• Pro rozdělávání ohně je naopak ideální
hliněný podklad.
• Ohniště bezpečně oddělte od okolního
prostředí – např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod.
• K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé
látky jako např. benzin, naftu či líh. Oheň
se pak velmi snadno vymkne kontrole
a může způsobit i vážné popáleniny.
• Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout! Pokud chystáte velkou
vatru, dejte si pozor, aby byla polena poskládána do stabilní pyramidy (pomohou
např. záseky na polenech), která umožní
prohořívání dovnitř a zabrání nebezpečí
zborcení pyramidy do okolí.
• Oheň nesmíte ponechat bez dozoru.
Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek,
hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole.
• Opustit místo pálení můžete až poté,
co ohniště důkladně uhasíte – ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou. Při
odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel
i půda pod ohništěm musí být chladné.
Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém
ohništi se mohou skrývat žhavé oharky
a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň
roznese do okolí. Hasiči musejí každý rok
dohašovat ohniště, která byla ponechána
svému osudu.
• Zejména půda v jehličnatém lese je
z hlediska možného vzniku a šíření požáru
riziková. Hrabanka tvořená jehličím může
prohořet až do značné hloubky a nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště.
Nedbalé uhašení proto nestačí a ohniště
je nutné důkladně prolít vodou!
• Za silného větru nebo v období extrémního sucha bychom oheň v přírodě
nebo na volném prostranství neměli rozdělávat vůbec.
• Pamatujte, že děti nesmí být u ohniště
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ponechány bez dozoru plnoleté osoby.
• Do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv
výbušné předměty (rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným plynem, munici). Oheň neroznášejte po okolí, např.
na zapálené větvi. Pamatujte, že oheň a alkohol nepatří k sobě. Zvlášť pozor na sezení a hry příliš blízko plamenů. Stačí málo
a může dojít k vznícení šatů, ožehnutí vlasů, řas a popálení.
• Pokud se na vás vznítí oděv a není
k dispozici dostatek vody k uhašení, neutíkejte! Tím jen podpoříte hoření. Okamžitě
si lehněte na zem a chraňte si obličej. Válejte se, dokud plameny neuhasnou. Válením
se zamezí přístupu kyslíku potřebného
k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být látka z umělých
vláken), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu. Když se popálíte, postižených
ploch se nedotýkejte, popálené místo ihned
ponořte do čisté, studené a proudící vody
a vyhledejte odbornou pomoc.
Publikováno se souhlasem
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944 Mobil: 602 215 142
e-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz
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VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Tři pomníky
Na jednom českém hřbitově stály vedle
sebe tři pomníky. Na prvním pomníku byla
postavena socha, která v ruce držela hořící
pochodeň obrácenou k zemi a její plamen
dusila o zem. Vedle byl nápis: Je konec
všemu. Na prostřední hrobce byla deska
s vyrytými verši: „Proč umíráme, proč
hasne den? Proč umíráme, a kam jdem?“
U třetího hrobu stál kříž. Na něm byla
známá Ježíšova slova: „Já jsem vzkříšení
a život. Kdo věří ve mě, bude žít, i kdyby
umřel.“ (Jan 11,25)
Tyto tři pomníky znázorňují smýšlení lidí v naší zemi o smrti. První hrobka
(socha se zhasnutou pochodní) vyjadřuje
přesvědčení, že smrt je úplný konec lidské
existence. Když zemřeš, zanikáš, pak už
není nic. Druhá hrobka s vyrytými verši
„Proč umíráme, proč hasne den?.... a kam
vlastně jdem?, přiznává, že něco po smrti
by mohlo být, ale kam jdeme, to nevíme,
vždyť ze záhrobí se nikdo nevrátil. Až slova na třetí hrobce: „Kdo věří ve mě, bude
žít, i kdyby zemřel.“ dávají odpověď. Ale je
možné tomu věřit? Je možné věřit dávnému Ježíši, o kterém křesťané věří, že vstal
z mrtvých? Není to spíš náplast na slabé
nervy tváří v tvář tvrdosti smrti? Šidítko,
které nám pomůže snášet útrapy života,
když nám bude nejhůř? Ať si tomu věří ten,
kdo to potřebuje.
