ZPRAVODAJ
obce Sádek
ročník XIV. – 3/2013

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané.
Omlouvám se za opožděné vydání Zpravodaje obce Sádek. V poslední době jsme
řešili způsob vydávání našeho čtvrtletníku. Dosud jsme jeho úpravu a tisk prováděli svépomocí. Bohužel tiskárna, kterou
máme na úřadu k dispozici, tento nápor
nevydržela a vypověděla službu. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že již nebudeme
novou tiskárnu vystavovat této námaze
a dohodli jsme se s poličskou firmou REK
plus s.r.o., že pro nás bude časopis tisknout.
Bude to sice trochu náročnější pro naše
dopisovatele, protože články budou muset
dodávat včas, ale zcela jistě se naše rozhodnutí projeví v kvalitě vydávané tiskoviny.
V červnu jsme pravidelný zpravodaj
nahradili mimořádným vydáním, zaměřeným na uplynulých deset let od vydání
Almanachu v roce 2003. Tento Mimořádný
zpravodaj jsme rozdávali v neděli při oslavách. Pokud někdo z Vás neměl možnost
na oslavy z jakéhokoliv důvodu přijít a má
zájem si zpravodaj přečíst, zastavte se prosím na obecním úřadu, máme k dispozici
ještě zásobu výtisků a rádi vám je předáme.
Zpracování Mimořádného zpravodaje jsme
svěřili Tiskárně Polička. I přes to, že jsme
jeho finální podobu několikrát konzultovali s jejich grafikem, výsledek nás velmi
zklamal, a proto jsme se rozhodli ve spolupráci dále nepokračovat.
Na začátku letošního roku byla dokončena klubovna v 1. patře obecního domu.
Je vybavena k posezení pro dvacet osob
a pimpongovým stolem. Klubovnu si lze
pronajmout za poplatek 1000 Kč třeba
k menší oslavě. Pokud si chcete pouze zahrát stolní tenis, je klubovna půjčována
bezplatně. Klíče od klubovny si můžete
vyzvednout u paní Jany Olšinárové.
Opravenou hasičskou zbrojnici jste si jistě
už všichni během oslav prohlédli. Byla to
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sice poměrně velká investice, ale zdařilá
a jsme velice rádi, že Stavební sdružení
Vápeník a Borovský pro naši obec odvedlo
kvalitní práci.
V současné době je dokončeno dětské hřiště. Obec získala dotaci ve výši
400.000 Kč, zbývajících 230.000 Kč bylo
uhrazeno z obecního rozpočtu. Po zahájení přípravných prací se našlo mnoho
skeptiků, kteří se k této akci vyjadřovali
kriticky, ale myslím si, že výsledek předčil
očekávání. Původní rozpočet však nepočítal s položením kobercového trávníku, ale
plocha měla být pouze oseta trávou, což
by bylo vzhledem k velkému zájmu dětí
a nepřízni počasí značně komplikované
a hřiště by muselo být ještě dlouhou dobu
uzavřeno. Z tohoto důvodu Zastupitelstvo
obce rozhodlo přidat ještě dalších třicet
tisíc a kobercový trávník nechat odbornou
firmou položit. Během 14 dnů travnaté
koberce zakoření a tím bude hřiště připraveno k užívání.
Další velice zdařilou investiční akcí byla
přestavba skladu uhlí v místní škole na třídu pro mateřskou školu. Propojením všech
místností, šatny a sociálního zařízení vznikl atraktivní prostor pro naše nejmenší.
Kapacita školky tak byla navýšena o pět
dětí.
Ještě se vrátím k oslavám a setkání rodáků obce Sádek. Přípravy byly velice náročné
pro všechny pořadatele. Ve škole do poslední chvíle pracovali řemeslníci, hřiště bylo
rozbagrované, zaměstnanci obce nestíhali
sekat a uklízet. Přes všechny tyto nesnáze a veliké vedro se podařilo vše uklidit,
nazdobit, vystavit a připravit se na nápor
hostů.
Proto velice děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem postarali o to, aby oslavy
proběhly bez komplikací a v dobré atmosféře. Škoda, že bylo až moc velké teplo, což
mnoho lidí odradilo od účasti na nedělních
oslavách.
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V sobotu 24. srpna se ještě uskutečnil
premiérový cyklistický závod pořádaný F–
bike klubem Sádek pod názvem „Sádecká
pila“. Je to pro naši obec nová velká událost. Pořadatelé odvedli spoustu práce a je
chvályhodné, že nezapomněli ani na ty
nejmenší děti a uspořádali pro ně závody
na hřišti. I za tuto akci velice děkuji.
V letošním roce nás ještě čeká I. etapa
opravy veřejného osvětlení, na kterou jsme
získali dotaci ve výši 100.000 Kč. S opravou
začneme na dolním Sádku. Druhá etapa
bude provedena v příštím roce, máme opět
zažádáno o dotaci. Výměnou svítidel by
mělo dojít k úspoře nákladů na osvětlení
obce.
Dále bude v lokalitě plánovaných rodinných domků na horním Sádku ještě v letošním roce vybudován plynovod a vodovod.
V současné době také podáváme žádost o dotaci na protipovodňová opatření,
jejíž součástí je i nový bezdrátový rozhlas.
Pevně doufáme, že dotaci získáme a budeme tak moci zajistit lepší informovanost
občanů, protože v současné době již náš
rozhlas na mnoha místech obce nefunguje
v požadované kvalitě.
Přeji Vám krásný barevný podzim.
starostka obce
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SETKÁNÍ RODÁKŮ A 110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH
Setkání rodáků, 550. výročí první písemné zmínky o obci a oslavy 110. výročí
založení místního sboru dobrovolných
hasičů 27. a 28. srpna 2013 v Sádku. Holá
věta, která jistě nevystihuje, co bylo vyvrcholením několika měsíčních příprav,
drobné i velké práce mnoha lidí.

