ZPRAVODAJ
obce Sádek
ročník XV. – 2/2015

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané.
Zdravím Vás v tomto čase plném sluníčka a blížící se dovolené.
Jaro jsme prožili velice rychle a ve znamení sázení stromků po celé obci. Bylo
jich vysázeno 50 kusů, dalších patnáct
stromků již bylo vysázeno na podzim.
Pořídili jsme je zadarmo, protože jsou to
semenáčky z obecních pozemků na Horním Sádku. Máme radost z planých třešní,
které budou v budoucnu zdobit starou ves
a také doufáme, že se ptáčci dočkají nového
zdroje potravy. V současné době nás trápí
velké sucho, tak musí zaměstnanci obce
putovat vesnicí a stromky zalévat. Pokud
bude příznivý podzim, rádi bychom v této
činnosti dále pokračovali.

Záchranná služba Polička.

V Poličce se buduje nová budova výjezdové základny záchranky. Financovaná je
ze zdrojů Pardubického kraje a Evropské
unie. Do konce letošního roku by měla začít
sloužit posádce záchranářské služby.
V současné době /od 1. června 2015/
bude dočasně na noční směny od 19 hodin do 7 hodin do rána ve všední dny
vystřídána lékařská posádka posádkou
nelékařskou. Dle ředitele Zdravotnické
záchranné služby Pardubického kraje pana
Pavla Svobody se jedná o přechodný stav
v době dovolených a dlouhodobé nemoci
dvou kmenových lékařů. Noční doba je
nejméně exponovaná a proto bude lékař
k potřebným výjezdům zajištěn ze základen Svitavy, Litomyšl, Hlinsko a případně
Nového Města na Moravě. Ve všední dny
v denní dobu a celé víkendy bude provoz
beze změn, připravena bude posádka s lékařem tak, jak tomu bylo dosud.
Na Městském úřadě v Poličce proběhla
schůzka starostů obcí s 1. náměstkem hejtmana Pardubického kraje Ing. Romanem
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Línkem a ředitelem Zdravotnické záchranné
služby Pardubického kraje Pavlem Svobodou.
Na této schůzce
jsme byli ujištěni,
že byla zahájena mediální kampaň s cílem
v nejbližších týdnech získat pro základnu
v Poličce dalšího perspektivního lékaře
a vrátit co nejdříve činnost lékařské posádky do původního režimu. Další schůzka
starostů se zástupci Pardubického kraje je
naplánována na konec měsíce září 2015.

Třídění odpadů.

Novou povinností, která vyplývá z vyhlášky ministerstva životního prostředí
č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek
komunálních odpadů, je zajistit oddělené
soustřeďování vytříděných složek komunálních odpadů, jako jsou kovy a biologicky rozložitelný odpad.
Na ostatní odpady sklo, papír a plasty
máme dostatek kontejnerů rozmístěných
po celé obci, které jsou pravidelně vyváženy svozovou firmou. V letních měsících je
zajištěn odvoz plastů každý týden, papír
a sklo jednou za čtrnáct dnů.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad je
odvážen dvakrát ročně ve svozových dnech
stanovených firmou LIKO Svitavy, a.s.
Pro biologicky rozložitelný odpad je určen zelený velkoobjemový kontejner u hřiště. Je vyvážen dle potřeby, ale vždy, až
když je plný, protože jeden odvoz kontejneru stojí obec 1.500,- Kč. Uložení do kompostárny v Borové je zatím bezplatné, ale
do budoucna je velmi pravděpodobné, že
i za uložení budeme platit. V současné době
kontejner vyvážíme každý týden. V loňském roce to bylo po dvou týdnech, odpadu
tedy přibývá.
Zpravodaj obce Sádek

Obec Sádek uzavřela smlouvu s firmou
Recycling-kovové odpady a.s. , provozovna
Polička na ulici Střítežská / za kolejemi
vlevo/, kam mohou naši občané odkládat
kovový odpad.
Za kov, který zde odevzdáte, vám bude
vyplacena cena dle platného ceníku. Firma
bude pro obec Sádek vést evidenci odpadů
odebraných od občanů obce Sádek a tuto
evidenci čtvrtletně vykazovat, abychom
si mohli uplatnit u Eko-komu a.s. odměnu
za třídění odpadu. Pokud tedy budete kovový odpad odkládat, odkládejte jej prosím
do této firmy.
Telefon p. Pamánková: 461 540 768,
724 351 704
Provozní doba:
Po-Pá 7:30-11:30, 12:00-16:00
SO
7:30-11:00

Prosba.

V letošním roce jsme přešli k novému
způsobu sečení trávy na příkopech. Tuto
službu pro nás zajišťuje Obec Kamenec svojí technikou. Po posečení by bylo vhodné
trávu shrabat a uklidit. Při příštím sekání
bychom chtěli trávu odvézt. I přes to, že

máme tři zaměstnance, není možné v krátkém časovém úseku trávu shrabat po celé
vsi, protože sečení je za dva dny hotové.
Navíc musí pan Nunvář dosekat to, kam
se nedostane žací lišta. Prosím Vás tedy
o pomoc, aby jste každý posečenou trávu
před svým domem shrabal na kupky, zaměstnanci dohrabou zbytek a pak trávu
odvezeme. Velice Vám děkuji za pochopení
a pomoc.

Pozvánka.

Všichni jste srdečně zváni na Vesnické
hry dospělých, které se budou letos konat
v naší obci dne 18.7.2015 od 13.00h. Sádecký tým, který je každoročním vítězem
těchto her se uvolil, že po dlouhé době
uspořádá soutěž na našem hřišti za podpory Zastupitelstva obce Sádek. Přijďte
tedy s námi podpořit sádecký tým a prožít
příjemné odpoledne plné zábavy a originálních netradičních disciplín.
Přeji Vám krásné dny a spokojenou
dovolenou.
starostka obce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Výročí

Uplynulé čtvrtletí oslavil své životní jubileum pan Jan Portl, Sádek č.p. 62
Oslavenci blahopřejeme a do dalšího života přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

