ZPRAVODAJ
obce Sádek
ročník XVI. – 2/2016

SLOVO STAROSTKY

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vážení spoluobčané.
Abychom lépe zvládali sečení trávy
a úklid obce, rozhodlo zastupitelstvo obce,
že zakoupíme malotraktor a příkopové rameno. Nabídka z SKH Sebranice byla velice
příznivá, oba stroje za necelých pětset tisísíc korun. Problém nastal s příkopovým ramenem, protože nesekalo trávu, ale pouze
si před ním, zřejmě v hrůze, lehala. Proto
jsme rameno odmítli a po dlouhých jednáních se nám podařilo zajistit příkopové
rameno od jiné firmy . Cena byla mnohem
vyšší, ale stroj je funkční. Pouze nám mezitím tráva na příkopech narostla tak, že
už to rameno nezvládá a naši zaměstnanci
museli opět vytáhnout křovinořezy, aby
naši bujnou vegetaci trochu zkrotili.
Až se podaří trávu dosekat, musíme ji
z příkopů uklidit. Proto Vás moc prosím
o pomoc s hrabáním trávy. Velice nám tím
pomůžete, protože naši dva zaměstnanci
již nyní pracují od rána do večera a stejně
není v jejich silách tento nápor práce zvládnout. Velice Vám za tuto pomoc děkuji.
Oprava plotu okolo hřiště se již blíží
ke konci. Oplocení vypadá pěkně, tak pevně doufám, že se opět nestane zvykem plot
přelézat. Byla by ho veliká škoda. Brány
jsou na třech místech, tak si myslím, že by
to k obsluze hřiště mělo stačit.

Výročí

Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko vybralo dodavatele stavby
na opravu vodovodního řadu v dolní části
naší obce. Staveniště je již předáno dodavatelské firmě. Zahájení prací je naplánováno
na 27.6.2016. Bude se postupovat od hydrantu za obecním úřadem směrem k dolnímu Sádku. Přesný harmonogram ještě není
stanoven, ale všichni budete pracovníky
firmy včas informováni o tom, kdy na Váš
pozemek vstoupí a co na něm budou dělat.
Prosím všechny občany, kterých se zásah
do pozemku týká o shovívavost a trpělivost. Vodovodní řad jiným způsobem, než
kopáním do země, nelze opravit a vzhledem k tomu, že voda na dolním Sádku není
kvalitní, jinou možnost nemáme. Na závěr
Vám přeji krásné letní dny , krásnou dovolenou a spoustu sluníčka na nebi i v duši,
abyste načerpali hodně sil, než nás opět
navštíví dlouhý podzim a zima.
starostka obce
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Uplynulé čtvrtletí oslavili svá životní jubilea tito občané:
p. Marie Borovská, Sádek č.p. 138
p. Jiřina Zezulová, Sádek č.p. 56
p. Věra Tlustá, Sádek č.p. 100
Oslavencům blahopřejeme a do dalšího
života přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

Narozené děti

Svatby

Do svazku manželského vstoupila slečna
Pavlína Kvapilová, Sádek č.p. 164 a pan
Tomáš Jílek, Sádek č.p. 125 a dále slečna
Petra Dvořáková, Sádek č.p. 158 a pan
Petr Štěpánek, Nyklovice.
Novomanželům k tomuto významnému
životnímu kroku blahopřejeme a přejeme
dlouhé a spokojené manželství, naplněné
láskou a štěstím.

Naše obec se rozrostla o nového občánka.
Je jím Filip, který se narodil rodičům
Šárce Šindelářové a Petrovi Hauptovi,
Sádek č.p. 22.
K narození chlapečka srdečně blahopřejeme a přejeme celé rodině hodně zdraví
a šťastný a spokojený život.

KANALIZACE V NAŠÍ OBCI
Zastupitelstvo obce Sádek nechalo firmou
REC projekt zpracovat Technicko – ekonomickou studii „Odkanalizování obce
Sádek.“
Problematika odpadních vod je v dnešní
legislativě poměrně složitá, proto pro začátek uvádím jen některá vysvětlení.
1. Každý producent odpadních vod je sám
zodpovědný za jejich následnou likvidaci
v souladu s platnou legislativou.
2. Žádný zákon neukládá obcím povinnost
stavět kanalizaci.
3. Každá obec má pro budoucnost vždy dvě
základní možnosti rozhodnutí, buď likvidaci odpadních vod nechá zcela na bedrech
svých občanů a nebo toto břemeno převezme na sebe . Potom má dvě možnosti,
zda vybudovat centralizovaný gravitační
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systém kanalizace, nebo centralizovaný
tlakový systém kanalizace . Další možností
je vybudování decentralizovaného systému
s čistírnami odpadních vod pro jednotlivé
nemovitosti, nebo pro několik nemovitostí
současně.
Technicko – ekonomickou studii jsme obdrželi v těchto dnech a není ještě projednána Zastupitelstvem Obce Sádek. Po projednání budete o rozhodnutí zastupitelstva
obce včas informováni.
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HASIČSKÉ OZVĚNY
Vážení spoluobčané.
Uběhly tři měsíce a jsou zde opět „Hasičské ozvěny“. Jarní období jsme začali
většími úpravami v hasičské zbrojnici.
V garáži byl dokončen nový regál, do kterého byla uložena výstroj a výzbroj zásahové
jednotky a materiál pro soutěžní družstva.
Současně byl během brigády odstraněn
plot okolo celého hřiště. Práce to byla velice
náročná, protože v některých místech bylo
pletivo zahrnuto zeminou i několik desítek
centimetrů. V současné době je budováno
nové oplocení firmou, kterou vybral obecní
úřad. Jarní měsíce jsou spojeny s úklidem,
a tak jsme po dvouleté pauze posbírali
po celé vesnici nepotřebný železný šrot,
naložili staré pletivo ze hřiště, vyřazené
regály a jiný železný odpad a vše jsme odvezli do sběrny. Takový generální úklid již
bylo nutné udělat, protože v hasičárně se
za několik roků nashromáždilo množství
nyní již nepotřebného materiálu. Prostory
garáží bylo třeba uvolnit pro parkování
obecního traktoru a druhou část je třeba
začít připravovat pro zaparkování nového
vozidla, které by náš sbor měl díky dotacím
obdržet v druhé polovině roku.
V polovině dubna proběhlo na Březinách námětové cvičení, kterého se zúčastnila naše zásahová jednotka. Nacvičovala
se spolupráce jednotlivých družstev. Naše
jednotka měla za úkol plnit cisterny, které
odvážely vodu k zásahu. Všichni členové
zvládli požadované úkoly a námětové cvičení splnilo svůj cíl – procvičit spolupráci
více sborů.
Začátek května je vždy spojen s oslavou
svátku svatého Floriána - patrona hasičů.
Tak jako každoročně i letos jsme se společně s bratry hasiči z Kamence sešli v místním kostele na mši svaté, která byla sloužena za živé i zemřelé hasiče z obou obcí.
Po skončení obřadu jsme položili věnec
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k pomníku padlých a oslavu svátku jsme
zakončili malým posezením v hasičárně.