Když probíhala tzv. první indočínská
válka (1946–1954) stala se 5. červena
1948 ve Vietnamu tato událost. V horách
se přesunovala motorizovaná jednotka
francouzské armády. Na nákladních autech jelo přes tisíc mužů. Kolona vozidel
se pohybovala po úzké horské cestě. Vpravo nahoru byl strmý sráz a na levé straně
padesátimetrová propast. Čtvrté nákladní
auto z celkového počtu sta vozidel bylo
naloženo municí a řídil jej seržant jménem
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Schiermer. Tomu vozu vojáci přezdívali
„bezbolestný“, protože při prvním zásahu
nepřítele mohl vůz explodovat. Před kolonou byl poslední horský průsmyk a za ním
už sjezd dolů do údolí. První tři pancéřované vozy projely průsmykem, když padly první výstřely. Cílem palby byl motor
čtvrtého vozidla, který zatarasí úzkou
silnici a pak nastane masakr. Celá kolona bude touto překážkou vydána na pospas nepříteli. Řidič Schiermer okamžitě
rozpoznal úmysl nepřátelského útoku.
Motor jeho vozidla začal hořet a upadlo
přední pravé kolo. Nákladní auto zamířilo směrem ke stěně hory. Schiermer se
vší silou snažil stočit velký volant doleva.
Spolujezdec – mladý voják - vyskočil. Ale
řidič nevyskakuje. Nemůže pustit volant,
nemůže zablokovat průjezd kolony. Schiermer držel těžký volant pevně. Za chvíli
zmizel nákladní vůz za okrajem silnice
a zřítil se do hlubin. Horským údolím zaznívá ohlušující exploze. Úzký průsmyk je
volný. Celá kolona rychle projíždí a uniká
před ohromeným nepřítelem. Ze seržanta
Schiermera se nenašlo nic. Svým odvážným rozhodnutím zachránil život více než
tisícovce vojáků.
Pod jaký pomník by zachránění vojáci
chtěli pohřbít svého kamaráda Schiermera,
kdyby si mohli vybrat z oněch tří pomníků
na našem českém hřbitově? Jakou větu
by napsali svému kamarádovi z těch tří
nápisů? Jaký nápis by tam daly manželky
těchto zachráněných mužů? Byl to nápis
o ničem po smrti? Nebo nápis o cestě do neznáma? A nebo by mu snad přáli život věčný a vzkříšení? Jsem přesvědčen, že jejich
přání by bylo to nejkrásnější a hrdinského
činu nejdůstojnější: Ať Ti Bůh na věčnosti odmění tvůj čin a obdaří Tě slávou při
vzkříšení mrtvých.
Za krátkou dobu budeme oslavovat
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velikonoce. Někteří je oslaví pomlázkou, jiní prací na zahrádce, svážením
dřeva z lesa, další se oddají velikonočnímu lenošení anebo vyrazí na pěkný
výlet. Křesťané budou slavit o velikonocích především Ježíšovo vítězství nad
smrtí - Ježíšovo Zmrtvýchvstání. Účast
na bohoslužbách bude vyznáním, že ze
záhrobí se Někdo vrátil: byl to Ježíš, který nám svou smrtí a vzkříšením otevřel
bránu do věčného života. Vyznáme víru,
že Ježíš, nás na konci dějin tohoto světa
vzkřísí. To je víra nás křesťanů, víra, které
se může usmívat člověk nevěřící, člověk žijí
v pohodlí naší klidné země nebo ateista.
Jistě se této víře nebude smát ten, jehož
život byl zachráněn obětí života někoho
druhého. Křesťany pak má o velikonocích
zaplavit vděčnost a úžas nad nadějí ve vítězství života, kterou Ježíš přinesl celému
světu.
