ZPRAVODAJ
obce Sádek
ročník XVI. – 4/2016

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané.
Blíží se svátky vánoční a žádné jiné
svátky nenaplňují lidská srdce takovou
pohodou, jako právě Vánoce. Vzduch bývá
prosycen pryskyřičnou vůní jehličí, vůní
vanilkových rohlíčků a smaženého kapra
a lidská srdce jsou si v tyto dny tak blízká,
jako nikdy předtím.
Přišel čas, kdy se setkávají rodiny, příbuzní a známí, kdy zasedáme ke společnému stolu, abychom se těšili z jedinečné síly,
které říkáme rodinné pouto.
Vánoce a Nový rok jsou obdobím, kdy
se každý snaží být se svými blízkými, kdy
si víc uvědomujeme sílu přátelství, lásky,
úcty a obětavosti. To vše jsou hodnoty,
které znamenají mnoho pro každou rodinu. Krajinu již pomalu zasypává bílá
přikrývka sněhu. Tato bělost symbolizuje
čistotu duše a spolu se září blikající svíčky
osvítí naše nitro a naše srdce. Každý z nás
s vděkem přijímá teplé lidské slovo, pohlazení nebo pohled a svět se rázem stává
krásnější. Člověk se musí umět těšit ze
štěstí toho druhého, svým postojem a činy
vyjádřit svůj upřímný vztah k životu, k lidem a dokázat tak , že je opravdu člověkem.
Připravme se tedy společně na příchod vánočních svátků a vychutnejme si je se vším,
co k nim patří.
Přeji Vám do nastávajících vánočních
dní, ať se naplní soudržnost člověka s člověkem. Přeji Vám vnitřní sílu a stálý smysl
pro radost z malých i velkých věcí v životě.
Hodně zdraví, životní jiskry, lásky a potěšení z nejbližších a lidí blízkých vašemu
srdci.
Popřejme si nádherné vánoce a pokoj
v duši, ať se udrží i po celý budoucí rok.
starostka obce
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Děkuji také Vám všem za veškerou podporu, přízeň a pomoc, kterou jste mi během
letošního roku prokázali. Zastupitelstvu
obce děkuji za spolupráci a jejich rodinám
za pochopení, které pro jejich práci mají.
starostka obce

Poděkování.

Velice děkuji Sportovnímu klubu Sádek,
Fotbalovému sdružení Sádek i F-Bike klubu
Sádek za vynikající výsledky, kterých dosahují v náročných sportovních soutěžích.
Děkuji také za výbornou reprezentaci obce
a přeji členům všech tří klubů do nového
roku hodně zdraví, elánu a spoustu krásných zážitků ze zdařilých sportovních
výsledků.
Další poděkování patří vedoucím mladých hasičů a jejich svěřencům za vynikající výsledky v hasičských soutěžích. Práce
s dětmi je velice náročná a záslužná. Moc
si jí vážím.
Jsem moc ráda, že v obci opět zahájilo
svou činnost soutěžní družstvo žen. Velice Vám fandím, děkuji za reprezentaci
obce a přeji hodně dalších úspěchů a elánu
do příštích let.
Letos mohu pogratulovat i soutěžnímu
družstvu mužů, protože zmobilizovali síly
a zvýšili svou účast na soutěžích. Moc děkuji za reprezentaci obce.
Děkuji všem občanům žijícím v dolní
části obce, kteří trpělivě snášejí problémy,
které jim způsobila výměna vodovodního řadu. I. etapa výměny je dokončena,
voda teče, tam kde má a je čistá, což je
to nejdůležitější. Terénní úpravy bohužel
nejsou dokončeny, protože napadl sníh
a začalo mrznout. Tyto práce budou provedeny na jaře. Věřím, že ke spokojenosti
Vás všech.

Zpravodaj obce Sádek

Pojízdná prodejna masa.
Mění čas, kdy bude do naší obce dojíždět na každou středu v 15.40 hodin.