A když už jsme u výčtu oslav, je třeba
připomenout, že v tomto období vstoupili
do stavu manželského Tomáš Jílek a Pavlína Kvapilová. V době uzávěrky časopisu
by si měli říci „ANO“ Petra Dvořáková s Petrem Štěpánkem.
Novomanželům přejeme spokojený
a krásný život plný lásky, porozumění
a štěstí. A také doufáme, že nové potomstvo rozšíří řady našich mladých hasičů.
A u mladých hasičů ještě chvíli zůstaneme. Po zimním klidu se opět v plném
rozsahu rozběhl trénink a soutěže mládeže. Hřiště se mnohokrát v týdnu hemžilo
dětmi všech věkových kategorií, aby se
všichni připravili na nový ročník pohárových soutěží. Bylo třeba procvičit, co se
zapomnělo a natrénovat útoky, štafety,
dvojice a ostatní disciplíny, ve kterých se
bude soutěžit.
27. a 28. května proběhlo závěrečné
kolo hry „Plamen“ tentokrát v Moravské
Třebové.
Starší děti v obrovské konkurenci obsadili 5. místo, naši nejmladší obsadili 13.
místo a mladší žáci „A“ celou soutěž vyhráli. Všichni si zaslouží obrovskou gratulaci.

Zpravodaj obce Sádek

Nejen soutěžící, ale i vedoucí, kteří je tak
dobře na soutěž připravili.
Rozjela se i pohárová soutěž prvními
dvěma soutěžemi. V Jevíčku obsadilo starší družstvo 11. místo a mladší 11. a 3. místo. V Pomezí se starší zlepšili a obsadili 8.
místo a mladší opět 11. a 2. místo.
Na všech dětech je vidět snaha o co nejlepší výsledky, a tak je třeba jim přát, aby
na podzim v konečném součtu opět figurovali na předních místech. Všichni víme,
jak těžké je obhajovat přední umístění.
Ostatní družstva už moc dobře vědí, že
sádecké děti to opravdu umí.
Na hřišti se mimo dětí scházeli a trénovali již několik týdnů pravidelně i muži
a ženy. Ke spokojenému tréninku však
chyběl soutěžní stroj. V minulém článku jsme Vás informovali, že náš soutěžní stroj potřeboval opravdu větší opravu.
Po návratu stříkačky ze Sádku u Opavy ji
na okrskovém kole otestovali jak muži tak
ženy. A po trochu slabším loňském období
skončila obě družstva „na bedně“. Muži
i ženy obsadili třetí místo. Dá se říci, že
je to výborné vykročení do nastávajícího
soutěžního roku.

Následující týden se obě družstva vydala na pohárovku do Telecího. Ženy skončily
na 9. a muži na 18. místě s časy okolo 22 s.
Doufejme, že elán a nadšení vydrží oběma družstvům, a že je uvidíme i na dalších
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pohárových soutěžích.
Ve výčtu činností nesmíme zapomenout
na pouťové posezení. Jako každoročně i letos bylo od pátku až do neděle otevřeno
na hřišti občerstvení, kde se dalo posedět
a posilnit se. Obsluha byla výborná, grilované maso vynikající, počasí vyšlo, takže
kdo přišel, byl určitě spokojen.
Než skončíme s dnešními ozvěnami, je
třeba ještě jednou poděkovat všem, kteří
zajišťují tréninky dětí a mládeže, a všem
kteří se podíleli na organizaci, přípravě
a vlastním průběhu všech hasičských akcí.
Bez vás ochotných by se nedalo nic pořádat.
Na konci Vás chceme pozvat na dětské
odpoledne, které by se mělo konat v neděli
26.6. na hřišti. Soutěže budou pro malé
i větší děti a o ceny nebude určitě nouze.
Na přelomu července a srpna Vás zveme
na tradiční zábavu. K tanci a poslechu bude
hrát skupina „Kyvadlo“.
A naše mládež se v Sádku představí
na pohárové soutěži v sobotu 10. září.
Těšíme se, že je přijdete v co největším
počtu povzbudit.
V nastávajícím období Vám přejeme
krásně prožité letní dny, pěknou dovolenou a doufáme, že se uvidíme na akcích
pořádaných sborem dobrovolných hasičů.
Výbor SDH
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PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

ROK V MŠ

Mateřská škola bude otevřena ve dnech:
4. 7. 2016 – 8. 7. 2016 – DĚTI PŘIHLAŠTE DO PÁTKU 24. 6. 2016 !
Od 22. 8. 2016 – DĚTI PŘIHLAŠTE DO PÁTKU 8. 7. 2016 !

