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SLOVO STAROSTKY

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vážení spoluobčané.
Chtěla bych Vás seznámit s tím, jak
chceme v letošním roce zvelebit naši obec.
Požádali jsme Pardubický kraj o dotaci
z Programu obnovy venkova na opravu
staré silnice od Mužíkových po vjezd na
evangelický hřbitov. Rozpočet činí něco
málo přes třistatísíc korun a pokud dotaci
obdržíme, bude pravděpodobně ve výši sto
tisíc korun. Dále zastupitelstvo obce rozhodlo, že opravíme cestu k Putnarovým,
která je ve velmi špatném stavu.
Ukázalo se, že „ubytovat“ obecní traktor
v hasičské zbrojnici není příliš šťastné řešení. Rozhodli jsme se proto zvětšit garáž
vedle starého obecního úřadu. Budou tam
položeny další panely a na ně umístěna
nová garáž o rozměrech 3x11 metrů v hodnotě šedesáti tisíc korun. Původní garáž
bude umístěna na hřišti a bude využívána
pro potřeby hasičů.
Dále jsme zažádali o dotaci na opravu
cesty „ Na veselý kopec“. Žádost jsme podávali v prosinci a zatím nevíme, zda dotaci
obdržíme.
Po narovnání oplocení hřiště vznikl na
dětském hřišti nad skluzavkou nevyužitý
prostor. Na podzim jsme využili nabízené
slevy a koupili jsme houpačku. V současné
době je třeba vykopat prostor pro umístění houpačky, protože pod ní nesmí být
trávník, ale kačírek. S pracemi již bylo započato, vykopanou hlínu se nám snad podaří zužitkovat na dosypání různých jam
na hřišti. Potom musíme vyřešit, jakým
způsobem pod houpačku dostaneme ten
kačírek. Snad se vše podaří a naše dětské
hřiště bude mít novou atrakci.
Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko podalo žádost o dotaci na
II. Etapu rekonstrukce vodovodního řadu
v obci Sádek na Pardubický kraj. Výběrové
řízení vyhrála firma EKOTERM CZ s.r.o.

Výročí

Uplynulé čtvrtletí oslavila své životní jubileum paní Božena Bezděková, dále pan
Josef Bartoň, pan Jan Pospíšil a paní Ja-

Letovice. Vysoutěžená cena je 2.478.970,–
Kč. Pokud sdružení dotaci obdrží, pokryje
50% uznatelných nákladů. Sdružení majitelů skupinového vodovodu uhradí dalších
30% a obec 20% celkové ceny.
Zastupitelstvo obce využilo nabídky
svazku obcí AZASS na výstavbu domku
s pečovatelskou službou.
Jedná se o domek se čtyřmi bezbariérovými pečovatelskými byty a v podkroví je
umístěno zázemí pro pečovatelskou službu. Obec proto zakoupila od p. Škorpíkové pozemek, na kterém lze tuto stavbu
postavit.
Vše je prozatím ve stádiu příprav, bližší
podrobnosti sdělíme později.
starostka obce
Blahopřání
Blahopřeji Sportovnímu klubu Sádek,
který v sobotu 11. 3. 2017 ve vyrovnaném
a velice dramatickém zápase s Betlémskými Doltony dosáhl vítězství v Městské
hokejové lize Polička. Přeji Vám hodně
dalších osobních i sportovních úspěchů.
„Hoši děkujeme“
starostka obce

roslava Stuchlíková.
Oslavencům blahopřejeme a do dalšího
života přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

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 ob-

jekt a na dům, ve kterém není nikdo hlášen
k trvalému pobytu. Poplatek je splatný od
1. 3. 2017 do 30. 4. 2017.

Termíny odvozu odpadu v roce 2017
Obec: Sádek

LIKO SVITAVY a.s.
Tolstého 13, 2114, 56802 Svitavy

papír

nebezpečný
odpad

objemný
odpad

13. 4.

13. 4.