Agroinvest Bobrová bude i nadále prodávat
maso a uzeniny vlastní výroby pouze z českých chovů. V nabídce budou uzená masa,
klobásy, tlačenka, škvarky, vakuově balená
čerstvě nabouraná syrová masa balená po
1,5 kg cca a další sortiment. Na přání zákazníka lze objednat na tel. č. 775 577 224
maso marinované a nakládané. Prodej se
uskuteční na parkovišti u obecního úřadu.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Výročí

Uplynulé čtvrtletí oslavili své životní jubileum tito občané
pan František Kvapil, Sádek č.p. 74
paní Marie Houdková, Sádek č.p. 127
pan Bohuslav Jílek, Sádek č.p. 135
paní Věra Uhrová, Sádek č.p. 1
Oslavencům blahopřejeme a do dalšího
života přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

Narozené děti

Naše obec se rozrostla o nové občánky.
Stellinku Řebíčkovou, která se narodila
rodičům Haně Burešové a Jiřímu Řebíčkovi, Sádek č.p. 120 a Adélku Pavelkovou rodičů Martiny Tobiášové a Michala
Pavelky.
K narození holčiček srdečně blahopřejeme
a přejeme celé rodině hodně zdraví a šťastný a spokojený život.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Poplatek za komunální odpad na rok 2017
je dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016
stanoven ve výši 600,- 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 1.3.2017 do 30.4.2017.
Až půjdete v roce 2017 platit poplatek
za komunální odpad, budeme od Vás
požadovat vyplněný tiskopis „Ohlášení
k místnímu poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů“. Tiskopis najdete na webových
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stránkách obce v záložce „Tiskopisy ke stažení“ a můžete jej přinést již vyplněný,
nebo jej vyplnit na obecním úřadě při platbě poplatku.
Tato povinnost platí i pro ty, kteří platí
poplatek z účtu. Vyplněný tiskopis je třeba
doručit na obecní úřad.
Poplatek ze psů.
Tiskopis „Přiznání k místnímu poplatku
ze psů“ je rovněž umístěn na webových
stránkách obce Sádek. I tento tiskopis můžete přinést již vyplněný, nebo vyplnit při
platbě poplatku na obecním úřadu.
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PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Tříkrálová sbírka v obci
proběhne dne

Sádek

7. ledna 2017

Záměry tříkrálové sbírky 2017 Oblastní charity Polička (OCHP):
 Pro Otevřené dveře: na auto k zajišťování intenzivně se rozrůstající sociální služby
specializující se na práci s lidmi s duševním onemocněním. Jedná se o terénní službu
vykonávanou v domácím prostředí klienta, jedinou svého druhu na Svitavsku.
 Pro Domácí hospic sv. Michaela: na částečné pokrytí nákladů na materiální vybavení a
osobní náklady pro odborníky, které nelze hradit z plateb zdravotních pojišťoven, aby jediný
domácí hospic v regionu mohl i třetí rok fungovat.
 Pro Osobní asistenci: na částečné pokrytí provozních nákladů spojených se zajištěním
služby určené seniorům, handicapovaným a dlouhodobě vážně nemocným lidem.
 Pro potřebné: na poskytování přímé pomoci sociálně slabým lidem v místě působnosti
OCHP.
 Pro humanitární projekty v zahraničí: o jejichž přínosu má vedení Oblastní charity Polička
přímé informace: na rekvalifikační kurzy pro nevyučenou mládež, na dětské večerní
vzdělávání a výstavbu domků pro chudé v Indii a na misijní projekty v Hondurasu.
 Pro mimořádné situace: prostředky na případné odstraňování následků povodní, požárů a
jiných katastrof.