Další školní rok opět velice utekl a než
jsme se nadáli, máme před sebou prázdniny. S dětmi jsme po celý rok toho zažili
mnoho zajímavého – jezdili jsme na bazén
do Poličky, k nám do školky jezdívalo často
divadélko JOJO se svými výchovnými pohádkami, podnikali jsme výpravy do lesa,
hledali Podzimníčka, Zimníčka, Jarníčka
i Letníčka, spolu s kamarády ze ZŠ se zúčastnili různých hudebních pořadů v ZŠ.
Jelikož v současné době Ministerstvo
školství velice propaguje technické vzdělávání dětí již od útlého věku, tak nejen
z tohoto důvodu se i naše mateřská škola
zapojila do projektu polytechnického vzdělávání dětí Malá technická univerzita.
Malá technická univerzita je zábavněvzdělávací program určený předškolním
dětem. Názorně a jednoduše děti získávaly základy techniky a jako prostředek
používaly stavebnici LEGO DUPLO. Děti
zábavnou formou objevovaly odpovědi
na otázky – Kam teče voda, když spláchnu?
Kde se bere světlo v mém pokojíčku? Proč
nespadne most?... Hrály si na architekty,
instalatéry, elektrikáře, stavěly své město,
mosty, věže, zaváděly elektřinu do svých
,,pokojíčků“, malovaly technické mapy
a plány a také podle plánů stavěly ulice.
Děti pracovaly samostatně, ale také ve skupině, náročnější aktivity byly prokládány
jednoduššími. Vyvrcholením hodiny bylo
volné hraní s výsledným dílem jako odměna za práci. Navíc děti získaly po každé
lekci certifikát/diplom, který byl odměnou
- nikoli hodnocením, a zároveň sloužil jako
informace pro rodiče. Děti tato práce velmi
bavila, bylo to pro ně zase něco nového.
Ve čtvrtek 12. května 2016 jsme se
s dětmi vydali na celodenní výlet do centra
EDEN v Bystřici nad Pernštejnem. Zde nás
čekal program OD ROSTLINEK PO ZVÍŘÁTKA – hlavním cílem tohoto programu

Kontakt pro případ potřeby: mssadek@zskola.com; mobil - 736 220 326

INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO
ROKU 2016/2017 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2016 v 8.00 hodin.
Kontakty pro případ potřeby: 731 615 256 (škola)
				731 615 254 (školní jídelna)
				sadek@zskola.com
Pokud budete požadovat obědy ve školní jídelně od 1. 9. 2016, je nutné je přihlásit do středy 31. 8. 2016
Kde najdete případné další důležité informace týkající se MŠ i ZŠ:
•
na webových stránkách školy: www.zssadek.cz
•
na vývěskách MŠ a ZŠ u starého obecního úřadu v Sádku
•
na vývěsce u Obecního úřadu v Kamenci
•
na Vašich e-mailových adresách
•
případně se je dozvíte z hlášení obecních rozhlasů obou obcí
Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ

OZNÁMENÍ O ČERVNOVÉM SBĚRU PAPÍRU
Oznamujeme Vám, že naše základní škola uskuteční v týdnu od 27. 6. do 1. 7.
2016 sběr starého papíru. Sběr noste do kontejneru, který bude přistavený proti
staré budově obecního úřadu v Sádku, a to od pondělí 27. 6. 2016 dopoledne
do pátku 1. 7. 2016 do 8.00 hodin.
Prosíme o tradiční roztřídění na:
• směs novin a časopisů
• smíšený papír a lepenku.
TAKTO ROZTŘÍDĚNÝ PAPÍR BEZ PROVÁZKŮ vhazujte do boxů v kontejneru
podle popisu na kontejneru.
Děkujeme za Váš příspěvek našim dětem.			
		