4. 1.
18. 1.
1. 2.
15. 2.
1. 3.
15. 3.
29. 3.
12. 4.
26. 4.
12. 5.
24. 5.
7. 6.
21. 6.
5. 7.
19. 7.
2. 8.
16. 8.
30. 8.
13. 9.
27. 9.
11. 10.
25. 10.
8. 11.
22. 11.
6. 12.
20. 12.

plast *
17. 1.
14. 2.
14. 3.
11. 4.
9. 5.
6. 6.
4. 7.
1. 8.
29. 8.
26. 9.
7. 11.
5. 12.

směsný komunální odpad
2. 1.
16. 1.
30. 1.
13. 2.
27.2
13. 3.
27. 3.
10. 4.
24.4
8. 5.
22. 5.
5. 6.
19. 6.
3. 7.
17. 7.
31. 7.
14.8
28. 8.
11. 9.
25. 9.
9. 10.
23.10
6.11
20.11
4. 12.
18. 12.

28. 8.

* pozn, : kontejnerový svoz plastů probíhá každý týden v úterý
Zpravodaj obce Sádek

č. 1/2017
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DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli 12. února 2017 se ve společenském
sále Obecního domu uskutečnil dětský
karneval. O zábavu a soutěže se postaral
pan David Hamerský s manželkou, kteří se
dětem celé odpoledne plně věnovali a dokázali pro děti vytvořit příjemnou atmosféru.
Společenský sál byl plný zajímavých a nápaditých masek a aby nebyl nikdo ochuzen,

LEDEN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
byly všechny odměněny drobnými cenami.
Účast byla jako vždy hojná a děti i rodiče si
nedělní odpoledne náležitě užili.
Všem, kteří se postarali o přípravu karnevalu a občerstvení účastníků, patří velký
dík.
L. Sládková

ADVENTNÍ KONCERT
Čtvrtou adventní neděli se v kostele Nejsvětější Trojice v Sádku uskutečnil 14. adventní koncert. Koncert byl pojat jinak
než obvykle. V úvodu vystoupily dětí ze
ZŠ a MŠ Sádek. Jejich vystoupení velice
potěšilo přítomné posluchače. Poté následoval nádherný koncert operní pěvkyně,
sopranistky Heleny Hozové, rozené Ta-
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Lidé mohou mít radost z různých věcí.
My ve školce - děti i dospělí - jsme se např.
velice radovali z bohaté sněhové nadílky,
která po Vánocích pokryla celý kraj. Proto
jsme také měsíc leden věnovali projektu
„LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ“. Děti kreslily,
stříhaly, lepily a podle vlastní fantazie
vytvářely ledové království. Naučili jsme
se zimní básničky a písničky, četli jsme
knížku „Kam se ztrácí sněhuláci“, chodili
bobovat a sáňkovat. Mimo jiné jsme dělali
různé pokusy se sněhem a ledem - např.
mladší děti ve formičkách obarvily vodu,
venku nechaly zmrznout, vyklopily a měly
barevné ozdoby. Starší děti „ozdobily“ vodu
různými přírodninami, také nechaly zmrznout a po vyklopení vznikla krásná ledová
plastika.
Do tohoto projektu patřily i dvě akce
- „SNĚHULÁCKÝ DEN“ a „HRY A SOUTĚŽE NA SNĚHU“. Na Sněhulácký den
přišly děti do školky v bílém oblečení a na
hlavu si „posadily“ papírový hrnec, který

si vyrobily ve školce. Každý sněhulák se
představil, šest „velkých“ sněhuláků si
vybralo do svých družstev děti a začalo se
soutěžit na jednotlivých stanovištích. Po
vystřídání všech stanovišť následovala
sněhulácká diskotéka.
Asi za týden nás čekaly Hry a soutěže na
sněhu. Vydali jsme se na hřiště a zde děti
soutěžily např. ve slalomu mezi tyčkami,
podbíhaly točící se lano, nosily míček na
lžičce mezi kuželkami, házely sněhovými
koulemi do dálky i na cíl a vyvrcholením
byly závody dvojic s boby, na kterých soutěžící vezl kamaráda. Všichni jsme si užili
spoustu legrace.
Tento projekt se velmi vydařil, děti byly
nadšené a spokojené. Na závěr děti dostaly
medaile a drobné dárečky. Zimu jsme si
užili plnými doušky, byla prima a nyní se
už těšíme na jaro.
Za kolektiv MŠ v Sádku – Eva Zdvořilá

melové z Poličky za doprovodu varhaníka
Pavla Svobody, laureáta soutěží Pražské
jaro a Bach Wttbewerb Leipzig. Výkon
obou hudebníků byl fascinující a poskytl
posluchačům nevšední zážitek. Celková
částka z dobrovolného vstupného činila
11 650,– Kč.
starostka obce