Děkujeme za vaše příspěvky do pokladniček.
Pomohou mnoha pacientům a klientům Charity a dalším potřebným lidem.
Kontakt na koordinátora v obci: obec@obecsadek.cz
Kontakt na koordinátora OCHP: zastupce@pol.hk.caritas.cz
Více na: www.policka.charita.cz
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Zpravodaj obce Sádek

Opět je tu zas, ten vánoční čas…
Je za námi teplý a sluneční podzim.
Kromě již stálých aktivit, jako je plavecký
výcvik, hledání Podzimníčka, Den stromů,
návštěva divadelních představení apod.,
se naše mateřská škola zapojila do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se
zvířátky“. Tento projekt vyhlásila Česká
obec sokolská a je realizován pod záštitou
Ministerstva školství. Jedná se o celoroční
projekt pro předškolní děti a jeho záměrem
je „pohyb jako každodenní potřeba dětí“.
Obsahem jsou přirozená cvičení – atletika, obratnost – gymnastické dovednosti,
manipulace s míčem, netradiční činnosti,
rozvíjení poznání. Motivací pro děti jsou
zvířátka, která je provázejí v rámci jednotlivých činností. Plnění jednotlivých úkolů
má přinést dětem radost a potěšení z pohybu, pomoci naučit se překonávat překážky
a rozvíjet jejich samostatnost při dalším
zdokonalování pohybových dovedností.
Po splnění všech úkolů budou děti odměněny diplomy a drobnými dárky.
21. listopadu se každoročně koná Evropský
den pro cystickou fibrózu,
který si v České republice
připomínáme jako Větrníkový den. Proč právě větrníkový? Protože roztočit
foukáním větrník je pro
většinu lidí hračka, pro nemocné cystickou fibrózou
ale mnohdy nepřekonatelná překážka. Toto závažné
nevyléčitelné onemocnění
s sebou nese velmi časté
infekce dýchacích cest a je
provázeno neustupujícím kašlem. Kromě
dýchacích cest zasahuje nemoc také funkce
slinivky, střev a dalších orgánů. A právě
v pondělí 21.11. jsme se se staršími dětmi
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do této akce „Větrníkový den“ zapojili, vyrobili si větrníky a symbolicky tak podpořili nemocné cystickou fibrózou.
Podzim pomalu končí a přicházejí nejkrásnější svátky roku – VÁNOCE. Přejeme
Vám všem štěstí, lásku, něhu, ať se Vám
splní každičký sen. Přání posíláme na vločce sněhu, ať krásný je Váš Štědrý den.
Za Mateřskou školu v Sádku
Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ

„Ať je hodně dárečků
i u Vašich stromečků.
V každém ať je zabalen
jeden šťastný všední den“
Pokojné Vánoce a úspěšný rok 2017
Vám přejí
děti a zaměstnanci
Základní a Mateřské školy
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FARNOST SÁDEK
Milí přátelé, prožíváme adventní dobu,
která nám připomíná, že Vánoce jsou již
za dveřmi. Kolik takových Vánoc jsme již
prožili a snad ještě prožijeme. Připomínáme
si v nich láskyplný příchod Boha Ježíše Krista na zem. On, jako Mesiáš, svým životem,
smrtí a zmrtvýchvstáním nám zprostředkoval možnost života věčného v nebi. Zanechal
nám poselství lásky, milosrdenství a odpuštění. Svým životem nám ukázal, kam máme
nasměrovat i naše životní kroky. Následující
příběh „Vrták a vysavač – aneb jak jsme se
zasmáli“ nám ukazuje velikost lidské svobody, kterou jsme dostali ke šťastnému životu.
Mám ohromně šikovného muže. Dokáže ledacos spravit i vyrobit. Vyrobil pro
mne překrásné poličky na nejrůznější místa
v bytě. Mám krásnou poličku v koupelně
i v kuchyni, policovou knihovničku u psacího stolu a poličky na krásné věci a knížky
u postele. Dokonce i našim dcerám zhotovil
poličky na knížky a medvídky, jejich holčičí
poklady a budíka. Inu, srdce každé ženy získáš poličkou…
Když můj muž dokončil tu polici k posteli,
bylo potřeba ji připevnit na zeď. Naměřil,
kam ji pověsíme, načrtl značky na stěnu, přinesl si vrtačku a požádal mne, abych přinesla
vysavač. Při vrtání do zdi se totiž práší, ale
když se vysavačem hned odsává, není to tak
zlé. Tak jsem se nachystala, muž doměřil,
pokynul mi, že mohu přiložit hubici vysavače do přesné vzdálenosti pod zamýšleným
otvorem, a já jsem strnula v očekávání. Křečovitě jsem svírala vysavač, abych neuhnula
od značky. Manžel zaujal pózu úderníka s vrtačkou. Oba jsme v soustředěném očekávání
zarputile trčeli v zaujatých pozicích. Koukla
jsem na muže tázavým pohledem: „Co je,
proč nevrtáš?“ On po mně loupl očima: „No
to by sis musela zapnout ten vysavač!“ Zřítili
jsme se na zem v záchvatech smíchu. No to
se tedy povedlo. Stáli jsme tu jako budovatel-
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ské sousoší. Kdyby to tak někdo viděl, to by
bylo! Tekly nám slzy z očí a nemohli jsme se
smíchem přestat.
O několik dnů později jsme byli na návštěvě u přátel. Mladý manželský pár se nás se
zájmem vyptával, jak se nám daří, co je u nás
nového. Líčili jsme jim naši komickou zkušenost s instalací police. Znovu jsme se smáli,
jak legrační nám to připadlo. Oba mladí manželé nám bez úsměvu naslouchali a když jsme
skončili své vyprávění, mladý muž pochmurně odtušil: „To se nám stalo minulý týden.“
„Tak to jste se taky pobavili, ne?“ „On mi řekl,
že jsem husa, a já jsem se urazila,“ přiznala
mladá žena. „To je ale škoda,“ vypadlo ze
mne lítostně. Na jejich nechápavé pohledy
jsem už jen dodala: „Promeškali jste báječnou
příležitost se společně zasmát.“
Od té doby, a je to už pár let, si často připomínám, že jsou situace, kdy se můžeme svobodně rozhodnout: buď se naštvu, urazím
partnera a pohádáme se, nebo se rozesměji,
tím strhnu i svého partnera a ještě dlouho
budeme moci vzpomínat na ohromnou legraci, kterou jsme spolu prožili. Někdy je to
jen malá chvilenka, během níž jsem schopná
zhodnotit situaci z obou úhlů. Buď ji chci
vidět jako tragickou nebo jako komickou.
Záleží na mně, co bude dál. Záleží na mně,
rozhodnu-li se pro pokoj nebo pro boj. Někdy se mi to ještě třeba nepovede, ale vím
už, co chci. Chci se co nejvíc smát se svým
mužem, abychom ve stáří mohli vyprávět
vnoučatům, jak báječnou legraci jsme spolu prožívali. Vždyť upřímně řečeno, často
k smíchu jsme, ani nemusíme pantomimicky
znázorňovat nějaká budovatelská sousoší.
Přeji vám všem, abychom o letošních
vánočních svátcích prožili radost a štěstí
z narozeného Ježíše Krista a tuto radost
a štěstí uměli předávat i svým bližním nejen
v době vánoční.
P. Marian Sokol, farář.

Zpravodaj obce Sádek

Půlnoční mše svatá.
Letošní půlnoční mše svatá v kostele
Nejsvětější Trojice v Sádku bude sloužena
24. 12. 2016 od 21:00 hodin.
Při mši svaté zazní Marhulova Vánoční
mše v podání Chrámového sboru ze Sádku

pod vedením Josefa Bednáře. Mše svatá
na první svátek vánoční dne 25.12.2016 se
koná v 9:00 hodin a opět při ní zazní Marhulova Vánoční mše. Všichni jste na tento
slavnostní okamžik srdečně zváni.