č. 2/2015

Úmrtí

toto čtvrtletí navždy opustil svou rodinu
a své blízké pan Josef Andrlík, Sádek
č.p. 102.
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ROK V MŠ
Bylo nebylo. Než jsme se stačili vzpamatovat, co bylo, už není. Školní rok je
za námi. Od září jsme s dětmi zažili spoustu krásného.
Celý rok jsme pracovali v tematických
projektech podle vzdělávacího plánu „Náš
svět, to je velká koule, co se pořád točí,
slunce si ji z dálky hlídá, nespustí z ní oči“.
Na jaře jsme do výchovně – vzdělávacího procesu začlenili prvky alternativního
programu Začít spolu. Tento směr preferuje práci v centrech aktivit, které dětem
poskytují pocit bezpečí. Každý pracovní
koutek je specializovaný na určitou činnost
a děti se zde učí pracovat ve skupinkách bez
přímého vedení učitelkou. Tento styl výuky nám vyhovuje a budeme v něm i nadále
pokračovat.
Jako každým rokem jsme se účastnili
plaveckého výcviku v Poličce. Navštívili
jsme divadelní představení „O dvanácti
měsíčkách“, „O ševci Ondrovi a komtesce
Julince“. V prostorech naší mateřské školy
jsme měli možnost shlédnout pohádku
„O neposlušných kůzlátkách“, „Trampoty
čarodějky Čarymůry“ a „Sarka a Farka –
dobrodružství ze Safari“, které nám přijely
zahrát herečky z divadla JOJO. Velkým
zážitkem byla pro děti návštěva sférického
kina, kde jsme shlédli pohádkový příběh
„Podmořský svět“.
Starší děti měly možnost účastnit se
programu ke dni stromů v divadelním klubu v Poličce.
Předškolní děti se účastnily několika
akcí zároveň se školáky, například Čertovských hrátek a soutěží v sokolovně nebo
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OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2014/2015
školního výletu. Tyto společné akce se
základní školou jsou nejen zážitkem pro
děti, ale zároveň jim umožňují postupně
se začlenit do školního prostředí.
Děti si pro rodiče připravily Mikulášskou besídku a Vystoupení ke dni matek.
Tímto bychom chtěli pochválit všechny
děti, které vystoupení nacvičovaly, i přesto, že to pro ně mnohdy nebylo jednoduché.
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem,
kteří nám pomohli při přípravách prostředí, realizaci a umožnili nám tak strávit
odpoledne v příjemné atmosféře.
Chtěli bychom také věnovat pár řádků
školnímu výletu na zámek Potštejn, který
se i přes počáteční útrapy v autobuse a nepřízeň počasí velmi vydařil. Děti pomáhaly
hledat ztracený obraz, přičemž se účastnily
hrané prohlídky zámku zábavnou formou.
V zámeckém parku na ně pak čekalo několik úkolů, které se vztahovaly k programu.
Společně jsme také navštívili Pohádkov,
kde děti čekal poslední úkol – hledaly deset ztracených pohádek. Snaha dětí byla
oceněna sladkou odměnou. Výlet jsme zakončili výborným obědem v restauraci.
Školní rok zakončíme rozloučením
s předškoláky, kterým přejeme mnoho
zdaru a ten správný krok do první třídy.
I přesto, že tento rok docházelo do školky
hodně malých dětí, se všemi se nám pracovalo výborně a budeme se těšit i na další
bezvadnou předškolní partu.
Přejeme vám všem krásné léto plné zážitků a pohody.
Lenka, Eva, Lenka

Zpravodaj obce Sádek

Celým školním rokem nás provázel projekt „DĚLÁNÍ, DĚLÁNÍ,…“. Děti v něm poznávali zaměstnání svých rodičů a u několika
z nich jsme byli na exkurzi. Celý projekt jsme
zahájili 1. října 2014, kdy jsme se vypravili
do Muzea řemesel v Letohradu a na blízkou
tvrz Orlice. O této exkurzi napsala krásný
sloh NIKOL BOČKOVÁ z 5. třídy:

NÁŠ VÝLET
1. 10. 2014 jsem se školou jela autobusem
do Letohradu. Tam jsme navštívili Muzeum řemesel. Když jsme dorazili na místo, tak jsme se
rozdělili na 1. a 2. třídu a 3. – 5. třídu; každá tato
skupina měla jiný program. 3. – 5. třída se pak
rozdělila do pěti skupin a ty pak spolu soutěžily.
Náš tým byl na 3. místě. Moc mě to bavilo a také
jsme viděli moc zajímavých věcí. Třeba jsme
viděli: ševce, mlynáře, švadlenu a další.
Potom jsme nastoupili do autobusu a jeli
jsme do nedaleké tvrze Orlice, kde nás přivítala paní, která si vzala nejprve 1. a 2. třídu
a potom nás starší. Když jsme přišli na řadu,
tak nám paní dala pracovní listy. Vešli jsme
do místnosti, která byla plná vycpaných zvířat
z pohádkového lesa. Byli tam třeba: liška, vlk,
práce divoké, medvěd a další. Pracovní listy
jsme vyplnili a paní se s námi rozloučila. Nastoupili jsme do autobusu a vyrazili jsme k domovu. Moc se mi tento výlet líbil.

č. 2/2015

Druhou návštěvu nám zprostředkoval
tatínek Adélky a Adámka Břeňových pan
Miroslav Břeň, který je záchranářem na ZZS
PAK v Poličce. Děti prožily zajímavé dopoledne v pondělí 15. prosince 2014, protože
pan Břeň jim připravil zajímavé a současně
poučné vypravování o svém záslužném povolání.
Třetí výpravou za povoláním byla návštěva Truhlářství Boštík a synové v Kamenci, kde pracují tatínkové Matyáše Boštíka a Honzíka Ehrenbergera. O ní Vám něco
napsala MAJDA MADĚROVÁ ze 4. třídy:
NÁVŠTĚVA TRUHLÁRNY
V pátek 6. března 2015 jsme se školou navštívili Truhlářství Boštík a synové. U dveří nás
přivítal pan Boštík, přivedl nás do místnosti,
která krásně voněla dřevem. Postavili jsme se
před velký stůl s velkou pilou. Pan Boštík nám
ukazoval různé druhy dřeva. Potom nám slíbil,
že nám ukáže, jak se vyrábí menší polička. Než
to ale udělal, ukázal nám nějaký stroj. Poté jsme
se dozvěděli, že tento stroj vyrábí z pilin brikety
na topení. Šli jsme k pile a tam pan Boštík nařezal dvě menší a dvě větší strany poličky. Došli
jsme ke stroji, který udělal všem čtyřem částem
krásné strany. Další stroj provrtal do stran
díry a pan Boštík slepil všechny strany poličky
k sobě, pak už jen udělal stěnu úplně vzadu
a polička byla na světě.
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S panem Boštíkem jsme se rozloučili a šli
jsme nazpátek do školy. Tato exkurze se mi
moc líbila.

a spolu s druháky a třeťáky, také již tradičně, vyzkoušeli své matematické schopnosti
v mezinárodní soutěži KLOKAN.