Zpravodaj obce Sádek
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VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Místní šikovné ženy a dívky, již po šesté,
připravily ve společenském sále obecního
domu vánoční výstavu. Návštěvníci opět
mohli načerpat inspiraci na výzdobu domovů a v předvánočním čase si v klidu posedět v příjemném prostředí při poslechu
koled a ochutnávce vánočního cukroví.
Rovněž měli možnost zakoupit si vánoční
dekorace, ručně vyrobené šperky, květinové vazby, ručně malované oblečení, svíčky,
mýdla a sirupy. Velký obdiv návštěvníků
sklidil „Sádek“ vyrobený z perníku, který

se s různými typy písma, vyzkoušeli si čínské hůlky, poslechli si, jak zpívají děti v asijských zemích, vyrobili si masku pandy, aby
si připomněli, že se jedná o ohrožený druh
a dozvěděli se spoustu dalších zajímavostí.

vytvořila Leona Brůžková. I výstava betlémů, které vytvořily šikovné ruce poličských betlemářů, byla novým a krásným
prvkem letošní výstavy. Své výrobky na
výstavu věnovaly i děti z mateřské školy,
které vytvořily ve spolupráci s jejich šikovnými učitelkami. Všem, kteří se podíleli na
přípravě a organizaci výstavy patří velké
poděkování a obdiv. Přejeme organizátorům mnoho dalších dobrých nápadů, elánu
a spoustu spokojených návštěvníků.

V krátkém dokumentárním filmu pak
mohli obdivovat nejvyšší vrcholy světa a další krásy tohoto světadílu. Na závěr jsme společně na slepé mapě vybarvili Asii a už se
těšili na další putování po naší tajuplné Zemi.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ SÁDECKÉ ŠKOLIČKY…
Celým školním rokem
2016/2017 se vine dlouhá
nit s názvem CESTA KOLEM
SVĚTA, na kterou jsou jako
korálky navlečeny jednodenní
projekty, věnované jednotlivým světadílům.
Děti se postupně seznamují
s jednotlivými kontinenty, jejich polohou a zajímavostmi
z oblasti přírody, kultury…
Každý projekt je uveden
písničkou Ententýna, mandolína. Součástí projektových
dní jsou pohybové aktivity, tajenky, soutěže, práce ve skupinách a výtvarné činnosti.
Každý „procestovaný“ světadíl si děti postupně vyznačují na velké mapě světa, která
visí na nástěnce na chodbě v naší škole.
1. projekt EVROPA proběhl v pátek
30. 9. 2016. Každé dítě si nejdříve vyrobilo
svůj cestovní pas, se kterým bude celý rok
cestovat. Vyluštěním křížovky děti zjistily,
o kterém světadílu si budeme povídat. Mladší
5

děti se seznámily se sousedními státy České republiky,
naučily se jejich hlavní města
a vlajky. Starší děti doplňovaly
do slepé mapy všechny státy
Evropy, poznávaly jejich hlavní města a vlajky. Na interaktivní tabuli jsme si prohlédli
některé významné stavby.
Den byl proložen pohybovými soutěžemi na hřišti a písničkou. Na závěr jsme tvořili
velkou mapu světa, v níž jsme
označili první společně „procestovaný“ světadíl – Evropu.
Cesta kolem světa pokračovala v pondělí 20. 12. 2016. Putování po dalším světadílu začalo společným setkáním.
Děti si nejprve připomněly, co se dozvěděly
o Evropě, zazpívaly si úvodní písničku a pak
si na interaktivní tabuli odkrývaly puzzle,
aby zjistily, kam se podívají tentokrát.
Se svými cestovními pasy se poté vydaly
objevovat největší a nejlidnatější světadíl
naší planety – ASII.
Zpravodaj obce Sádek