Ladislava Plachá, ředitelka školy
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bylo rozšířit si své znalosti o živé přírodě.
Děti si prohlédly místní zvířátka, dozvěděly se, jakou péči vyžadují koně a nejodvážnější děti se mohly na koních i svézt.
Dále se podívaly do bylinkové zahrádky
a ovocného sadu, kde byla pro děti připravena aktivita zaměřená na rozpoznávání
přírodnin. V babiččině zahrádce si děti
mohly nakrmit místní domácí zvířátka.
Celý program byl završen tvořivou dílnou,
kde si děti na památku vytvořily ovečku
z česané vlny. Nakonec nás čekal výborný
oběd v místní restauraci.
Dětem se velice líbil i další ,,malý výlet“,
který byl pro ně připraven jako dárek k Mezinárodnímu dni dětí – jeli jsme do dětského centra Vanýsek v Poličce. Tady se děti
vyřádily na různých atrakcích – v bazénku
s míčky, na trampolíně, na nafukovacím
hradě, na lanovém stanovišti, jezdily v autech a vyzkoušely spoustu dalších věcí.
Po náročném výkonu jsme si s chutí dali
zmrzlinu a jeli zpátky do školky.
Do konce června nás čeká ještě několik akcí – návštěva Pneuservisu v Poličce,
dopravní hřiště, kouzelník, návštěva v 1.
třídě, rozloučení s předškoláky, předávání
klíče budoucím prvňáčkům od žáků z páté
třídy atd.
Přejeme Vám všem krásné léto plné sluníčka, ale i vláhy, a vždy šťastný návrat
domů odkudkoliv.
Za MŠ v Sádku Eva Zdvořilá
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ROSTEME S KNIHOU
„ROSTEME S KNIHOU“ – CELOSTÁTNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
SOUTĚŽNÍ PRÁCE ŽÁKŮ ŠKOLY
POVÍDKA NA TÉMA „MĚSTO – JAKO KULISA“
Plyšovice – Dorota Maděrová, 5. ročník
Plyšový lemur Jupík seděl na národním stromě města Plyšovice, který se jmenuje plyšeřík. Měl za domácí úkol napsat
o městě Plyšovice, ve kterém bydlel. Těšil
se na svého kamaráda lemura Pupíka, který s ním chodil do třídy. „Hurá, Pupík už
jde!“ křikl Jupík . Sedli si ke stolu, dali si
čaj a štrůdl a začali psát.
Město Plyšovice je domovem pro mnoho plyšáků. Všichni se v něm mají rádi
a jsou kamarádi. Na náměstí stojí radnice,
která má na střeše velkou plyšovou vydru
(národní zvíře). Trávníky jsou z plyšových
polštářků a jsou proto velmi oblíbeným
místem k odpočinku. Silnice v tomto městě
nejsou potřeba, protože má každý obyvatel
svůj polštář v jakékoli barvě a ten ho zaveze či zanese (může létat) kamkoli bude
chtít. U každého pestrobarevného domku
je velká zahrada se stromy, záhonky, keři,
jezírkem pro horké chvíle, malým domkem na hraní, trávníkem a trampolínou
vyšitou nejjemnějším hedvábím. Je tam
také škola se zoologickou zahradou, velké
sídliště se živým plotem, hřištěm a bazénem a aquapark, ve kterém je bazének
pro plyšáčí miminka, bazén pro plyšáky
školního věku, vířivky, u kterých hraje
pořád dokola reklama na kofolu se psem
a vířivkou, tobogán, venkovní bazén s nejjemnější trampolínou, skluzavka a japonská restaurace. Všude kolem bazénů jsou
travnaté ručníky s nejteplejším větrákem.
V Plyšovicích se střídají roční období oraj
(jaro), otél (léto), mizdop (podzim) a amiz
(zima). A v Plyšovicích nemůže chybět
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ani Plyšbongo. V Plyšovickém lese rostou
krásné plyšové bochánky mechu. Protéká
tudy také velká řeka Plyšozonka, kterou
zde zasadila (v Plyšovicích se řeky sází)
paní starostka želva Eliška v roce 20017.
Plyšovice jsou krásné město!
Tak skončil Jupíkův a Pupíkův sloh
o jejich rodném městě. Vtom do dveří
vstoupila maminka a řekla: „Jupíku, pojedu s tatínkem na městskou radu za paní
starostkou a ty budeš hlídat svoji sestřičku
Míšu“. „Dobře, mami a můžu ji vzít na sídliště za lemurem Ondráškem?“ Maminka
souhlasila a odjela na polštáři na radnici.
Jupík šel na chodbu, oblékl sebe a sestřičku
a posadil se s ní na svůj polštář. Brzy byli
na sídlišti. Ondrášek byl právě na trampolíně a tak se k němu přidali. S malou sestřičkou Míšou skákali kolo, kolo mlýnský.
Potom hráli na babu a chodí pešek okolo.
Jupík sundal sestru z trampolíny a dal ji
na skluzavku. Pak přijela maminka a tatínek, donesli plavky, a jelikož byl otél, šli
do bazénu, aby byli umytí na zítřek. Když
sluníčko zapadlo, odjeli domů na svých polštářích. Maminka odnesla Míšu do postýlky, dala Jupíkovi večeři, vyčistila mu zuby
a šel spát. Když se ráno probudili, ustrojili
se do svátečního oblečení. Jupík odnesl
Míšu na snídani a když se najedli, přišli
všichni jejich kamarádi a Míša měla oslavu
svých prvních narozenin. Dostala panenku
s krajkovými šaty, jahodový dort a tatínek
s maminkou je všechny vzali do Plyšobonga, ve kterém si moc pěkně pohráli.
Tak to chodí v Plyšovicích!
O moudrém králi Přemyslovi
Ondřej Hegr, 5. ročník
Žil byl jednou jeden velmi dobrý král
jménem Přemysl Otakar II. Říkali mu „král
železný a zlatý“. Železný proto, že jeho rytíři bojovali v železném brnění, zlatý proto,
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že těžbou stříbra získával velké bohatství,
a tak naše země vzkvétala...
Jednoho dne se projížděl se svojí družinou Trstenickou stezkou, kochal se malými
políčky a rozhodl se, že nechá vystavět
hrad Svojanov a později zde založí město
Polička. Několik let potom nastala velká
bitva, ve které bohužel padl.
Krátce po své smrti se podíval z nebe
dolů a uviděl zajímavé věci …
Viděl, jak Karel IV. pokračuje v budování Poličky, jak nechává obehnat celé město
pevnými kamennými hradbami, před kterými jsou hluboké vodní příkopy.
Čas se překulil a král Přemysl zahlédl
další nádherné stavby – barokní radnici, která měla železnou kopuli, a v ní byly
schovány cenné dokumenty města. Na náměstí vedle radnice byly dvě kašny, které sloužily měšťanům pro nabírání vody.
Nedaleko stál morový sloup vytvořený
na počest toho, že se mor Poličce vyhnul.
A čas běžel dál…
Psal se rok 1845, když Poličku postihl
velký ničivý požár. Všechny domy vzplály