Od sobotní šestnácté hodiny si mohli
příchozí prohlédnout obecní úřad, školu,
kostel s farou, hasičskou zbrojnici a myslivnu. V každé z těchto budov byla přichystána pro návštěvníky výstava o životě těchto správních orgánů, organizací,
farnosti, sdružení atd. Na obecním úřadě
byly vystaveny kroniky třeba divadelníků
a fotbalových družstev žen i mužů a také
fotografie obce od Petra Boštíka a bratrů
Fliedrových. Sportovní úspěchy v cyklistice, sálové kopané, ledním hokeji byly
zde dokumentovány mnoha poháry, trikoty mistrů republiky, ale i dárky vděčných
fanoušků. Nejvýše asi dosáhl ve sportu
pan Jan Jílek, účastník „Šestidenní motocyklové soutěže“ v Jelení Goře. Škola,
místo pro někoho s nádechem „utrpení“,
pro někoho získání nových vědomostí.
Ještě snad minulý týden pracovali zedníci
na rekonstrukci bývalé kotelny a změnili
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ho na sociální zázemí pro předškoláky. Vybavení jednotlivých učeben je nejen z věcí
co se nakupují, ale sami žáci a učitelé se
na něm podílí. Farnost se prezentovala
opraveným kostelem a hlavně farou, která
se ještě předělává pro potřeby všech farníků. Pro mnohé byl jistě krásný pohled
na rodnou obec z věže kostela. Hasičská
zbrojnice prezentovala výsledky práce hasičů na poli požárního sportu ať už jako
účastníci nebo výteční pořadatelé soutěží,
poslední se konala letos na jaře pro více jak
pětset mladých hasičů. Myslivecké sdružení vystavovalo krásné trofeje. Jejich
spolkový život je asi nejtěžší, protože se
hodně změnily podmínky tam pro hospodaření v lese. Úbytek drobné zvěře a velké
rozmnožení houbařů, motorkářů a turistů
nepřináší lesu moc dobrého.
Odpolední posezení a zábava na hřišti,
kde sloužil tanečníkům nový parket a sociální zázemí, se protáhlo až do brzských
ranních hodin. Místní se vidí každý den,
ale ti „přespolní“ rodáci, ti se mohou setkat
jen při podobných příležitostech. A tak se
„chytli za jazyk“ a to je dobře. K oslavám
patří ohňostroj a v Sádku byl taky a moc
se všem líbil.