ZE SLOHOVÝCH SEŠITŮ
VÝLET NA MĚSÍC
Jednoho krásného dne roku 2050 se
vesmírná skupina NASA rozhodla, že posedmé vyšlou do vesmíru sedmičlennou
posádku. Její členové byli: Matyáš B., Matěj B., Tereza L., Anna P., Viktor O., Martin
N. a Tomáš L.
Tato skupina procházela náročnými testy, bohužel jenom tři členové to brali vážně
- Matyáš, Tereza a Anna. Ostatní si z toho
dělali legraci. Nevěříte? Třeba Martin v bazénu místo potápění začal rybařit. Naštěstí
chytil jenom potápěče za neoprenové gatě.
A víte, co udělal Viki? Ten se tam naučil parádně topit plavčíka. Matěj se specializuje
na pěstování plodin v měsíčním prachu,
ale místo brambor vypěstoval…to vám
ani nebudu říkat. Tomáš je zase specialista na opravy raket a tak se mu podařilo
z jedné rakety postavit záchod.
Po testech se NASA rozhodla poslat
tým na Měsíc. Když tam přistáli, dobře
se tam zabydleli. Žili tam celý rok. V ten
den, kdy se měli vracet domů, však byla
venku měsíční bouře. Jakmile vyšli z modulu, Tomáše to hned odfouklo, ale skupina
se pro něho nevrátila. Když se pak Tom
probudil z bezvědomí, bylo po bouři. Tak
se vrátil do modulu, pěstoval brambory
a z měsíčního auta vyrobil raketu. Druhý
měsíc zažehl raketu a frrr!, byl pryč. Když
se vrátil na Zemi, byla to obrovská sláva.
				
Tomáš Lněníčka, 5. ročník
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VÁNOCE
Když už zbývají jen čtyři neděle do Vánoc, začíná 1. adventní neděle a zapaluje se
první svíčka na adventním věnci.
Pátého prosince chodí Mikuláš, čert
a anděl. Mikuláš rozdává balíčky se sladkostmi hodným dětem. Na začátku prosince
si některé děti kupují adventní kalendář.
Děti se nejvíc těší na 24. prosince, kdy začíná Štědrý den.
Patrik Švejda, 4. ročník
ZIMA
V zimě bývá sníh. Všude je bílo. Ptáci odletěli do teplých krajin a někteří zůstali. Těm
ptákům, kteří zůstali, dáváme krmení. Děti
sáňkují, bobují, koulují se a staví sněhuláky.
V prosinci začíná adventní čas. To jsou
čtyři neděle do Vánoc. Zapalují se postupně
čtyři svíčky na adventním věnci. Adventní
barva je fialová.
V průběhu adventu je Mikuláš. Svatého
Mikuláše je 6. 12. Mikuláš, anděl a čert
chodí po vsi o den dřív a rozdávají balíčky
a dárky dětem. V balíčcích obvykle bývají:
perníky, uhlí a jiné sladkosti.
Po Mikuláši jsou Vánoce. Vánocemi
končí advent. O Vánocích doma máme nastrojený stromeček. Na Štědrý den jsou
pod stromečkem dárky. Poslední den v roce
je Silvestr. Na Silvestra se lidé navštěvují
a slaví konec roku a do nového roku si přejí
hodně štěstí a zdraví.
Z I M A J E S U P E R !!!			
Eliška Břeňová, 4. ročník
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HASIČSKÉ OZVĚNY
Vážení spoluobčané, v nastupujícím
zimním období, kdy se vše v přírodě ukládá
k zimnímu spánku, přiblížil se i pro nás čas
bilancování a hodnocení. Ale začněme postupně. V posledním čísle Zpravodaje jsme
se loučili informací, že družstvo našich
mladších žáků vyhrálo pohárovou soutěž
v Sádku, což znamenalo i celkové vítězství
v letošní Svitavské lize mládeže.
Velice dobře se tedy všem třem mládežnickým družstvům odjíždělo
1. října na Memoriál Františka Malíška
do Mladějova. Zde se mladší družstva umístila na 4. a 11. místě a starší obsadili místo 11.
V celkovém umístění Svitavské ligy pak
bylo umístění následující:
mladší žáci Sádek A 1.místo, Sádek B 13.
místo a starší žáci 9. místo.
První místo mladších žáků znamenalo postup na Superpohár hejtmana Pardubického kraje 15. října v Čeperce. Zde,
po velmi vyrovnaném souboji, se našim
nejmladším podařilo zvítězit a přivézt si
zasloužené vítězství.
Letošní rok zakončili mladší i starší žáci
okresním kolem hry Plamen v závodu požárnické všestrannosti, který se konal 22.
října v Mladějově. Jak již název napovídá,
jedná se o všestranné dovednosti - vázání
uzlů, zdravověda, šplh, orientace, střelba
a další. Běží se v pětičlenných hlídkách,
kde i malí závodníci musí ukázat jakou
mají fyzičku, aby zvládli všechny disciplíny
a ještě zaběhli solidní čas.
Naše starší hlídky obsadily 2. a 19. místo, mladší 21. místo.
Je třeba poděkovat a ocenit nejen všechny děti, které celý rok poctivě trénovaly
a soutěžily, ale i trenéry a vedoucí mládeže.
Díky tomu, že věnují svůj volný čas našim
dětem, se můžeme již několik roků radovat z těchto krásných výsledků. Děkujeme
i všem rodičům, kteří děti vozili na tré-
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ninky a případně pomáhali s dopravou
a zajištěním ostatních činností.
Nyní opustíme hodnocení naší mládeže
a přeneseme se k dospělým.
Na tomto místě jsme si několik roků
zpět vždy stěžovali, že v soutěži dospělých jsme se opět skoro nikde neukázali.
V letošním roce je však situace podstatně
radostnější a příjemně se bilancuje i tato
oblast. Družstvo mužů a žen soutěžilo téměř na všech pohárových soutěžích Svitavské ligy.
Protože nestačí jen odhodlání a snaha soutěžit, ale je třeba i dobré technické
zázemí, nechali jsme odvézt do servisu
soutěžní stříkačku, aby byla pro příští rok
nejen připravená, ale i dostatečně rychlá.
Aby naše závodníky nejen nezdržovala,
ale aby je nutila k co nejlepším výsledkům.
Doufejme, že všem vydrží elán, odhodlání, nadšení a i v příštím roce si udělají čas
na soutěžení, aby se naše družstva opět
objevovala v přední části výsledkových
listin pohárových soutěží Svitavské ligy.
Vy, kteří sledujete dění okolo hasičských
soutěží, víte, že v letošním roce jsme nebyli
zařazeni mezi pořadatele soutěží Svitavské
ligy. Doufali jsme, že se jedná pouze o přechodné vypadnutí. Smutnou skutečností
je, že ani v příštím roce nebude na našem
hřišti Sádek OPEN, protože, díky podivnému rozhodování o přidělování soutěží,
nebyl Sádek OPEN do této ligy zařazen.
Naše činnost nejsou jen soutěže, ale
i péče o techniku a ostatní materiál.
Po skončení tréninků byly uklizeny všechny překážky na pódium a technika byla připravena na zimní provoz. Ke stříkačkám
byly zakoupeny nové baterie, překontrolována nemrznoucí směs v chladicích systémech a vše bylo uloženo do regálů a polic.
V říjnu oslavil náš dlouholetý člen pan
Josef Boštík významné jubileum 65. roků.