Žáčci, rozděleni do skupin, plnili na stanovištích zajímavé úkoly, při kterých poznávali
odlišnou kulturu a způsob života, přírodní
podmínky i zvířata, která zde žijí. Seznámili

Třetí pokračování celoročního projektu
připadlo na středu 1. 2. 2017.
Děti „navštívily“ nejchladnější oblasti
naší Země – ARKTIDU A ANTARKTIDU.
Povídaly si s paní učitelkou nejen o tom, čím
se tyto dvě oblasti liší, ale i o zvířatech, která
zde žijí.
Společně si vysvětlili, co je to polární záře,
polární den a noc, seznámili se s životem
Eskymáků a taky si na ně zahráli.
Rovněž zhlédli zajímavý dokument o tučňácích a ledních medvědech.
Toto prima hravé dopoledne bylo zakončeno pobytem venku, kde se všichni pořádně
vydováděli při hrách a soutěžích na sněhu.
Martina Hegrová, Věra Chválová, Pavla
Švábová a všech 42 žáčků - účastníků putování ☺.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V SÁDKU
Zápis se koná ve středu 10. Května 2017
od 9.00 – 16.00 hodin. U zápisu obdržíte
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
a přihlášku do mateřské školy.

č. 1/2017

Sledujte webové stránky školy, kde budou
včas vyvěšena kritéria k přijetí dítěte do
mateřské školy a další podrobné informace.
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V SÁDKU
Zápis se koná v pondělí 10. Dubna 2017
v 15.00 hodin.
Vážení rodiče, přineste s sebou vyplněnou žádost o přijetí a vyplněný dotazník.
Oba tiskopisy obdržíte na poslední před-

školní lekci, nebo si je můžete vyzvednout
v ředitelně školy.
Sledujte webové stránky školy, kde budou včas vyvěšena kritéria k přijetí žáka do
základní školy a další podrobné informace.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

v SÁDKU

ÚNOROVÉ BÁSNĚ ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU
Únor je plný lásky,
protože je Valentýn.
Tak nemějte žádné vrásky,
boby dáme na kravín.
Sýkorky mají hlad,
zrní já jim dám,
ničeho se nemusíme bát,
mám hlad sám.

Už je tady měsíc únor,
malé děti jedou s fůrou.
S fůrou sněhu na saních,
už jen chvíli bude sníh.
Jaro klepe na dveře,
zelenají se keře.
Krtičáků plná louka,
včera v rohu našla jsem brouka.
Tereza Lejhancová

Teď nám pěkně nasněžilo,
v Bořinách to vybuchlo.
Letos se kombinézy užilo,
Doufejme, že nebude sucho.

štědrost lidí ve Vaší obci vynesla i letos rekordní výtěžek:

36 861 Kč (o 9 744 Kč víc než vloni).

24. je můj den,
mám totiž svátek.
Matyáš s Matějem,
zrovna teď v pátek.

Celkový výnos Tříkrálové sbírky 2017 pořádané poličskou
Charitou se vyšplhal na neuvěřitelných:

Matyáš Boštík

711 364 Kč (o 46 335 Kč víc).

INZERCE

Zemědělská společnost I. AGRO Oldřiš
a.s. hledá zájemce na pracovní pozici: dojič/
dojička v ŽV.
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Vážená paní starostko,
vážení občané obce Sádek,

Jedná se o 2 směnný provoz, pracovní
fond 35 hod / týdně, zajímavé platové ohodnocení.
Bonusy: stravenky, příspěvek na penzijní
připojištění, 13. plat, motivační odměny.
Kontaktní osoba: Lossmannová Helena,
mobil: 602 644 289.