S přáním užitečného a radostného prožití velikonočních svátků
Antonín Brychta
administrátor farnosti Sádek
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FS SÁDEK
Na druhém turnaji základní části krajské
ligy sálové kopané nás čekali týmy SK Vraclav a Pobřeží Slonoviny Lanškroun. První
zápas proti našemu neoblíbenému soupeři
z Vraclavi jsme kontrolovali od úvodního
hvizdu a zaslouženě vyhráli 4:0, když se
o branky podělili Bednář a Kalášek. V druhém zápase jsme doslova převálcovali celek
z Lanškrouna, kterému jsme naprosto vůbec
nic nedovolili a do střeleckých hodů se zapojil 2x Ondra Petr, 2x Vojta Klein a jednou
David Kučera s Honzou Bednářem.
První domácí turnaj, který se odehrál v hale poličského gymnázia přinesl zápasy s lanškrounským Zanzibarem,derby zápas s Jokers Novabrik
Polička a Taurusem Trans Dolní
Újezd. První zápas s lanškrounským
týmem byl velice vyrovnaný a jedinou brankou ho rozhodl domácí Tomáš Poul. Ve druhém zápase přišlo
derby a souboj a první místo. Hrála
se krásná sálovka a naši borci byli
na konci o jeden gól šťastnějšími,
nutno podotknout, že nejspíš zaslouženě. Závěrečný zápas turnaje byl
jedním z nejvyhrocenějším zápasem sezóny,
když po brankách Petra, Stejskala a Kučery
vedl náš tým 3:2 a tento výsledek udržel i se
štěstím, neboť soupeř nastřelil v poslední
vteřiny zápasu tyč a i ostatní šance soupeře
zlikvidoval Křemeňák.
Závěrečný turnaj základní části přinesl
přerušení šňůry vítězných zápasů našeho
týmu. Náš účet se zastavil na čísle 7. Přerušení této série přinesl nováček soutěže
z Vysokého Mýta, když předvedl důraznou
a zodpovědnou sálovku a ukopal remízu 1:1.
Další derby zápas s VPS Novabrik Polička
„B“ rozhodl svou brankou Mirek Stejskal
a určil závěrečné skóre zápas na 2:1. V souboji dvou exligových týmů FS x Vamberk
jasně dominoval náš tým a po hattricku
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Stejskala a brankách Poula, Nekvindy, Bednáře a Ehrenbergera, zvítězil jasně 7:0. Ještě
více branek si naši hráči schovali na závěrečný zápas základní části, kdy nadělili Tisaku
Tisová 9 branek. 2x se prosadil Poul a Stejskal, po jedné brance poté přidali Nekvinda,
Klein, Ehrenberger, Kalášek a Bednář.
Základní část tak FS Sádek dokončil bez
jediné prohry při skóre 49:10. Do závěrečných bojů šel s náskokem 4 bodů na druhý Jokers Novabrik Polička. Ve finálových

bojích přišli naši borci po 2 vítězstvích
na úvodním turnaji 3:0 proti Pardálu Dolní
Újezd a 5:2 proti Taurus Trans Dolní Újezd
o letošní neporazitelnost,když na závěrečném turnaji v úvodním utkání nestačili
na Šakalí Hněv Moravská Třebová, kterému podlehli 0:1 a vůbec poprvé a naposled
v sezóně vyšli střelecky naprázdno. Druhé utkání s Vysokým Mýtem bylo bohužel
kontumováno pro nemoc vysokomýtských
a dva závěrečné derby zápasy se hráli už jen
„z povinnosti“, protože náš celek měl před
těmito zápas nedostižný náskok a mohl
tak slavit prvenství. V závěrečných zápasech uhrál remízu s Jokers 2:2 a porazil
i podruhé zálohu ligové VPSky 3:1. Náš
tým nakonec dokončil sezónu s bilancí 15

Zpravodaj obce Sádek

vítězství, 3 remíz a jedné prohry z 19ti zápasů, ve kterých dokázal vstřelit celkem 67
branek a inkasoval pouze 16x. Nejlepším
střelcem týmu se stal Mirek Stejskal s 11
zásahy,za ním se seřadili Ondra Petr (10),

Tomáš Poul (9), Vojta Klein (7), Jan Bednář
(6), Vlasta Kalášek (5), Vít Ehrenberger
(4), David Kučera a Jiří Ehrenberger (3),
Michal Škoda (2), Martin Lálík a Marek
Leinweber (1).