Poslední exkurzi žáci podnikli k panu
Janu Boštíkovi, tatínkovi Péti a Matěje
Boštíka, který je včelařem. Tuto návštěvu velmi poutavě popsali ONDRA HEGR,
žák 4. třídy a ÁJA FIŠEROVÁ žákyně
5. třídy:

Všichni už se těšíme na závěr školního roku – před sebou máme školní výlet
do Brna. Zde navštívíme hvězdárnu a vědecký zábavní park VIDA SCIENCE. A pak
už tady bude poslední červnový týden,
který máme každý rok plný zábavy, dobrodružství i trochu poučení. Letos nás čeká
program se ZDRAVOU PĚTKOU o zdravé výživě, dopravní hřiště v Poličce a návštěva v Masarykově ZŠ, výlet do pravěku

U VČELAŘE – ONDRA HEGR
Ve středu 13. května 2015 jsme šli se školou
na exkurzi k panu Boštíkovi podívat se na včely.
Když jsme tam přišli, tak jsme si povídali o tom,
kdy královna klade vajíčka. Nejvíc jich naklade
od 15. 4. do 30. 6.; až 2 000 vajíček za den.
Ukazovali jsme si vajíčka trubců. Mohli jsme
se podívat na královnu, která byla označena
červenou tečkou na krku. Královna může být
i jinak značena. Ochutnali jsme mateří kašičku,
kterou jí královna. Taky si každý vzal medový
perník.
Je pět druhů medu: med květový, lesní, smíšený, medovicový a pastový. Nejzdravější med
je květový.
Exkurze se mi moc líbila a myslím si, že být
včelařem je zajímavá práce.
EXKURZE O VČELÁCH – ÁJA FIŠEROVÁ
13. května jsme šli k panu Boštíkovi, který nám vyprávěl o včelách. Například jsem se
dozvěděla, že se královna vylíhne po 14 dnech
a z 5 – 6 dnů může klást vajíčka Za den naklade
asi 2 000 vajíček. Královna jí mateří kašičku.
Od května do srpna včely nesmí brát žádné
léky, protože opylují květiny. Nakonec nám pan
Boštík dal ochutnat medový perník, který byl
výborný. Tato exkurze se mi moc líbila.
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Kromě celoročního projektu se děti zúčastnily několika soutěží, v nichž prokázaly, že jsou šikovné a zdatné. Zde je výčet
některých z nich:
PODZIM 2014 – OKRESNÍ KOLO
V PŘES-POLNÍM BĚHU – VÝSLEDKY:
Kategorie žáci 3. ročník – 1 000 m – 15 závodníků
2. MÍSTO MATĚJ BOŠTÍK čas: 5:24:00
6. MÍSTO VIKTOR OLŠINÁR čas: 5:45:00
Kategorie žáci 4. ročník – 1 000 m – 16 závodníků
8. MÍSTO ONDŘEJ HEGR čas: 5:36:00
9. MÍSTO ADAM BŘEŇ čas: 5:37:00
DUBEN 2015 – OBLASTNÍ KOLO V PĚVECKÉ SOUTĚŽI „POLIČSKÝ SKŘIVÁNEK 2015“ – VÝSLEDKY:
KATEGORIE 1 (2. -3. třída) - 1. místo Matěj
Boštík
KATEGORIE 2 (4. -5. třída) – 2. místo Eliška
Nunvářová
Čtvrťáci a páťáci se zúčastnili dvou mezinárodních matematických soutěží. Byla to
LOGICKÁ OLYMPIÁDA A SOUTĚŽ PAGEA.
Kromě toho už tradičně po celý rok plnili
vícekolovou matematickou soutěž pořádanou SPgŠ a VOŠ v Litomyšli MATÝSEK

Zpravodaj obce Sádek

s MOBILNÍM TRILOPARKEM, kam se vypravíme se svými vrstevníky z malotřídek
v Borové, Korouhvi a Oldřiši, zadovádíme
si při spaní ve škole a užijeme si DEN PRO
SEBE se svými paními učitelkami… a pak
už si jen půjdeme pro vysvědčení a po cestě
domů a na prázdniny si snad budeme moci
říci - tento školní rok byl opět pestrý a plný
zážitků.
Krásné prázdniny plné sluníčka, pohody
a neopakovatelných zážitků Vám přejí žáci
i zaměstnanci základní školy.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola bude otevřena ve dnech:
29. 6. 2015 – 3. 7. 2015 – DĚTI PŘIHLAŠTE DO ÚTERÝ 23. 6. 2015!
Od 17. 8. 2015 – DĚTI PŘIHLAŠTE DO PÁTKU 3. 7. 2015!
Kontakt pro případ potřeby: mssadek@zskola.com

INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO
ROKU 2015/2016 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Školní rok začíná v úterý 1. září 2015 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. 2015, je nutné je přihlásit do pondělí 31. 8. 2015.
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
č. 2/2015
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FARNOST SÁDEK
VSestry a bratři, milí přátelé. S nadcházejícím létem přicházejí chvíle odpočinku,
dovolené a prázdniny. Jsou to chvíle nám
dané, abychom je dobře využili pro Boha,
sebe, ale i pro naše blízké. Slova: „Nemám
čas,“ která se někdy v našem slovníku uchytila, nejsou správná. Přečtěte si krásný
příběh na toto téma:
Chlapec si hrál s vláčkem rozloženým
na tmavomodrém koberci v dětském pokoji. Za zavřenými dveřmi z vedlejšího pokoje
bylo slyšet hlas reportéra a občas zklamané
výkřiky otce. Chlapec natahoval klíčkem
lokomotivu. Vláček se nepohnul. Zatřásl
s ním. Nic. Chvíli se na něj bezradně díval.
Chlapec vstal, natáhl se ke klice a drže
pod paží pokaženou mašinku, zatahal otce
za rukáv:
„Tati, mašinka nechce jezdit!“ Otec nereagoval. „Tati, sprav mi to, prosím...“ „Dej
mi teď pokoj, nevidíš, že nemám čas?!“
Chlapec chvilku stál, vláček si opřel o tepláčky a malou teplou rukou hladil otcovu
ruku. Velké černé oči upřel na obrazovku,
ale po chvíli, když viděl, že otec se mu nemíní věnovat, odešel za matkou do kuchyně. Kuchyně byla plná páry. Na židlích stála
vanička a matka držela v rukách chlapcova bratříčka. Dítě se mračilo a vřískalo.
Kuchyně voněla heřmánkem a matka domlouvala dítěti. „Mami, oprav mi vláček,
nechce jezdit,“ řekl chlapec mezi dveřmi.
Ale matka zakřičela: „Zavři ty dveře, táhne
na děťátko!“ „Oprav mi vláček, nemůžu si
hrát,“ řekl znova chlapec, vešel do kuchyně
a zavřel za sebou dveře. „Nemám teď čas,“
řekla matka, „jdi za otcem.“ „On taky nemá
čas,“ řekl smutně chlapec, opřel se o okraj
vaničky a díval se na to malé růžové nic,
které se zmítalo ve vodě. Strčil do vody
prstík a chtěl pohladit malou křivou nožičku.“Nedávej sem ty špinavé pracky!“ řekla
matka a odstrčila ho od vaničky. Zavolala:
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„Ondřeji, pošli Martina ven, ať tu nepřekáží!“ Televizor zavřeštěl tisíci hlasy. „Kvůli
vám jsem teď neviděl gól!“ zabručel otec,
vzal chlapce za ruku, dal mu pět korun
a řekl: „Běž si něco koupit ...“ Vyvedl ho
za dveře a znovu se usadil v křesle.
Chlapec zůstal před domem sám. Na ulici si hráli hoši s míčem. Byl mezi nimi i Jaro
od sousedů, který chodil už do čtvrté třídy. „Jarko, pojď mi opravit vláček ...“ zaprosil chlapec. „Zmiz, šprčku!“ zakřičel
Jaro. „Nevidíš, že nemám čas?“ Chlapec
zesmutněl. Nikdo nemá čas. Nikdo! Každý
někam spěchá, každý dělá něco důležitého.
Každý všechno má, jen na malého človíčka čas není. Po tvářích se mu skutálely
slzy. Chtěl si je utřít. Na asfaltu zazvonila
mince. Chlapec ji zdvihl, dvakrát popotáhl a zamířil k obchodu. Bylo tam mnoho
lidí, ale chlapec se prodral k pultu, položil
na něj pětikorunu a zeptal se: „Paní, máte
čas?“ „Cooo?“ prodavačka zvedla obočí.
„Ovšemže nemám čas. Co chceš? Žvýkačku?“ „Ne,“ zavrtěl chlapec hlavou. „Když
nic nechceš, tak nepřekážej.“ Učenka ho
vyvedla za ruku z obchodu a chlapec zůstal
opět sám. Opuštěný, nepotřebný, díval se
na lidi, kteří spěchali kolem. Někdo přece
musí mít čas!
A chlapec se vydal hledat toho někoho.
Ulicí se hnala auta a předbíhaly ho stovky
nohou, vrážely do něj nákupní tašky a kočárky. Ale chlapec šel dál. Sešel dolů, zastavil se, přitiskl nos na výklad a pak zase
cupkal dál. Na náměstíčku pod schody seděla babka, která prodávala korbáčky a pařenici. Chlapec se u ní zastavil. Sledoval ji.
Babka čas od času přebrala od kolemjdoucích peníze, vzala z koše další korbáček,
podala ho kupujícímu a potom složila ruce
do klína a dívala se do neznáma. Chlapec se
osmělil: „Teto, máte čas?“ Babka se usmála
bezzubými ústy: „Ovšemže, dítě moje, já
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mám spoustu času ...“ „Opravdu?“ chlapci
se rozzářily oči. „Opravdu! A co bys chtěl?“
„Teto? A máte tolik času, že byste i prodala? Mám pět korun!“ „Prodám, ovšemže,
prodám.“ Chlapec se přivinul k černému
saténu krojové zástěry a vyprávěl babce
všechno, co se mu ten den stalo. Babka
vzala vláček, odněkud vytáhla vlásenku,
povolila zachycený zoubek soukolí a mašinka zabzučela. Chlapec se šťastně usmíval. Chvilku si ještě povídali, potom babka
vzala jeden pytlík, nafoukla ho, převázala
tkaničkou a řekla: „Tady máš ten svůj čas.
Dobře si ho drž, aby ti neuletěl! A řekni
vašim, aby si ho pro tebe šetřili!“ Potom
mu ještě přibalila tři korbáčky a poslala
ho domů. Dívala se za ním se smutným
vrásčitým úsměvem.
Zešeřilo se. Otec a matka začali chlapce hledat. Nebyl ani u sousedů, ani kolem domu. Nešťastní a plní obav se vrátili

domů. „Chvíli ještě počkáme, jestli se nevrátí, potom to budeme muset jít ohlásit,“
řekl otec. Oba chodili po pokoji a každou
chvíli ke dveřím, anebo vyhlíželi oknem,
jestli ho neuvidí. Najednou zaslechli údery
pěstičkou na dveře. Oba dva vyběhli ven.
Matka chytila chlapce do náručí. „Koupil
jsem vám čas!“ volal chlapec. „Dívejte, celý
pytlík. Mami, dej pozor, aby neuletěl. Babka mi řekla, že s ním máte pro mě šetřit ...!“
Otec s matkou se na sebe podívali. „Moje
drahé dítě,“ zašeptala matka. Otec, pobledlý, se odvrátil a pomalu šel do pokoje.
Na chlapcovu kštici dopadaly nějaké slané
kapky, ale on to už nevnímal. Bolely ho
nožičky a oči se mu zavíraly únavou.
(Z knihy Čas pro človíčka)
Přeji Vám i všem Vašim blízkým, abyste
na sebe i na ně měli vždy tolik času, kolik je
zapotřebí. Krásnou dovolenou a prázdniny.
P. Marian Sokol