ohněm, pouze čtyři zůstaly nepoškozené.
Požár postihl i kostel sv. Jakuba, který se
musel znovu nechat vystavět. A proto postavili na věži kostela malou světničku pro
pověžného, který měl před ohněm varovat.
V této světničce se později narodil významný hudební skladatel Bohuslav Martinů.
Přemysl nemohl uvěřit svým očím,
když pozoroval, jak lidé budují nové silnice, mosty, panelová sídliště, železniční
dráhy ………
Nakonec pohlédl zpět na poličské náměstí a zahlédl, jak se lidé radují a veselí.
Byla to velká slavnost na počest toho, že
právě on před 750. lety Poličku založil.
Když toto všechno viděl, měl krásný
pocit. Byl na sebe velmi pyšný a těšil se
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na další zajímavé události, které Poličku
ještě čekají.
Kde se říkává „U tří královských pendreků“?
Majda Maděrová, 5. ročník
U pevných čokoládových hradeb u sladkého města plného utajených koutů a dobrodružství seděl na čokoládové lavičce
starší pán, který o tom městě věděl víc než
kdo jiný. Seděl a díval se na město tak moc
obydlené a rozlehlé, že si to ani nedokážete
představit. A také se díval na město tak
moc sladké a voňavé, že by vás vaše chuťové buňky a váš nos chytily a táhly, až by
vás dostrkaly k nejbližšímu čokoládovému
domku a donutily vás ulomit si kousek té
krásné bílé čokolády, která tolik láká...
A nebo, že byste si z té oblíbené čtvrti Čokolandy zašli třeba do Bonbónovic,
Nanukovic, nebo do Křupandy, která je
úplně plná křupavoučkých sušenek a ty se
při pouhém olíznutí rozplývají na jazyku?
Mandličky a Vosí hnízda jsou také ve velké
oblibě a to zvláště o Vánocích. A takovýchto čtvrtí je v tomto městě nespočet! Co se
ale týče jména samotného města...hmm…,
město se jmenuje Cukřenka. (Nemůžu
za to, že obyvatelé tohoto města mají, co
se jmen týče, tak zvláštní vkus.)
No a jak tam tak ten muž seděl, zaujal
ho královský hrad, který se tyčil daleko
od hradní zdi – velmi, velmi, velmi daleko
odsud.
Tři hlavní hradní věže postavené z obřích pendreků (tam se říkává: U tří královských pendreků) zdobily nádherné vitráže
s obrazy květin, lidí a zvířat z různobarevné a voňavé želatiny nejvyšší kvality.
Bránu zdobila prkna z bílé čokolády s mandličkovým kováním a střechy byly zase
polité jahodovou polevou a na nich vlály
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na dlouhých tyčích prapory z jedlého papíru, který nikdy nepromokl, ani když na něj
padal zmrzlinový sníh. Místo dlažebních
kostek bylo nádvoří pokryto dokonale obroušenými vlašskými a lískovými ořechy.
A jak tam tak ten muž seděl, v jeho hlavě se probudila vzpomínka. Vzpomínka,
kterou hned tak nezapomenete, ale často
se stane, že usne a dlouho se nemůže probudit...
Jeden chlapec jménem Kuba, milovník
techniky a strojů, se jednou vrátil do města, které v naší zemi nenajdete. Do města,
které nenajdete v Evropě, do města, které nenajdete v našem světě… Narodil se
tady, ale jen trochu povyrostl, hned museli rodiče odjet za prací a on spolu s nimi
a se svojí starší sestrou Rút (žádné jiné
sourozence neměl). Po pár letech se ale
nastěhovali zpět. Tohle město kupodivu
nesmrdělo po výfucích, ale doslova vonělo
a to po čokoládě, sušenkách a nanucích.
Ale ten, kdo se nenarodil se silikonovým
žaludkem a plastovými zuby, by tady asi
moc dlouho nevydržel. Kuba zrovna měl
to štěstí a mohl ze stromů lízat karamel
a cucat mentolová jablka od rána až do večera, aniž by mu pak bylo špatně. A jen
pár měsíců po jejich přistěhování se tam
stala zvláštní věc. Ve městě, kde bylo vždy
počasí na svetr nebo slabou bundu, bylo
velmi horko. Takové teplo Cukřenka ještě
nezažila. A nejenže by se teplota pohybovala kolem 20 nebo 22 ºC, ale dokonce vystoupala až na 25 ºC, což byla pro cukrové
město absolutní katastrofa! Byla středa
a na pátek, kdy kalendář ukazoval datum
13.13. 1313, karamelové meteorologické
stanice hlásily i 29 či 30 ºC, a proto Slaďáci,
zdejší obyvatelé, balili kufry a chystali se
přestěhovat do příjemnějších míst. Někdo
ale přeci jenom věřil, že vše může nako-
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nec dobře skončit. Všichni ovšem museli
uznat, že v louži z rozteklého nanukového
domku se bydlet nedá.
Kubovi rodiče byli sice také šokováni,
ale i tak stále neztráceli naději a vše nechali na svém synovi a jeho sestře. A právě
proto, že byl Kuba takový technik, zhotovil stroj, který byl schopný zavlažovat
a chladit každý dům propadající zkáze.
Společně s Rút tak psali celou středu plány
a dělali nákresy. Papírů a bločků popsali…
radši ani nemyslet. A nakonec se z toho
vyklubalo dílo skutečného malého mistra
a mistryně. Král Sušenka Medík II. celý
plán okamžitě předal firmě značky CACAO, která z pouhého nákresu na papíru
udělala skutečnost.
Domečky, chodníky a ostatní roztékající
se objekty byly teď provrtány maličkými
chladicími trubičkami, které umožňovaly,
abyste si v třicetistupňovém vedru chodili
po karamelovém chodníku, aniž byste se
zabořili nebo se na něj přilepili.
A tak tady starší pán (asi tomu neuvěříte, ale jmenoval se Jakub) odpočíval
a vzpomínal na dobu, o které sám neví,
jestli je to pravda nebo ne. Pak na něho ale
zavolala z čokoládového autobusu jeho sestra Rút, která právě odjížděla z návštěvy.
A jak mu tak mávala, všiml si jizvy na její
ruce. „To má z toho, jak mi krájela roládu
k snídani nebo to je pozůstatek škrábance,
jak se tehdá škrábla o kružítko při rýsování
zavlažovacích plánů? Sám nevím…“ řekl si
pro sebe a vzpomínal dál…
KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ! - to je jen
fráze – toto město se nachází daleko v jiné
galaxii a tam byste asi nedoběhli!
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VYBRANÉ SLOHOVÉ PRÁCE ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU
Čím bych chtěl být? Řidičem sanitky
Adam Břeň, 5. ročník