SK SÁDEK
Vážení čtenáři, v tomto článku se dozvíte konečné pořadí ročníku 2013/2014
MHL v Poličce a několik dalších zajímavostí. Většina z Vás tyto informace zajisté zná, ale shrneme si je i pro ostatní.
V základní části MHL jsme skončili na 4.
místě a ve čtvrtfinálových bojích nás čekal
nevyzpytatelný soupeř z Trpína, který obsadil příčku pátou. Čtvrtfinále i semifinále
se hraje na dvě vítězná utkání a my jsme
v obou čtvrtfinálových zápasech splnili roli mírného favorita a Trpín porazili
ve dvou zápasech poměrem 11:0 (nutno
podotknout, že v tomto utkání nebyl Trpín
v plném složení) a 3:0. V semifinálových
zápasech nás čekal velký adept na vítězství
a tím byl stabilně dobře hrající tým Pomezí.
V prvním zápase jsme bohužel podlehli
4:6. Zápas to byl ovšem pohledný a hrál
se kvalitní útočný hokej, který se musel
divákům líbit. Tím pádem jsme v sérii prohrávali 0:1 na zápasy a pokud jsme chtěli
pomýšlet na postup, tak bychom museli
vyhrát následující utkání a poté ještě jeden
rozhodující souboj. Tato varianta se ovšem nenaplnila, protože jsme ke druhému
vzájemnému zápasu nenastoupili, tudíž
prohra 0:5 kontumačně. Někteří si nejspíš
říkáte, proč náš tým nenastoupil do semifinálového boje? Důvodem byl fakt, že jsme
neměli na termín zápasu dostatečný počet
hráčů (zranění hráčů z prvního semifinálového utkání, zimní dovolená v Alpách,
pracovní povinnosti, nemoc). Tím pádem
se nám brány finále uzavřely a čekali jsme
na soupeře pro boj o 3. místo. Druhý tým,
který se nedostal do finále bylo mužstvo
č. 1/2014

Betléma. Naše vzájemná rivalita nasvědčovala tomu, že v zápase půjde o hodně a oba
týmy budou chtít zvítězit.
Zápas o 3. místo jsme sehráli v sobotu
8.3.2014 a výsledek potěšil jak nás hráče,
tak i všechny naše fanoušky. Skóre na světelné tabuli po skončení zápasu ukazovalo
výsledek 9:6 pro sádecký tým. Bylo to jedno z dalších kvalitních utkání letošního
ročníku a tentokrát jsme mohli slavit my.
Myslím si, že zápas si užili všichni diváci, kteří na stadion dorazili. Fanoušci nám
opět vytvořili vynikající domácí atmosféru
a kulisu (velká zásluha a poděkování patří
dvěma bubeníkům), před kterou je radostí hrát. My hráči jsme si to opravdu užili
a výborní fanoušci určitě také. Tímto Vám
fanouškům, jménem celého týmu děkuji
a už se na Vás těšíme v příštím roce opět
na poličské tribuně. Další veliké poděkování patří všem našim sponzorům, moc si
Vaší podpory vážíme a děkujeme.
Závěrem bych rád pozval všechny příznivce SK Sádek na hokejovou rozlučku, která
se bude konat v kulturním domě pana Radka Koláře v pátek 21.3.2014 od 18.00h.
Jste srdečně zváni a rádi Vás uvidíme.
K o n e č n é p o ř a d í M H L Po l i č k a
2013/2014: 1. Jedlová, 2. Pomezí, 3. Sádek, 4. Betlém, 5. Trpín, 6. Stašov, 7. Pustá
Rybná, 8. a 9.Telecí a Nyklovice (rozhodující zápas až po uzávěrce tohoto čísla)
Veškeré podrobnosti o SK Sádek včetně komentářů k našim zápasům najdete
na webových stránkách
www.obecsadek.cz/sksadek.
Za SK Sádek V.Mešťan
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