POZVÁNKA
K roku 2015 patří také 600. výročí smrti
Mistra Jana Husa. Tento muž se do českých dějin zapsal jako málokdo jiný. Pohled
na něj se postupem času různě proměňoval. Jak hledíme na Jana Husa dnes? Má
tato postava ještě co sdělit ve 21. století?
Evangelický sbor v Poličce vás zve na přednášku s besedou „Jan Hus v průběhu sta-
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letí“, která se bude konat v pátek 2. října
od 19 hodin v Obecním domě v Sádku. Vedle Husovy osobnosti budou představeny
i obrazy, jež se v různých epochách pokoušely Husa co nezvýmluvněni vystihnout.
Promluví farář Mgr. Jiří Tengler.
Vstup volný.
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DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA JE ALTERNATIVOU
„Podle opakovaných
pr ů z k u m ů ve ře jné ho mínění by více než
80 % obyvatel České republiky zemřelo raději
doma než v nemocnici
či podobném zařízení.
Skutečnost je ale přesně opačná – jen zhruba
20 % lidí se toto přání
skutečně vyplní. Pilotní
projekt, který bude VZP podporovat od dubna
do konce roku, by mohl být jedním z kroků
ke změně. Zdravotníci při něm budou docházet za nemocnými domů a budou jim v jejich
vlastním prostředí poskytovat péči srovnatelnou s péčí „kamenných“ hospiců.“ (Citováno
z http://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/ve-stredu-startuje-projekt-mobilnich-hospicu-vzp-se-ho-ucastni-jako-jedina-pojistovna)
Aby se toto přání mohlo alespoň některým lidem na Poličsku splnit, vznikl vloni

na podzim při Oblastní charitě Polička
Domácí hospic sv. Michaela. Pečující tým
je složen z pěti lékařů a vybraných a průběžně proškolovaných zdravotních sester,
doplňuje ho sociální pracovník a dva psychoterapeuti, a v případě zájmu pacienta
nebo pečující rodiny také duchovní. Péče
a snažení celého týmu směřuje k jedinému
cíli: Umožnit umírajícímu důstojný konec
života bez nezvládnuté tělesné i duševní
bolesti, a to pokud možno doma, mezi svými. Hospicový tým funguje jako odborné
kolegium, kde se jeho členové mohou mezi
sebou radit a diskutovat, jak tělesnou, sociální, duševní i duchovní situaci konkrétního člověka v závěru života co nejlépe
a důstojně zvládnout.
Pacienta nenavštěvuje celý tým, ale většinou pouze zdravotní sestra, která zde
vykonává hospicovým lékařem indikované
zdravotnické úkony. Zdravotnické zásahy jsou průběžně přizpůsobovány podle
vývoje pacientova stavu. Využití služeb
psychoterapeuta nebo duchovního je možností a volbou jak pacienta, tak jeho rodiny.
Sociální pracovník pomáhá pečujícím zvládat situaci v průběhu doprovázení, ale také
v jejím závěru a po smrti blízkého.
Péče Domácího hospice sv. Michaela je
hrazena následovně: zdravotní úkony sester domácí hospicové péče je kryta z veřejného zdravotního pojištění. Pacient nebo
jeho rodina hradí poplatek 100 Kč/den,
který pomáhá pokrýt část nákladů spojených s návštěvní a pohotovostní službou
lékaře a ostatních služeb. Službu Domácího hospice dosud využili dva lidé.
Štěpánka Dvořáková