Zpravodaj obce Sádek

Této oslavy se zúčastnila i delegace našeho
sboru. Do dalších roků přejeme Pepovi
mnoho zdraví, pohody a elánu, aby byl ještě
dlouho platným členem našeho sboru.
V listopadu tradičně probíhá hodnocení
naší činnosti na výroční valné hromadě,
které předchází inventura majetku, kontrola uložení materiálu sboru dobrovolných
hasičů, ale i zásahové jednotky.
V sobotu 19. listopadu v odpoledních hodinách se v obecním domě nejdříve sešla
naše mládež. Starosta SDH Luboš Dvořák
s vedoucími mládeže a dětmi zhodnotili velice úspěšný rok. Pochvalu dostali všichni, kteří se poctivě zúčastňovali všech akcí. Po občerstvení obdrželi všichni malou odměnu.
V 19. hodin se začali scházet jednotliví
členové našeho sboru. Před obecním úřadem na ně čekalo příjemné překvapení. Naše
zásahová jednotka dostala nový dopravní
automobil Fiat DUCATO s přívěsným vozíkem. Automobil se podařilo získat díky
dotaci ministerstva vnitra 450 tisíc, dotaci
z Pardubického kraje 300 tisíc a 200 tisíc
z obecního rozpočtu. Doufejme, že nové auto
bude stejně tak dobře sloužit jako původní
Avie. Jako první odzkoušeli nové vozidlo
naši mladí hasiči, které jsme po skončení
jejich posezení rozvezli večer domů.
Výroční valná hromada pak zhodnotila
letošní rok a přijala plán činnosti pro rok
následující. Jednání se zúčastnili nejen
naši členové, ale i starostka obce paní Slád-