Vaše Oblastní charita Polička
Podrobnější informace a fotogalerii najdete na: www.policka.charita.cz

Zpravodaj obce Sádek

č. 1/2017
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HASIČSKÉ OZVĚNY
Vážení spoluobčané.
I v roce 2017 jsou zde hasičské ozvěny, které přinášejí nejnovější informace
z oblasti požární ochrany a požárního
sportu. Začátek roku je obdobím plesů
a všeobecného veselí. I my jsme v pátek
20. ledna uspořádali 91. tradiční hasičský
ples v kulturním domě pana Radka Koláře.
K tanci a poslechu hrála hudba Rytmik
Jedlová. Na občerstvení byla připravena
výborná jídla ze zvěřiny, která nám uvařil
pan Libor Kvapil. Všichni, kteří se podíleli
na přípravě a organizaci, se snažili, aby
vše bylo připraveno co nejlépe. Od šesti
hodin se začali scházet první účastníci
plesu a do deváté hodiny se na sál dostavilo
asi 120 hostů. Tombola byla bohatá, hudba
hrála výborně, a tak jsme se nad ránem
rozcházeli v dobré náladě. Je jen škoda,
že každým rokem klesá počet účastníků.
V čem může být problém? Marně jsme si
nad touto otázkou lámali hlavu i na členské
schůzi. Vždyť například v Telecím je na
hasičském plese okolo 340 hostů. Kde tedy
hledat chybu - v prostředí, hudbě, termínu?
Je třeba se nad tímto problémem zamyslet
a vybrat to nejlepší řešení, aby náš tradiční
ples byl opět vyhledávaným místem dobré
zábavy. Klesající zájem hostů je burcujícím
ukazatelem, který je třeba správně vyhodnotit a reagovat správnou změnou.

Týden po plese v pátek 27. ledna byl
uspořádán již 19. ročník „Hasičského mariáše“. V turnaji se utkali hráči ze Sádku, ale
dorazila tradičně velká skupina karbaníků
z Poličky, z Korouhve, z Kamence a okolí.
Turnaj měl letos výbornou úroveň. Celkem
se zúčastnilo 28 hráčů a vítězem se stal
pan Bárta Jaroslav z Poličky, druhé místo
obsadil pan Michl Milan a třetí byl pan
Muff Václav.
Období začátku roku je vždy spojeno
s hodnocením uplynulého období. Je to
doba, kdy probíhají výroční valné hromady
jednotlivých sborů. Každoročně navštěvujeme několik spřátelených sborů a i letos to bylo obdobné. V sobotu 7. ledna se
delegace našeho sboru zúčastnila výroční
valné hromady v Pusté Rybné a 14. ledna
se naši zástupci zúčastnili zasedání v Kamenci. Udržovat spolupráci v rámci okrsku
je třeba, protože v případě požáru, živelné
pohromy, a ostatních nebezpečných situací
je nutná spolupráce s několika sousedními
sbory.
A právě pro koordinaci této spolupráce je okres rozdělen do několika okrsků.
Náš sbor patří do okrsku Borová. V pátek
17. února byla do Borové svolána výroční
valná hromada okrsku, kde se hodnotila
spolupráce a určovaly se cíle pro následující období. Na tomto zasedání vystoupil
i okresní starosta pan Soural, který nás
seznámil s novou evidencí hasičů v rámci
celé republiky. I k hasičům již pronikla
výpočetní technika a staré papírové členské průkazy budou nahrazeny kartami
s čipem. Hlavně na vyšších soutěžích by to
mělo usnadnit evidenci závodníků a zrychlit jejich registraci.
Ale zpět k nám do naší vesnice. V pátek 24. února uspořádalo SDH společně
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s obecním úřadem školení řidičů. Přednáška byla určena všem řidičům z celé obce.
Přednášející vysvětlil novinky ve vyhlášce
a upozornil na různé výklady některých
sporných bodů a paragrafů. V druhé části