Rád si s taťkou povídám o tom, co dělal v práci, kolik měl výjezdů. Proto mě
napadlo, že bych tuto práci mohl zkusit
také. Vím, že mě bude čekat spoustu učení
a neumím si představit pitvu člověka, ale
na druhou stranu já chci lidi zachraňovat
a jezdit vybavenou sanitou.

jezdím k babičce a dědovi do Poličky, ti
chovají holuby, prasata, slepice, kuřata
a králíky. Doma máme činčilu. Tak uvidíme, jestli se mi to splní.
Čím bych chtěl být?
Florbalovým trenérem
Ondra Hegr, 5. ročník
Chtěl bych, aby mé povolání bylo florbalový trenér. Florbal mě moc baví a ve škole jsem ho hrál s kluky skoro každý den.
Ve čtvrté třídě jsem začal hrát florbal
jenom v přípravce a po chvíli mě trenér
přeřadil do starších žáků. Nechtěl bych
moc jezdit po světě. Byl bych rád, kdybych
trénoval florbal v České republice. Rád
bych založil florbalový klub, který by hrál
za dorost a byl by na velmi vysoké úrovni.
Toto povolání by mě hodně bavilo.

CHTĚLA BYCH BÝT OŠETŘOVATELKOU ZVÍŘAT
Adéla Břeňová 5.ročník

Ošetřovatelkou zvířat chci být, protože
bych mohla poznávat nová zvířata . Nevím,
jestli bych jim zvládla pomoci. Nebudu
zvěrolékařkou, ale školy se dají vždycky dodělat . Strašně by se mi líbila práce v ZOO,
je mi jedno u jakého zvířete. Zatím jsem
poznala spoustu domácích zvířat . Ráda
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CHTĚLA BYCH BÝT UČITELKOU…
Magdaléna Maděrová, 5. ročník
Chtěla bych, až budu velká, být učitelkou výtvarné výchovy a pracovních
činností. Moc mě baví malovat a vyrábět,
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roku, na zápis, který jsme chystali pro budoucí prvňáčky. A nejvíce budu vzpomínat
na paní učitelky. Děkuji jim všem za to, co
mě naučily.
V sádecké škole se mi moc líbilo a budu
na ni v dobrém vzpomínat.

a proto si myslím, že by pro mě bylo tohle
povolání to pravé. Chtěla bych, aby děti co
nejvíc rozvíjely svou fantazii a představivost, a aby alespoň většina věcí, co bychom
spolu vyráběli, k něčemu byla. Například,
kdybychom si hráli na architekty, tak by
žáci měli dům namalovat nejen tak, aby
hezky vypadal, ale aby taky mohl fungovat.
Třeba že nejde, aby byla stáj pro koně hned
vedle kuchyně, aby domek neměl komín
nebo dveře, … atd.
Nevadilo by mi ani, když bych jako třídní učitelka učila matematiku nebo češtinu,
ale určitě by mou hlavní parketou byla
výtvarka a pracovní činnosti. Děti, které
bych učila, by měly být asi na 2. stupni ZŠ.
Taková práce by mě bavila.
PĚT LET V SÁDECKÉ ŠKOLE
Ondra Hegr, 5. ročník
Když jsem začal chodit do školy, tak
jsem téměř nic neuměl.
Nejdřív jsme se učili písmenka, číst slova a věty a počítat do dvaceti. Bylo toho
moc a bylo to těžké.
Ve druhé třídě učení nabývalo a bylo
to čím dál tím těžší. Ve třetí třídě jsem
reprezentoval naši školu v atletice, skončil
jsem na 4. místě.
A NA CO BUDU NEJVÍCE VZPOMÍNAT? Na to, jak jsme s kluky hráli florbal na starých parketách. Na školní výlet
do Prahy, spaní ve škole na konci školního
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Školní léta v Sádku…
Majda Maděrová, 5. ročník
ZAČÁTKY
Školu v Sádku jsem si oblíbila už ve školce, a když jsem přišla do školy, tak jsem se
už v této budově cítila jako doma. Krásné
vyzdobené třídy, magnetické tabule plné
obrázků, křídy pestrobarevných barev, kterými byla vyzdobená celá tabule,… - takové
byly mé první dojmy, když jsem vstoupila
do, mně zatím utajené, školy. Trochu jsem
se bála, ale i těšila. Vyšla jsem jen pár schodů do prvního patra a najednou jsem si
připadala jak v jiném světě! Teď už jsem
byla ta velká. Školačka!
UČENÍ
Po prvních dvou nebo třech měsících
jsem si zvykla na to, jak to ve škole chodí. Že už si sice nemůžu pořád hrát jako
ve školce, ale když budu v klidu sedět,
dozvím se mnoho zajímavých informací.
A tak jsem tedy seděla a poslouchala, ale
musím přiznat, že se má soustředěnost
často upínala k něčemu jinému, než k probírané látce.
Ze všech předmětů nejvíc se mi asi vždy
líbila (a myslím, že se mi taky pořád líbit bude) výtvarka a pracovní činnosti.
Na druhé místo bych asi zařadila matematiku a češtinu a dál už se to těžko rozhoduje.
ŠKOLA HROU
Měla jsem vždycky moc ráda školní akce
a zábavu. Těšila jsem se na ně a bavily mě.
Řekla bych ale, že to, čeho si na této škole
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nejvíc vážím, jsou spíš všední a obyčejné
dny, které z celého toho mého období 1.
stupně ZŠ jsou ty nejdůležitější.
Vždycky se mi líbilo, když se do školy koupila nějaká nová pomůcka, zvlášť
interaktivní tabule, která je super třeba
na ukazování obrázků z přírodovědy nebo
se na ní dají procvičovat různá cvičení,
atd. Ale i když tabule nebyla k dispozici,
tak se nám paní učitelky snažily látku
názorně předvést a ukázat – namalovat,
napsat nebo ukázat obrázky na internetu,
abychom ji dobře pochopili. Často se také
sádecká škola účastní různých her, soutěží,
závodů,… Samozřejmě v rámci možností.