ková a zástupci sousedních sborů z Kamence a z Telecího.
Po oficiální části následovalo neformální posezení, kde se vždy objeví spousta
zajímavých nápadů, myšlenek a aktivit.
Škoda, že se všechny nepodaří zrealizovat
a zapadnou v zapomnění.
S blížícím se koncem roku bychom chtěli
ještě jednou poděkovat všem, kteří pomáháte na našich akcích, soutěžích, při
organizování a zajištění plesu a při všech
ostatních aktivitách. Bez Vaší pomoci by
nebyla činnost našeho sboru tak bohatá
a různorodá. Poděkovat je třeba i všem rodinným příslušníkům za podporu, pomoc
a pochopení. V neposlední řadě děkujeme
všem sponzorům. Bez jejich pomoci bychom některé akce nemohli vůbec zajistit.
V lednu příštího roku bychom Vás chtěli
pozvat na tradiční „91. Hasičský ples“, který
se bude konat v pátek 20. ledna 2017 v kulturním domě pana Radka Koláře. Za týden 27. ledna chceme uspořádat v obecním
domě další ročník „Hasičského mariáše“,
na který zveme všechny hráče mariáše.
Blíží se vánoční čas, a proto Vám všem
přejeme krásné a spokojené prožití těchto krásných svátků. Do nového roku pak
hodně zdraví, spokojenosti a pohody, abychom se v roce 2017 mohli setkávat pouze
na příjemných kulturních, sportovních
a společenských akcích.
Výbor SDH

PŘEHLÍDKA ZAMĚSTNAVATELŮ S TECHNICKÝM
ZAMĚŘENÍM V OKRESE SVITAVY
KDY: 17. ledna 2017 od 10 do 17 hodin
KDE: Multifunkční centrum Fabrika Svitavy

č. 4/2016
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PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST VE SBĚRU STARÉHO PAPÍRU
Vážení spoluobčané,
velmi Vám děkujeme za Vaši účast v letošním listopadovém sběrovém dni. Svoz
opět provedla firma EPR Praha s. r. o., pobočka Svitavy a při jeho odvozu a třídění
nám ochotně pomohli paní Leona Brůžková a pan Libor Baumruk. Poděkování patří
také starostům Sádku i Kamence, kteří
akci několikrát vyhlásili a připomněli
ve svých rozhlasových hlášeních.
Po dobu jednoho týdne byl u starého
obecního úřadu v Sádku přistaven kontejner, kam jste papír nosili. Tentokrát
jsme utržili 1 780,- Kč, což je méně, než
tomu bylo v červnu, ale většinou to tak
v tomto období bývá.

Sebrali jsme:
lepenka (1 kg á 1,90 Kč)
160 kg 304,- Kč
smíšený papír (1 kg á 1,90 Kč)
120 kg 228,- Kč
noviny a časopisy bez provázků
(1 kg á 2,40,- Kč)
520 kg 1 248,- Kč
Celkem 800 kg 1 780,- Kč
Peníze jsme jako vždy spravedlivě rozdělili mezi mateřskou školu a základní školu.
Další sběr se uskuteční nejpozději
do konce června 2017, a to stejným způsobem, tj. ukládáním do přistaveného
kontejneru.
Za kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ
Ladislava Plachá