následovalo seznámení a zopakování první
pomoci v případě, kdy například při nehodě dojde ke zranění některého z účastníků
havárie. Uvedené příklady se týkaly i případů běžného života, se kterými se může
setkat každý v běžném životě. Obě části,
jak vyhláška silničního provozu, tak první
pomoc byly velice zajímavé. Oba přednášející měli vše výborně a zajímavě připravené
a všichni přítomní celé školení hodnotili
jako velice přínosné. Smutná je skutečnost,
že se uvedené akce zúčastnilo 20 našich
občanů. Odhadneme-li, že v Sádku je asi
300 řidičů, tak je smutné, že tato velká
zbývající skupina vůbec nepotřebuje nové
informace.
Začátkem března se sešlo soutěžní
družstvo mužů, aby se domluvila organizace a další postup před nastávající sezonou.
Aby muži a ženy viditelně reprezentovali
náš sbor, pořídili si nové dresy, které jsou
velice pěkné. Doufejme, že jim přinesou
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štěstí, aby v příštím roce dosahovali jen
těch nejlepších umístění. Pro dobré výsledky je třeba i správně seřízený a nadupaný
stroj. Proto jsme naší soutěžní stříkačku
již na konci loňského roku odvezli do Sádku u Opavy. Zde je firma, která se zabývá
úpravou a modernizací soutěžních stříkaček.
Doufejme, že se oprava podaří. Pak už
záleží jen na soutěžících jak danou techniku dokáží využít.
S nastupujícím jarem by měly začít
i první tréninky naší mládeže, která nám
v loňském roce dělala velkou radost. Doufejme, že i letos neubude snaha o co nejlepší
umístění a příštím čísle Vás budeme moci
informovat o prvních výsledcích.
Nakonec Vám chceme popřát po dlouhé
zimě příjemné prosluněné jarní měsíce
a krásné prožití blížících se Velikonočních
svátků.
Výbor SDH
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KNIHOVNA
Milí Sádečáci,
ráda bych vás pozvala do knihovny, která
se nachází v budově Obecního úřadu Sádek.
Když se řekne knihovna, představíte si
asi obyčejnou, mnohdy ponurou místnost
s regály a knihami, na které sedá prach. Nic
takového vás u nás nečeká. Ocitnete se v příjemném prostředí, v prosvětlené místnosti
s kobercem a květinami. Co v ní najdete?
Přivítají vás police, ve kterých jsou knihy
přehledně uspořádané do různých oblastí.
Vybere si každý.
Děti, které ještě neumí
číst, uvítají obrázkové knihy s kouzelnými ilustracemi,
na nejmenší čtenáře čekají
například Rumcajs, Manka,
Cipísek i víla Amálka. Starší
kluci mohou prožít mnohá
dobrodružství s Rychlými
šípy J. Foglara, hrdiny knih
Karla Maye nebo se přenést
do světa čar a kouzel s Harrym Potterem. Holčičí problémy a první lásky najdou
dívky např. v knihách Lenky Lanczové.
A dospělí? Pro vás je připraven široký
výběr z české i zahraniční beletrie, napětí
v detektivkách A. Christie, Jo Nesboa, Dana
Browna…dámám nabízíme velké množství
klasických románů a povídek V. Javořické, V.
Pittnerové, D. Steelové, ale i díla současných
českých a cizích autorů. Z pestré škály knih
by vás mohl zaujmout Egypťan Sinuhet Mika
Waltariho, Pán prstenů i Hobit J. R. Tolkiena, duchovní mág Paulo Coelho či laskavý
Robert Fulghum.
Čekají na vás i skvosty české literatury,
např. Švejk Jaroslava Haška, příběhy kocourka Mikeše od Josefa Lady i moderní pohádky
Jana Wericha - Fimfárum.
Každý půlrok Městská knihovna Polička
obměňuje 80 knih v rámci výměnného fon-