Sádecká škola opravdu je škola hrou.
ROZLOUČENÍ
Úplně se se školou v Sádku nerozloučím,
protože všichni ostatní sourozenci budou
z této školy odcházet tak, že ještě alespoň
dalších deset let budu mít o dění v sádecké
škole zprávy. Budu tam taky určitě chodit na návštěvy za mladšími kamarády
a za učitelkami. A právě paním učitelkám
bych chtěla ze všeho nejvíc poděkovat, a to
protože to ony mě to všechno naučily.
Na sádeckou školu budu mít vždy pěkné
vzpomínky.

SERVIS JÍZDNÍCH KOL

739 119 552
servis.jizdnikola@gmail.com
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Březen a duben byl pro nás hlavně
ve znamení tréninků, ale také několika
běžeckých závodů. V květnu jsme již absolvovali několik závodů na horských kolech.
Pokračujeme v pořádání Úterního běhání
po vlečce, které se koná vždy druhé úterý
v měsíci. Účast je stále větší a to hlavně
v dětských kategoriích. Velice nás potěšila
účast závodníků ze Sádku, jak v dospělé tak
v dětské kategorii.
Běžecké závody jsme zahájili tradiční
desítkou v Pečkách. Ve Svitavách se běžel
krajský přebor v běhu na 10km, kde ve své
kategorii
obsadil 3. místo Tomáš Fliedr.

Ten se letos
více zaměřil na běh, ve kterém

se mu velice
daří a pravidelně se umísťuje
na bedně. Zvítězil na závodech v Zábřehu,
v běhu na rozhlednu Rozálka v Žamberku,
v terénním závodě v Nekoři nebo v Bezděkově u Chotěboře. Druhé místo obsadil
na oblíbeném závodě kolem Poličských
hradeb. Velkou pochvalu si zaslouží nejmladší závodnice hájící naše barvy Adéla
Fliedrová a Adéla Honzálková, které již
také získaly několik medailí.

Prvním závodem na horských kolech
byla terénní časovka ve Svitavách, kde
získal Jirka Dittrich druhé místo. Pěkný
závod na 50km jsme si užili v Ústí nad
Orlicí. V Lipníku nad Bečvou se letos konalo Mistrovství ČR v maratonu horských
kol. Na tento náročný 97km dlouhý závod se vydal Jirka Dittrich, který se letos
specializuje na dlouhé maratony. V silné
konkurenci vybojoval parádní 25. místo
ve své kategorii. Druhým závodem Poháru
českomoravské vrchoviny bylo náročné
cross country v Poličce.
ahájili jsme přípravy na 4. ročník závodu MTB Sádecká pila, který se uskuteční
v Sádku 30. července. Tento závod je opět
zařazen do Poháru českomoravské vrchoviny. Start hlavního závodu bude v 10.00
hodin, dětské závody odstartují v 13.30.
Všechny Vás zveme, přijďte si zazávodit
nebo povzbudit malé i velké závodníky,
rádi přivítáme dobrovolníky na trať. Veškeré informace na www.sadeckapila.f-bikeklub.cz.
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SK SÁDEK
Léto se nám kvapem blíží a všichni se
jistě těšíme na dovolené a prázdninové
volno. Hokejová sezóna má letní pauzu,
nicméně se v našich řadách událo několik
akcí a zajímavostí.

Druhou květnovou neděli 15.5.2016
jsme na hřišti v Sádku uspořádali hokejbalový turnaj sádeckých rodin a jejich kamarádů. Letos to byl třetí ročník a proto
si troufám říci, že je to pro nás již tradiční
turnaj. Celkem se zúčastnilo 6 týmů a své
síly změřil „každý s každým“, takže výsledky nebyly ovlivněny žádným losováním
jednotlivých skupin. Celkovým vítězem se
stal tým „Mrakomor“ pod vedením Marka
Mešťana. Tento tým obhájil loňské vítězství, takže již nyní je v hledáčku ostatních
mužstev a pro příští ročník má spoustu
vyzyvatelů, kteří chtějí vítěznou vlnu překazit.
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FOTBALOVÉ SDRUŽENÍ SÁDEK
Další zajímavou akcí byl tradiční Městský hokejbalový turnaj v Poličce, který se
konal 4.6.2016 (foto z turnaje níže). Tohoto turnaje se zúčastnilo také 6 týmů
převážně z Poličky. Kvalita turnaje byla
na dobré úrovni, protože většina týmů
měla ve svých řadách poličské hokejbalisty a hokejisty. Tento turnaj se nám příliš
nevydařil, protože jsme podlehli ve čtvrtfinálovém útkání týmu Borovnice. Téměř
celý zápas jsme měli pod kontrolou, neproměnili jsme spoustu šancí a velký tlak jsme
nevyužili k vítězství.
Jediná naše chyba v celém zápase a jediná zajímavá šance Borovnice byla využita.
Takový je sport a toto zaváhání pro nás
znamenalo umístění na pátém místě. Bylo
to velké zklamání, ale o to větší motivaci
máme do příštího ročníku.
Poslední novinkou z našich řad je narození budoucího hokejisty pro sádecký
tým. Syn Filip se narodil rodičům Šárce
a Petrovi (Herymu). Všichni přejeme hodně
zdravíčka a pokud nebude Filip v budoucnu
draftován do NHL, tak ho pravděpodobně
vezeme do sádeckého týmu.
Všem čtenářům přejeme slunečné léto
plné odpočinku a pěkných dovolených se
spoustou zážitků.