Oblastní charita
Polička

střediska

OSOBNÍ ASISTENCE
OTEVŘENÉ DVEŘE

9

Zpravodaj obce Sádek

MYSLIVCI
Červen je již víc než půlstoletí nazýván
měsícem myslivosti a ochrany přírody.
Právem. V červnu se v přírodě vyskytuje mnoho mláďat, a to nejen myslivecky
obhospodařovatelných druhů, ale i všech
ostatních žijících druhů. Spatřit můžeme
srnčata, selata, mladé zajíčky, bažantí či
koroptví kuřata a mláďata všech našich
pěvců. Z toho důvodu je třeba zajistit dostatečný klid v honitbě. Častý pohyb pejskařů, cyklistů a motokrosařů představuje
velký problém, těžko řešitelný i přes oporu
v zákonech.
Dovoluji si apelovat na všechny občany a milovníky přírody aby se obzvláště
v tomto období chovali v přírodě co možná
nejtišeji.
Lesní i polní zvěř je obzvláště v jarním
období v době hnízdění ptactva a kladení
mláďat volně pobíhajícími psy vážně ohrožena. Pes nemusí štvanou zvěř strhnout,
ale stačí ji uhnat a srnčí pak hyne na zápal
plic, zmetá, nebo je zahnána tak daleko, že
se již ke svým mláďatům nevrátí. I psi jsou
v současné době ohroženi a to onemocněním prašivinou a svrabem od lišek a kun,
nebo aujezskýho chorobou od divokých
prasat, která je u psů nevyléčitelná a pes
po nakažení uhyne. Majitelé psů jsou ze zákona odpovědni za škody svých psů a může
se jednat i o trestní odpovědnost, podle
škody jakou pes způsobí.
I zákon 449/2001 Sb. o myslivosti
ve svých ustanoveních pamatuje na ochra-
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nu zvěře. Dle tohoto zákona je zakázáno
plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, rušit
zvěř při hnízdění a kladení mláďat. Vlastníkům psů je zakázáno nechat své psy volně pobíhat po honitbě. Při nedodržování
tohoto zákona může orgán státní správy
uložit nemalou pokutu. Myslivecká stráž
a myslivecký hospodář jsou oprávněni
ve stanovených případech volně pobíhajícího psa či psa honícího zvěř v honitbě
usmrtit.
MS Sádek žádá vlastníky psů a milovníky motokrosového sportu, aby zejména nyní v jarních měsících respektovali
ustanovení zákonů. Mnozí si neuvědomují,
že katastr Sádek patří do CHKO Žďárské
vrchy, tudíž zde platí přísnější ustanovení.
Za odpovědný přístup všech návštěvníků naší krásné přírody Myslivecké sdružení Sádek děkuje.
Tradičně, jako každý rok, členové MS
Sádek roznášeli plašiče zvěře po loukách
před sklizní pícnin. Vzhledem k tomu, že
na katastru Sádek je mnoho zemědělců
vlastnících dotčené pozemky, není to akce
na jeden den, ale probíhá operativně podle sklizně. Tímto chci vyjádřit díky všem
členům MS za kladný přístup. Rovněž chci
poděkovat všem vlastníkům pozemků,
kteří nám dávají vědět dopředu, kdy a kde
budou sekat.
Myslivecké sdružení Sádek
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HASIČSKÉ OZVĚNY
Ani jsme se nenadáli a je tady červen
a tak trocha rekapitulace činnosti sádeckých hasičů od března do konce května.
V posledních hasičských ozvěnách jsme
tak trochu slibovali, že jak se otevře jaro,
tak se probudíme i my ale řeknu vám, moc
se nám to nedaří.
Snad jen mládež je náš držák a drží si
svoji perfektní formu a chuť do soutěžení.
Zkusme to ale od začátku.
Březen ještě věnujeme schůzování a tak
se účastníme shromáždění zástupců SDH
Svitavy, které se uskutečnilo u sousedů
v Telecím. Zde byl nový starostou okresního sdružení hasičů za odstoupivšího Josefa Jirušeho z Kamence zvolen pan Jan
Soural z SDH Jaroměřice. Do výkonného
výboru okresního sdružení hasičů byl zvolen za náš sbor pan Josef Peřina. Ten byl
mimo toto rovněž zvolen na výroční valné
hromadě okrsku Borová starostou tohoto
okrsku. Tuto funkci
před Josefem dlouhou dobu a nutno
dodat, že velice zodpovědně, svědomitě
a se zaujetím sobě vlastním zastával Venda
Andrlík. Tímto bych mu chtěl ještě jednou
za jeho práci pro hasiče a to nejen v okrsku
poděkovat a věřím, že se spolu budeme ještě dlouho při hasičině potkávat a že se budeš podílet i nadále na práci našeho sboru.
Nejen prací (myšleno schůzovní) je
člověk živ jsme potvrdili díky mladším
hasičům při znovuzrozené zabíjačce. Ta
proběhla 19. a 20.3.2015 a díky organizátorům, řezníkovi a jeho pomocníkům
se podařilo podsvinče (slušně vykrmené)
zabít a tak jak už to při zabíjačce bývá,
téměř bezezbytku zužitkovat. Díky kluci, za vydařenou akci. Škoda jen,že zájem
o nejen tuto akci ze strany ostatních sádečků je na bodu mrazu. Kdo přišel, ale určitě
nelitoval a kromě přecpaného žaludku si
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odnášel i spokojenost z příjemně prožitého dne.
I nadále pokračujeme v zažité tradici
a v uplynulém období jsme navštívili a pobesedovali s našimi jubilanty, kterými byl
65 letý Ota Nunvář a pan Jan Portl nejst.,
který oslavil 85 let věku.
O tom, že život není jenom radost pohoda a zábava, ale taky občas i smutek,
bolest, žal, ztráta blízkého … jsme pocítili
na vlastní kůži, když nás po krátké nemoci opustil nás dlouholetý člen pan Josef
Andrlík. S Jožkem jsme se rozloučili těsně
před velikonocemi. Jožek byl vždycky člověk a hašoun jaký má být, nikdy nechyběl
při jakékoliv akci pořádané sborem a vždy
byl připraven pomoci komukoliv, kdo to
potřeboval.. Nikdy nezapomeneme. Čest
Tvoji památce.
Do kostela se vracíme poměrně zakrátko a tím důvodem je účast na mši svaté
za živé a mrtvé hasiče, jež se zúčastňujeme
společně s hasiči z Kamence u příležitosti
připomenutí si svátku sv Floriána – patrona hasičů.
No, ale jdeme k dětem. Ti jak již bylo
uvedeno, nám stále dělají radost a to hlavně chutí do výcviku, dosahování stále lepších výsledků….a v neposlední řadě radostí z úspěchu, který díky dobré přípravě
zákonitě přichází a naši mladí jsou fakt
dobřííííííí. Loni suverénní výhra všude kde
to jen šlo a letos se zdá že to je o trošičku
horší ale pořád paráda:
První závod svitavské ligy Pomezí 2.5.
starší žáci 7.misto ze 13, mladší žáci „B“
2.místo, „A“ 4.místo, „C“ (ti nejmladší)
16.místo
Druhý závod 16.5. Jevíčko, další závod
svitavské ligy starší žáci 6.misto, mladší
žáci „A“ 2.místo, „B“ 4.místo,
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Poslední vystoupení našich mladých
hasičů proběhlo 29.-30.5.2015 v Jaroměřicích, zde se uskutečnilo okresní kolo hry
Plamen, kde naši mladí obhajovali první
místo z loňského roku. Že jsou naši mladí
dobří dokázalo „A“ suverénním vítězstvím
(součet umístění 6, druhý v pořadí 18), „B“
skončilo na 7. místě nejmladší „C“ 13. místo. Dobrou reprezentaci Sádku ještě podpořili starší žáci celkově 8. místem z 20.
Velmi dobrou výkonnost dokazují i někteří jednotlivci v individuálních soutěžích, kde se pravidelně umísťují na předních místech. Pár jmen, které se za těmito
individuálními úspěchy skrývají např. Olšinár Viktor, Lněnička Tomáš, Nunvářová
Eliška, Hápová Petra, Jílková Kateřina
a řada dalších. Další vystoupení našich
žáků je k vidění 27.června v Poličce na hasičské zahradě. Určitě se přijďte podívat
jak jim to šlape.
Od mládeže pár slov k dospělým. Ti se
zúčastnili okrskového kola v Kamenci, které proběhlo dne 24.5. a kluci obsadili docela
dobré 4.místo.
Jinak z další činnosti našeho sboru :
sběr železného šrotu jsme odložili, jelikož
se domníváme že už je vesnice od tohoto
druhu odpadu vcelku vyčištěna (případně
uskutečníme v druhé půlce roku), námětové cvičení plánované na 29.5. v Telecím
bylo přeloženo na 19.6. do Borové, akce pro
děti plánovaná na 14.6.2015 musela být
přeložena (termín bude včas oznámen).
Nechybělo klasické občerstvení při sádecké pouti. Podařilo se nám doplnit další
sadu dresů pro starší žáky, opravili jsme
strop v malé garáži, zajistili jsme dva nové
nůžkové stany pro mladé hasiče. Kde nás
tlačí bota a máme dosti velký dluh je péče
o zásahové a soutěžní stříkačky a tudíž
tímto směrem je třeba směřovat činnost
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nejen nás dobrovolných hasičů, ale i členů
zásahové jednotky obce.
Tolik asi k činnosti nás hasičů za uplynulou dobu letošního roku.
Na závěr bych Vás chtěl pozvat na již
tradiční taneční zábavu, která se uskuteční na sádeckém hřišti 1.8.2015. Skupina
Kyvadlo je zárukou dobré zábavy a my se
pokusíme Vám zpříjemnit hudební a taneční zážitky i něčím příjemným a dobrým
na chuť a žízeň. Přijďte se pobavit, těšíme
se na Vás.
Krásné léto, prázdniny, dovolenou a vše
ostatní přejí hasiči ze Sádku.
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HASIČSKÉ DESATERO PRO LÉTO
Léto se kvapem blíží. Děti se nemohou
dočkat blížících se školních prázdnin a dospělí se zase těší na zaslouženou dovolenou. I toto odpočinkové období však není
bez rizik. Aby nějaká mimořádná událost
nenarušila chvíle pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám
na majetku, měli bychom i v létě dodržovat
základní pravidla bezpečnosti.