WWW.F-BIKEKLUB.CZ
V podzimních měsících jsme se účastnili
ještě několika cyklistických závodů s většími
či menšími úspěchy a také běžeckých závodů, kde se nám v poslední době velice daří.
Podzim jsme zahájili ve Stříteži na tradiční Střítežské míli. Zde Tomáš Fliedr obsadil 2. místo, mezi ženami vyhrála Adéla
Bartoňová, která opouští kolo a přechází
velice úspěšně na atletické disciplíny.
Na oblíbeném závodě Okolo Sedlišť se
podařilo Jirkovi Bartoňovi získat 2. místo.
Tradiční dvouhodinovka dvojic se opět jela
v Poličce, kde v kategorii zkušených zvítězili Jirka Bureš s Bohoušem Navrátilem.
Jirka Bureš obsadil 3. místo v horské časovce Sloupno - Horní Vestec v Železných
horách. Ve stejném místě se jela také silniční časovka, kde Bohouš obsadil 2. místo.
Týden po Velké Pardubické se na závodišti v Pardubicích konaly běžecké a MTB
závody. Běžci absolvovali vodní příkopy,
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Irskou lavici a další zajímavé překážky.
Zde se podařilo Tomášovi Fliedrovi v silné
konkurenci obsadit 3. místo. Jirka Bureš
zde závodil na horském kole a vybojoval 2.
místo. Den poté Tomáš běžel přespolní běh
lyžařů v Letohradě. V biatlonovém kotli
se mu podařilo získat i navzdory únavě
z Pardubic 2. místo.
V dresu Atletiky Polička Tomáš nastoupil na start silničního běhu Běchovice –
Praha. Bylo to Mistrovství ČR v silničním
běhu na 10km. O pěkný výsledek ho zde
připravily zdravotní komplikace, i tak se
vešel mezi padesát nejlepších v ČR.
Na podzim se koná velké množství běžeckých krosových závodů. Jedním z nich
byl Saar Chalenge Ždárské vrchy - terénní
běh, zde se na trať 39km postavil Jirka
Fliedr a obsadil 4. místo. Několik dalších úspěšných závodů absolvoval Tomáš
Fliedr, vyhrál přespolní běh lyžařů v HlinZpravodaj obce Sádek

sku, vítězství si také připsal v náročném
11km běhu v okolí Žampachu. Dařilo se
také v Herálci, kde Tomáš vyhrál a Jirka
Fliedr byl na 2. místě a v dětském závodě
zvítězila Adéla Fliedrová.
Lyžařská příprava na začátku sezóny,
jarní najíždění kilometrů – to byla poctivá
příprava Jirky Boštíka na Extraligu Masters. I přes zdravotní problémy v úvodu
sezóny dosáhl Jirka v této sezóně skvělých
výsledků. V kategorii M55 – 60 obsadil
12x první místo, 5x druhé místo a 1x třetí
místo. Suma sumárum – celkově 1. místo
ve své kategorii. Jirka též absolvoval tři závody Mistrovství ČR. Silniční závod ve Svijanech – tvrdě vybojované 3. místo, silniční
časovka v Sokolově – 6. místo a časovka
dvojic - 1. místo. Na závěr sezóny dosáhl
úspěchů také v okolí – 1. místo na časovce
v Širokém dole a 1. místo v časovce na Lucký vrch.
30. října jsme pořádali „Poslední
šlápnutí sezóny“, tentokrát jsme se vypravili do údolí řeky Krounky a Novohradky.
Celkem přálo počasí a tak jsme si toto zakončení sezony dobře užili.

č. 4/2016

V letošním roce jsme se účastnili hodně
běžeckých závodů z Iscarex poháru, jeden
z nich jsme také uspořádali. Byl to Běh
17. listopadu, který se konal v lesoparku
Liboháj v Poličce. I přes sychravé podzimní
počasí se na start postavilo 53 borců. Trať
měřila necelých 8km a nejlépe si s ní poradil Tomáš, který se stal absolutním vítězem
a v tomto prestižním poháru v letošní sezóně skončil na třetím místě. Dva dny poté
už Tomáš stál na startu Mistrovství ČR
v přespolním běhu, které se konalo v Praze.
Zde se bojovalo už o postup na Mistrovství
světa v Itálii. V silné konkurenci profesionálních běžců Tomáš obsadil 49. místo.
Na konci listopadu se konal půlmaraton
VyKing – král Vysočiny ve Svratce - na této
náročné trati Tomáš obsadil 2. místo.
Děkujeme všem, kteří nás v tomto roce
podporovali, přejeme klidné prožití Vánoc
a do nového roku hodně zdraví a sportovních zážitků.
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