V minulém čísle jsme Vás seznámili
s naši uplynulou sezonou, a nastínili jsme
Vám náš plán na léto. Futsalová sezóna
skončila, končí i sezóna „velkého“ fotbalu
a začíná sezóna turnajů v malém fotbalu,
kterých je o letních víkendech opravdu
hodně.
Jeden takov ý již po sedmé budeme pořádat i my a to tradičně v Sádku

na fotbalovém hřišti.
7. Fotbalový turnaj se uskuteční 2. 7.
2016 na fotbalovém hřišti v Sádku.
Všichni příznivci sportu, fotbalu a fotbalové zábavy jste tímto srdečně zváni.
Občerstvení již tradičně bude zajištěno
v nové „plechovce“. Více informací na
www.obecsadek.cz/fssadek
Za FS Sádek Tomáš Jílek

Za SK Sádek Mešťan V.

Zpravodaj obce Sádek

č. 2/2016
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MÝTY O SPALOVÁNÍ UHLÍ
Česká Vláda a české kraje se rozhodly masivně podpořit výměny neekologických kotlů v domácnostech za
nové nízkoemisní zdroje formu tzv.
„kotlíkových dotací“. Očekává se, že až
70 % z takto vyměněných kotlů bude
realizováno formou výměny starých
kotlů na uhlí s ručním přikládáním
s reálnou provozní účinností do 60 %
za nové špičkové automatické kotle na
uhlí splňující parametry Ekodesignu
a s účinností až 95 % (model BENEKOV C27).
Vysoký zájem o spalování uhlí je logický,
není v tom žádná věda. 1 GJ tepla z hnědého uhlí ořech 2 v automatickém kotli
lze vyrobit až 2 x levněji než 1 GJ tepla
v tom samém kotli při použití dřevních
pelet a dokonce až 3 x levněji než ve starém atmosférickém plynovém kotli. Navíc
moderní technologie automatických kotlů
umožňují spalovat uhlí s komfortem obsluhy srovnatelným se spalováním dřevních
pelet a blížícímu se komfortu při spalování
plynu. Co je z pohledu Vlády a krajů asi
nejpodstatnější, tak kotle na uhlí splňující
Ekodesign emitují podstatně menší emise
prachu než staré nízkoúčinné kotle. Pokud jsou nahrazeny novým automatickým
kotlem, tak se do ovzduší, které dýcháme
všichni společně, dostane ročně o 100 kg
méně prachu za každý jednotlivý takto
nahrazený kotel.
Velký zájem o uhlí je samozřejmě trnem
v oku dodavatelům jiných paliv, proto občas prezentují různé mýty. Mezi ně patří
například:
Uhlí nebude
Skutečnost je taková, česká vláda schválila prolomení těžebních limitů v Bílině.
Tzv. „bílinské nízkosirnaté uhlí“ je hlavním zdrojem pro automatické kotle vyráběné v ČR. Nehodí se do kotlů dovážených
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JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO DĚTI?
ze zahraničí konstruovaných na černé uhlí,
ale je perfektním a skutečně masivně dostupným palivem pro automatické kotle
na uhlí vyráběné a certifikované v ČR. Po
schválení nových limitů těžby budou Severočeské doly schopny dodávat toto palivo
minimálně do roku 2050, tedy ještě přinejmenším dalších 35 let. Automatickým
kotlům na uhlí instalovaným v rámci kotlíkových dotací tak dlouhodobě problém s
nedostatkem paliva nehrozí.
Uhlí je neekologické palivo
Toto s oblibou hlásají různí eko-fundamentalisté. Ve skutečnosti lze při kvalitním spalování uhlí dosáhnout výrazně
menší emise než při nevhodném spalování
biomasy (například mokrého dřeva). Kotel
na uhlí splňující parametry Ekodesignu je
špičková technologie a kdo si nechá takový
zdroj kvalitně instalovat a seřídit, může se
považovat za člověka, který chrání životní
prostředí, protože využívá uhlí s účinností
95 % a spaluje ho s emisemi srovnatelnými
se spalováním dřevních pelet.
Uhlí je naše domácí surovina, která
bude pro automatické kotle dostupná minimálně dalších 35 let. Lze ji spalovat s
účinností až 95 % při minimální produkci
emisí. Pokud máte zájem ušetřit Vaše náklady na topení, zvýšit pohodlí obsluhy a
zároveň chcete být „ekologičtí“.
Více informací na www.benekov.com
Topte uhlím, ne penězi :-)

Zpravodaj obce Sádek

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba
zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských
států Evropské unie a dalších vybraných
evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou
pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká
mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi
do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že
i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské
unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis
v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to
ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení
cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě
do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti
má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní
situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi,
jako například Egypt nebo Turecko, se dá
letos očekávat nárůst zájmu o cestování
po Evropě, a proto jistě potěší možnost
cestovat po většině států Evropy pouze
s občanským průkazem. Na ten je nyní
možné vycestovat do zemí Evropské unie
a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny,
Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska,
Švýcarska a na Island. Cena za vydání
občanského průkazu pro dítě do 15 let je
50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič,
kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší
obecní úřad obce s rozšířenou působností.

č. 2/2016

K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti
zákonný zástupce předkládá svůj průkaz
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že
má dítě vydán již platný občanský průkaz
nebo cestovní doklad, lze tento předložit
místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo
občanského průkazu činí maximálně 30
dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč.
Bližší informace k vyřizování osobních
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva
vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/
osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo
Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu,
pobytu a vycestování s nezletilým dítětem.
Je také třeba dát si pozor na to, že některé
státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti
cestovního dokladu při vstupu na jejich
území nebo ukončení pobytu – nejčastěji
činí požadovaná minimální doba platnosti
6 měsíců. Podrobnosti k těmto i dalším
podmínkám (např. vízová povinnost) lze
zjistit u zastupitelského úřadu daného
státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz
v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy
a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy
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