tové války byl začátkem oficiálních oslav
110. výročí založení SDH. O činnosti v obci
informovala přítomné na hřišti starostka
paní Ludmila Sládková a hodnocení práce
hasičů provedl jejich starosta pan Luboš
Dvořák. Starosta Krajského sdružení dobrovolných hasičů Josef Bidmon dekoroval
vysokým vyznamenáním prapor SDH Sádek a vyznamenal tři další zasloužilé členy
„Řádem Sv. Floriána“ Josefa Peřinu, Josefa
Červeného a Jana Jílka. V horkém letním
odpoledni zahrála dechová hudba Poličanka, představili se myslivečtí trubači,
následovala ukázka dravých ptáků, motocyklových veteránů, cvičení mladých hasičů a hlavně děti si užily projížďky na koni
či v kočáru. A za deset v Sádku na ...
Jiří Feltl

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Výročí

Uplynulé čtvrtletí oslavili své životní jubileum tito občané:
85 let Šprojcarová Božena , Sádek č.p. 14
80 let Neudert Karel, Sádek č.p. 17
70 let Jílková Danuška, Sádek č.p. 107
Oslavencům blahopřejeme a do dalšího
života přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

Narozené děti
Nedělní mše za zemřelé v kostele Nejsvětější Trojice zahájil druhý den oslav. Přivítání hasičských sborů z okolí a společné
kladení květin k památníku obětem svě-
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I v tomto čtvrtletí se obec rozrostla o nové
občánky. Dcera Erika se narodila rodičům
Petře a Jiřímu Karských, Sádek č.p. 192
a syna Michala přivítali na svět rodiče
Martina Tobiášová a Michal Pavelka Sádek
k č.p. 36
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K narození dětí srdečně blahopřejeme
a přejeme všem hodně zdraví, šťastný
a spokojený život.

Svatby

Do svazku manželského vstoupila slečna
Ludmila Kopecká , Sádek č.p. 66 a pan Tomáš
Theimer z Poličky .
Novomanželům k tomuto významnému
životnímu kroku blahopřejeme a přejeme
dlouhé a spokojené manželství, naplněné
láskou a štěstím.

Úmrtí

Toto čtvrtletí navždy opustila svou rodinu
a své blízké paní Andrea Dostálová, Sádek
č.p. 120.
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014
Celoroční projekt: VRACÍME SE KE KOŘENŮM
Pokračování projektu EU – PENÍZE ŠKOLÁM – 1. 9. 2012 – únor 2015
Zahájení školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Ukončení 1. pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Ukončení školního roku
Hlavní prázdniny

pondělí 2. 9. 2013
úterý 29. 10. 2013 – středa 30. 10. 2013
sobota 21. 12. 2013 – neděle 5. 1. 2014
čtvrtek 30. 1. 2014
pátek 31. 1. 2014
pondělí – neděle 10. – 16. 2. 2014
čtvrtek, pátek 17. a 18. 4. 2014
pátek 27. 6. 2014
sobota 28. 6. 2014 – neděle 31. 8. 2014

Plavecký výcvik MŠ, 1. – 5. ročník září – listopad 2013; leden 2014 – březen 2014
Zápis do 1. ročníku ZŠ
středa 6. 2. 2014
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2014/2015
středa 28. 5. 2014
Přijímací zkoušky do matematické třídy, do osmiletého gymnáia
od 22. 4. do 30. 4. 2014

Státní svátky
28. září 2013 - sobota
28. říjen 2013 - pondělí
17. listopad 2013 – neděle
1. leden 2014 – sobota
8. květen 2014 – čtvrtek
5. červenec 2014 – sobota
6. červenec 2014 – neděle

Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Den boje za svobodu a demokracii
Den obnovy samostatného českého státu
Den vítězství
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení Mistra Jana Husa