11

čování knih nabízíme využití internetu na
počítači (zdarma), můžete si cokoli vytisknout, okopírovat vybrané části knih nebo
vlastní materiály (1 strana A4 stojí 2,– Kč).
Čím dalším se zabýváme?
Chceme motivovat děti ke čtení, proto
byla dojednána spolupráce s MŠ a ZŠ Sádek.
Kromě prvotního seznámení s knihou, historií, vývojem a posláním knihy máme v plánu
uskutečnit zajímavé projekty a výukové programy v prostorách knihovny.
Vyřazujeme zastaralé a poškozené knihy,
které si mohou čtenáři zdarma rozebrat.
Ve spolupráci s MěK Polička připravujeme
digitalizaci knihovny, veškerá evidence a půjčování se bude realizovat prostřednictvím
kódů, jež zachytí čtecí zařízení počítače.
24. března 2017 proběhne přednáška o kolektivizaci venkova – viz přiložená pozvánka.
Slovesné a výtvarné umění mají k sobě
blízko. Proto jsme se rozhodli v prostorách
velkého sálu OÚ a knihovny uspořádat výstavu obrazů Markéty Kolářové, studentky 4.

ročníku Akademie výtvarných umění v Praze, doplněnou o výtvarnou dílničku pro děti.
Termín: 20. – 21. 5. 2017.
Velký dík patří starostce obce Lídě Sládkové a radě OÚ, kteří činnost knihovny finančně podporují a ochotně spolupracují na
doprovodných akcích.
Poděkovat bych chtěla i Městské knihovně
Polička za metodickou a materiální pomoc.
Na závěr mi dovolte obrátit se na čtenáře,
kteří si cestu do knihovny již dříve našli.
Milí čtenáři, ráda bych vás požádala o navrácení dlouhodobě vypůjčených titulů, aby
se i ty mohly dostat k dalším zájemcům.
Žádná sankce, ani zamračený pohled vás
nečekají.
Těším se na vaši návštěvu v naší krásné knihovně. Každý pátek mezi 15.oo –
18.oo hod.
Ladislava Dana Jílková,
knihovnice

du, a tím se do knihovny dostanou i novinky
z knižního trhu.
Nové knihy kupuje také sama knihovna,
inspirací jsou jí i nápady a přání čtenářů.
Vybrané tituly si můžete prolistovat
u stolků se židlemi, děti mohou kreslit, vystřihovat, nalepovat, skládat puzzle…
Knihovna není jen o knihách. Kromě půj-
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JAK ZÍSKAT PŘEHLED O OBECNÍM MAJETKU
Mapový systém Cleerio
Potřebujete zjistit, čí je pozemek za vaším
domem a jak je velký? Změřit jeho vzdálenost od vaší parcely? Jaký majetek má obec
ve správě? Zajímá vás, jak vypadala Vaše
obec v minulosti? K tomu všemu stačí jedno
kliknutí do mapového systému na internetu.
Obec Sádek využívá novou mapovou
aplikaci od společnosti Cleerio, která obsahuje řadu informací a funkcionalit, pomáhajících obci při každodenní
správě. Jedná se o soubor map
doplněný o data z našeho úřadu.
„Všechny informace se mohou
prohlížet najednou, takže mám
přehled o vzájemných souvislostech. Pomáhá mi šetřit čas
a zodpovídat dotazy našich
občanů mnohem rychleji,“ říká
paní starostka Sládková.
Na mapovou aplikaci je
umístěn odkaz z webových
stránek obce Sádek
https://maps.cleerio.cz/sadek
Po otevření mapového informačního systému se zobrazí ortofotomapa neboli letecký snímek se základními ovládacími prvky.
Menu obsahuje panel nástrojů (přihlášení
pracovníků úřadu, ikonu pro měření vzdálenosti a výměr, legendu a nahlížení do KN,
po jehož stisknutí a následném kliknutí myší
na pozemek či dům se na samostatné stránce
zobrazí detailní informace z Katastru nemovitostí na stránce ČÚZK). Na levé straně
(symbol domečku) je panel s výchozími mapovými vrstvami, s jehož pomocí a pouhým
kliknutím na název vrstvy můžete měnit,
aktivovat nebo vypnout, obsah zobrazované
vrstvy. Ikona oka pod menu vám pak přehledně zobrazí, které vrstvy jsou aktuálně
zobrazované.
Je velmi jednoduché nechat portálem vykreslit informace z Katastru nemovitostí,
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jako jsou druhy pozemků či jejich způsob
využití, pozemky ve vlastnictví obce. Samozřejmostí jsou čísla parcelní a jejich výměry.
Pro zájemce o historii obce a okolí lze také
zobrazit historickou mapu II. vojenského plánování. Díky funkci nastavení průhlednosti
mapových vrstev (přístupné po kliknutí na
symbol oka napravo vedle jména vrstvy) je
pak možné prolínat historickou mapu s dnešní realitou.