ně. V grilu bychom měli použít jen k tomu
určené palivo (určitě ne odpady, benzín
apod.). Gril musí být stabilní, při jeho převržení totiž hrozí popálení. Pokud plynový
spotřebič (ale i jiný přenosný vařič) používáte ve volné přírodě, nesmíte ho ani
na okamžik pustit z dozoru, nebezpečí
hrozí zejména při převržení nestabilního
spotřebiče.

1) Rozdělávání ohně v přírodě

4) Nebezpečí spojené s bouřkami

V létě mnozí podnikají nejrůznější výlety, pobývají na chalupách či chatách, táboří
v přírodě apod. Při těchto příležitostech se
často neobejdeme bez táboráku, grilování
a opékání buřtů.
Také při tom bychom si měli dávat pozor
a dodržovat několik základních bezpečnostních pravidel, které chrání nás i okolí. Oheň
v přírodě se totiž může velice snadno vymknout kontrole, ohrozit životy a napáchat nevyčíslitelné majetkové či ekologické škody.

2) Lesní požáry

Vysoké teploty a menší množství srážek obvykle v létě zvyšují riziko vzniku
lesních požárůa vůbec požárů v přírodním
prostředí. S příchodem letních školních
prázdnin a dovolených totiž do lesů obvykle zavítá velké množství lidí, což významně
zvyšuje nebezpečí vzniku požáru. Naprostá většina požárů v lesích (ale i v jiných
přírodních porostech) je totiž způsobena
lidskou nedbalostí – ať již při zakládání
ohně nebo kvůli neopatrnosti při kouření
(odhození nedopalku cigaret).

3) Grilování a plynové spotřebiče
Stejně jako v případě otevřeného ohně,
i při grilování bychom si měli dát pozor
na vhodné umístění grilu, aby odletující
jiskry nezapálily okolí. Poměrně rozšířeným nešvarem pak je grilování na balkó-
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V létě často podnikáme výlety a může
se stát, že nás přitom překvapí bouřka.
Ve městě se před bleskem můžeme schovat
v budově, ale co v přírodě? I když k přímému zásahu člověka bleskem dochází jen
zřídka, končívají podobné případy mnohdy
tragicky, a proto je dobré chovat se za bouřky rozumně. Během bouřky nevycházejte
zbytečně ven a raději si neplánujte výlety,
pokud předpověď hlásí výskyt bouřek.

5) Odjezd na dovolenou

V létě je také obvykle doba dovolených,
kdy se ze svých domovů vzdalujeme na delší
čas. Před odjezdem na dovolenou bychom
neměli zapomenout zkontrolovat, zda
máme vypnuty všechny spotřebiče, jestli
např. nezůstal zapnutý sporák, vařič nebo
žehlička. Obzvláště riziková je lednička. Pokud ji můžeme spolu s mrazákem vyprázdnit, je nejlepší centrální vypnutí. Před opuštěním domácnosti uzavřete hlavní přívody
plynu a vody, elektrospotřebiče, u kterých to
lze, zcela odpojte z elektrické sítě, v případě
televizoru i z antény. Doporučuje se i vypnutí jističů pro světelný a zásuvkový okruh.
Chráníte tak váš majetek před poškozením
či úplným zničením v případě úderu blesku
nebo prudkého výkyvu napětí v elektrické
síti. Zkontrolujte, zda jsou vypnuta světla,
uzavřeny vodovodní kohoutky, všechna
okna důkladně zavřete a zajistěte.

Zpravodaj obce Sádek

6) Děti

9) Sklizeň obilí

7) Výlety na nebezpečná místa

10) Jak přivolat pomoc

Během letních měsíců jsou ohroženy
zejména děti, které nejsou „zaneprázdněny“ školou a mají spoustu volného času.
Každoročně dojde při požárech, které byly
způsobeny hrou dětí se zápalkami či zapalovači, ke zraněním a značným majetkovým škodám. Oblíbenou zábavou teenagerů je tajné kouření ve stohu či v seníku,
což již mnohokrát skončilo požárem. Velmi
nebezpečné jsou rovněž manipulace dětí
s pyrotechnikou či jinými výbušninami.

V přírodě na nás však při naší nepatrnosti číhají i jiná nebezpečí, než jen bouřky
či požáry. Zejména neposedné děti patří mezi rizikové skupiny, a to především
během prázdnin, kdy využívají větších
možností jak se vyhnout dozoru dospělých a baví se i nejrůznějšími nebezpečnými aktivitami. Například chlapci se snaží
před svými kamarády vytáhnout a lezou
po skalách nebo do jeskyní a různých štol.
Přeceňují své schopnosti v neznámém terénu a když tyto případy neskončí smrtelným
úrazem, mohou mluvit o mimořádném
štěstí. V takovýchto případech záchrana
života mnohdy závisí na rychlém zásahu
jednotek požární ochrany a dalších složek
integrovaného záchranného systému.