Ostatní svátky
24. prosinec 2013 – úterý
25. prosinec 2013 – středa
26. prosinec 2013 – čtvrtek
1. leden 2014 – středa
21. duben 2014 – pondělí
1. květen 2013 – čtvrtek
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Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
Nový rok
Velikonoční pondělí
Svátek práce
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Pedagogické rady
úterý 12. listopadu 2013
úterý 22. ledna 2013
úterý 8. dubna 2014
pondělí 23. června 2014

Třídní schůzky
úterý 17. září 2013
úterý 19. listopadu 2013
úterý 21. ledna 2014
konzultační odpoledne
úterý 15. dubna 2014

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Prázdniny utekly opět jako voda a před
námi je nový školní rok. V tomto školním
roce 2013 – 2014 máme v MŠ zapsáno 40
dětí, z toho 16 předškolních. Děti jsou opět
rozděleny do dvou tříd – na starší a mladší.
O děti se starají p. učitelky Eva Zdvořilá,
Lenka Červená a Lenka Burešová.
I letos pracujeme podle Školního vzdělávacího programu – v letošním roce pod
názvem ,,Příběhy a pohádky skřítka Medovníčka“. Děti se seznámily s knížkou
o Medovníčkovi a zažily s ním již první
dobrodružství.
Jelikož se nám v loňském roce osvědčila
práce s předškolními dětmi i v rámci kroužků, budeme kromě každodenních řízených
činností, které vyplývají z ročního plánu
MŠ, pokračovat v těchto nadstandartních
činnostech i letos:
,,Předškoláček“– aneb hrátky se slovíčky
– povede p. uč. Eva Zdvořilá
,,Flétnička“ – veselé pískání nejen pro
radost - povede p. uč. Lenka Burešová
„Angličtina hrou“ – seznamování se s cizím jazykem hravou formou – povede p. uč.
Lenka Červená
„Plaváček“ – elementární předplavecká
výuka probíhá pod odborným vedením
Plavecké školy
Tyto kroužky se konají 1x týdně – více
na webových stránkách naší školy v oddíle
mateřská škola.
Abychom od tohoto září mohli přijmout
40 dětí, bylo potřeba rozšířit prostory MŠ,
a tak na místě staré uhelny a dřevníku
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byla přes letošní prázdniny vybudována
firmou Zobač nová, světlá, útulná místnost. Dále byla v ložnici vyměněna stará
okna za nová plastová, vybourán průchod
mezi třídou a ložnicí, průchod mezi šatnou a novou místností a průchod mezi
ložnicí a novou místností. Nová místnost
byla napojena dveřmi na umyvárnu, která
byla postavena v loňském roce. Tímto
děkuji firmě ZOBAČ za výborně odvedenou práci a Obecnímu úřadu v Sádku
a v Kamenci za financování celé přestavby.

Také velice děkuji Honební společnosti v Sádku za dary pro naši MŠ (šlapací
traktor, oblázkoviště, gauč pro děti a ještě
plánovaný dřevěný domeček) a rodičům
za řadu různých drobností, které obohacují činnost v naší MŠ.
Přejeme Vám všem krásný podzim.
				
Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ Sádek
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VESNICKÉ HRY DOSPĚLÝCH
Letošní „Vesnické hry dospělých“ se
konaly v sobotu 20.7.2013 na Březinách.
Zúčastnilo se 8 šestičlenných družstev a to
z Borovnice, Březin, Korouhve, Krásného,
Oldřiše, Pusté Kamenice, Sádku a Telecího.
Týmy soutěžily v sedmi neobvyklých disciplínách. Mezi nejzajímavější asi patřilo
„ukrajování“ z hromádky hladké mouky,
na jejímž vrcholu byla umístěna skleněná
kulička tak, aby tam co nejdéle vydržela.
Vyvrcholením byla „vodní“ disciplína, která nesmí na Březinách u rybníka chybět
a při které se soutěžící i diváci náramně
pobavili. Sádecký tým ve složení Alena,
Michaela, Michaela, Marek, Petr a Vojta opět nezklamal a obsadil první místo.