Zobrazení mapové aplikace – druhy pozemků
Obecní úřad má k dispozici rozšířené
možnosti mapového systému k evidování
majetku a kontroly nad její správou. Obci
umožňuje efektivní údržbu a usnadňuje
případný další rozvoj obecního vlastnictví.
Aktuálně obec plánuje kompletně zpracovat
databázi komunikací, jež je legislativně vyžadována. Takzvané pasporty mohou na obci
vytvořit přímo v systému. S mapovým systémem je to první krok ke snížení nezbytných
nákladů na provoz a údržbu obce.
Do budoucna plánuje obec mapový systém Cleerio rozšířit o další užitečné informace týkající se především dalších pasportů.
Z pohodlí domova vyzkoušejte i vy mapovou aplikaci intuitivní, snadnou, přehlednou
a dostupnou kdekoliv a odkudkoliv a získejte
bohatý zdroj informací o své obci a samosprávních úkonech.
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WWW.F-BIKEKLUB.CZ

Zimní období patří v cyklistice k těm nezávodním. I tak jsme nezaháleli. Všeobecnou přípravu v podobě plavání, trenažerů,
posilování, běhání a lyžování nikdo z nás
nepodcenil.
Již tradičně jsme zimu zahájili běžeckým
závodem Střítežská míle, kde Tomáš Fliedr
obsadil 2. místo. Dále následoval Štěpánský
kros ve Svitavách, kde Tomáš vybojoval 1.
místo a Jirka Bureš 5. místo ve svých kategoriích. Loňský rok jsme zakončili opět
závodně. Silvestrovský běh na trati Velké
Tresné – Olešnice a zpět, již potřetí v řadě
vyhrál Tomáš Fliedr, Jirka Bureš obsadil 8.
místo.
Letošní zima zimním sportům přála. Na
běžkách závodili Jirka Boštík a Bohouš Navrátil. Oba s velice pěknými výsledky.
Jirka Boštík se předposlední lednový
víkend postavil na start zimní části seriálu závodů Vyking- král Vysočiny, na 20km
trati zajel celkově 7. místo/ 2. v kategorii, za
týden na Karlovické 25 33. místo/1. v kategorii, první únorový víkend Orlický maraton
20km 98. místo/12. v kategorii, den poté
na 20km klasicky 18. místo/2. v kategorii,
následující týden pátek Bedřichovská 30 40.
místo/4. v kategorii, sobota 10km klasicky 4.
místo/1. v kategorii, neděle Jizerská 50 375.
místo/44. v kategorii, poslední únorový víkend Jelyman 20km 28. místo/2. v kategorii
a na 10 km trati 6. místo/1. v kategorii.
Tyto závody jsou zařazeny do seriálu Malá
SkiTour, kde Jirka v konečném pořadí skončil
celkově na 4. místě a svoji kategorii vyhrál.
Na závěr lyžařské sezóny to byla Krkonoš-
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ská 70 družstev, kde v kategorii veteráni na
25km obsadil 2. místo.
Také Bohouš Navrátil bojoval na tratích
Malé SkiTour. Na „Krkonošské 70“ v 5 členné
hlídce na 25 km (veteráni) obsadil 2. místo
a na Jesenické 24 hodinovce v týmech mix
2. místo.
Jirka Bartoň je nejen výborný cyklista, ale
také vášnivý hokejista. Vzhledem k fyzičce
získané v létě na kole, stíhá o 10-15 let mladším hokejistům a stal se aktivním hráčem
amatérské hokejové ligy v Poličce.
Prvním jarním závodem, kterého se
účastníme je Pečecká desítka. Na start letošního ročníku se spolu s další tisícovkou běžců
postavil Tomáš a Jiří Fliedr. V silné konkurenci, kde nechyběli ani účastníci letních
olympiád či běžci z Keni, obsadil Tomáš i navzdory dlouhé tréninkové pauze zapříčiněné
zraněním 50. místo/10. v kategorii, Jirka si
zde zaběhl pro svůj „osobák“ na 10km trati.
Úterní běhání po vlečce, které jsme v minulých letech pořádali v Poličce, se letos
z důvodu asfaltování vlečky přesouvá do
Liboháje. Seriál běžeckých závodů je určený především rekreačním běžcům a dětem.
Letos pro účastníky budou připraveny tratě
na 2km a 4km. První závod se uskuteční
v dubnu.
Již od zimních měsíců se věnujeme přípravě závodu MTB Sádecká pila.
V letošním roce náš klub slaví 10 let, rádi
Vás přivítáme na některé ze sportovních
akcí, které pořádáme.
A teď hurá na kolo!
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