8) Nebezpečí při koupání

V letním období nesmíme opominout
ani nebezpečí, která nás mohou ohrožovat
při koupání nebo sjíždění vodních toků

č. 2/2015

V létě musí hasiči likvidovat také četné požáry související se žněmi na polích.
Častou příčinou těchto požárů je technická
závada na zemědělské technice (traktory,
kombajny, automobily), popř. nedbalost
(chytne např. sláma od rozžhaveného výfuku). Hasiči se setkávají i s požáry, které
způsobí kámen popř. jiný cizí předmět,
jenž se dostane do techniky a vzniklé jiskry
zapálí zralou úrodu. Např. obilný prach dokáže vytvořit se vzduchem velmi výbušnou
a snadno zapalitelnou směs.
Když přes veškerou vaši opatrnost přece
jen dojde k požáru či jiné závažné situaci,
kdy potřebujete pomoc hasičů nebo jiných
záchranářů, snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve
chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Jakoukoliv mimořádnou událost,
která se stane vám či které jste svědkem,
co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. Pokud
jde o vyloženě zdravotní problém, pak
volejte zdravotnickou záchrannou službu
na číslo 155, policii pak na číslo 158. Při
ohlášení vždy nejdříve uveďte, co se stalo,
kde k tomu došlo, zmiňte také důležité
okolnosti, které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté
uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe.
Nikdy nezavěšujte jako první a řiďte se
pokyny operátora.
Celé znění hasičského desatera na léto
naleznete na http://www.obecsadek.cz/.

14

SK SÁDEK
Naposledy jsem Vás informoval o našem
vítězství v MHL a od té doby je hokej uložen
k letnímu spánku. Je potřeba si oddychnout a nabrat síly a fyzičku letní přípravou.
Žádné hokejové výsledky v tomto článku
nenaleznete, až zase na podzim.
V tomto čísle Vám představím naše sponzory, kteří nás stále podporují a zajišťují
nám jednodušší účast v MHL. Samozřejmě
jim velice děkujeme a vážíme si jejich přízně.
Jsou jimi následující:
• Obec SÁDEK
• NACKO Group
• autazbrna.cz
•
Bylinářství a kořenářství B. Jukl
•
Chládek a Tintěra Pardubice
•
Pokrývačství a klempířství
Vítězslav Mach
•
JH Car Jiří Honzálek
•
Sádek 2000 Dancehall
•
Opravy praček a myček Jan Jílek
•
Truhlářství Boštík a synové
•
Včelařství Boštík Jan
•
Instalstav Stanislav Lejhanec
•
Stavební sdružení Borovský a Vápeník

Na závěr bych Vás rád pozval na Vesnické
hry dospělých, které se budou letos konat
v Sádku dne 18.7.2015 od 13.00h. Hry budeme pořádat ve spolupráci s obecním úřadem
a za pomoci místních nadšenců. Přijďte tedy
podpořit sádecký tým a prožít odpoledne
plné netradičních disciplín a zábavy.
Za SK Sádek Mešťan V.

FS SÁDEK POŘÁDÁ DALŠÍ ROČNÍK LETNÍHO TURNAJE
Tradiční každoroční turnaj v malé kopané se opět koná první červencový víkend,
11.7.2015 a to na fotbalovém hřišti v Sádku
u Poličky. V případě zájmu účastnit se turnaje kontaktujte Tomáš Poul nebo volejte
776 372 969. Startovné je 700,- Kč na tým
a bude hrazeno před zahájením turnaje.
Klobásky, nealko nápoje, pivečko a jiné pochutiny bude možné zakoupit na místě.
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Závodní aktivity všech našich členů
jsou již v plném proudu. Během jarních
měsíců jsme absolvovali několik běžeckých závodů, nyní jsou to hlavně závody
horských kol.
V březnu Jirka a Tomáš Fliedrovi běželi již tradiční Pečeckou desítku a také
absolvovali tři krosové závody Malé ceny
Monaka (10km) ve Slatiňanech, kde tu
dubnovou Tomáš vyhrál. Po loňské premiéře se Tomáš Fliedr a Petr Mihulka opět
postavili na start extrémního běžeckého
závodu Horská výzva v Jeseníkách. Trasa
dlouhá 65km s převýšením 2950m je skutečně výzva. Letos napadlo před závodem
velké množství sněhu, navíc se přebíhalo
několik zcela zledovatělých sjezdovek, kde
měli závodníci velmi těžké a nekontrolovatelné pády, což udělalo ze závodu opravdový extrém. I přes tyto nástrahy Tomáš
a Petr dorazili do cíle za necelých deset
hodin na 15. místě, což je hodně dobrý
výsledek. Absolvovali jsme několik dalších
běhů, včetně námi pořádaného Úterního
běhání po vlečce.
Na horských kolech během dubna
a května se Jakub Mitáš zúčastnil seriálu
závodů Bikové úterky v Chrudimi, Chotěboři a Hlinsku, kde obsadil 4. místo.
Velice pěkný závod jsme jeli v Ústí nad
Orlicí. Prvním závodem letošního poháru
Českomoravské vrchoviny bylo tradiční
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cross-country v Poličce. Vidět nás bylo
také na oblíbeném závodě Cyklo Maštale
v Proseči, kde na trase 25km obsadil ve své
kategorii Bohouš Navrátil 1. místo, Tomáš Fliedr 4. místo a Jirka Bureš 5. místo.
Na 50km byl Vašek Srnský na 8. místě.
Parádní výkon předvedli kluci na 100km
trase, kde Jirka Dittrich i Jirka Bartoň
dojeli ve svých kategoriích na 9. místě.
Rádi bychom pozvali všechny příznivce
horské cyklistiky na 3. ročník MTB Sádecké pily, která se uskuteční 1. srpna 2015.
Hlavní závod startuje v 10,00 hodin, oblíbené dětské závody v 13,30. Přijďte povzbudit závodníky nebo Vaše děti. Těšíme
se na Vás.
Další informace se můžete dočíst na našich nových klubových stránkách www.fbikeklub.cz.
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