Všem členům sádeckého družstva patří
poděkování za vzornou reprezentaci obce.
V roce 2014 se hry uskuteční v obci Krásné
a tak doufáme, že se opět podaří vytvořit
sádecký tým a bude i nadále pokračovat
zajímavá tradice.

NOVOMĚSTSKÁ PORODNICE SE POSTARÁ O MAMINKY
Vzhledem k uzavření porodnice v Litomyšli, která působila jako spádová pro
rodičky z Poličky a okolí, je novoměstská
porodnice připravena jak personálně tak
kapacitně zajistit maminkám z Poličska veškerou
profesionální péči jim i jejich miminkům.
„Těšíme se na maminky z Poličska a jsme
připraveni jim nabídnout
veškerou péči,“ říká primář gynekologicko-poro d n ic k é ho o dd ě le n í
novoměstské nemocnice
MUDr. Jiří Hrdina.
V Novém Městě se každoročně narodí na osm set dětí. Samozřejmostí jsou pro budoucí maminky bezplatné
předporodní kurzy, které porodnice pořádá
každé první pondělí v měsíci od 14 hodin.
Kurzy vede vrchní sestra Jitka Vařáková.
Kurzy jsou bezplatné, rádi na nich přivítají
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i partnera maminky. Na kurz navazuje
prohlídka porodního sálu.
Moderní porodní sály umožňují přítomnost otce také u porodu v intimních podmínkách zachovávající
soukromí. V současnosti
takto v novoměstské porodnici rodí tři čtvrtiny
všech párů. Za přítomnost otce u porodu se
nehradí žádné poplatky.
Přítomnost otce u porodu
není podmíněn absolvováním zvláštních předporodních kurzů.
Podrobné informace
lze získat na webových
stránkách nemocnice www.nnm.cz, nebo
na telefonním čísle 566 801 327. Spoustu informací mohou maminky najít také
na facebookových stránkách Porodnice
Nové Město na Moravě.

Zpravodaj obce Sádek
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HASIČSKÉ OZVĚNY
Máme za sebou léto a celou řadu akcí,
které jsme uspořádali a nebylo jich málo.
Námětové cvičení okrsku Borová se
u nás konalo 19. dubna, za účasti všech devíti sborů okrsku se nacvičovala kyvadlová
doprava vody na fiktivní požár na kopci
nad hřištěm.

V květnu jsme připravili tradiční občerstvení na hřišti na Sádeckou pouť. Rovněž
jsme zorganizovali sběr železného šrotu.
Poslední týden v květnu jsme začali
intenzivně připravovat Okresní kolo hry
Plamen. Počasí nám nepřálo od začátku
příprav a bohužel se nezměnilo ani na samotnou soutěž, pršelo a pršelo. Soutěž se
konala v pátek 31. května a v sobotu 1.
června, přijelo téměř 400 závodníků v kategoriích mladších a starších dětí. Všichni
se pustili s vervou do zápolení v jednotlivých disciplínách bez ohledu na nepřízeň
počasí.
Náš sbor reprezentovala dvě družstva
v kategorii mladších a jedno družstvo v kategorii starších. Výborně si ve všech disciplínách vedlo družstvo A mladších a výsledkem bylo s přehledem celkové 1. místo ze
16 účastníků. Družstvo B skončilo na 15.

9

místě, ale je nutné dodat, že bylo ze všech
družstev nejmladší. Družstvo starších se
také neztratilo a v konkurenci 22 družstev
skončilo na velmi pěkném 7 místě.
Po skončení soutěže vypadalo hřiště téměř jako oranisko, po částečném vyschnutí
se začalo s válcováním a následně dosetím
zničeného trávníku. Vše se
naštěstí podařilo a za dva
měsíce už nebylo na hřišti
téměř nic poznat.
Dostáváme se k naší letošní hlavní akci a tou byly
oslavy 110. výročí založení
sboru. Na hřišti vyrostly
dva velké stany, uklízelo
se, natíralo a opravovalo
a v sobotu 27. července je vše
připraveno. Večer se konala
taneční zábava se skupinou
Kyvadlo. Účast byla velká,
téměř 800 lidí. Po desáté
hodině večer byla zábava
přerušena a nad hřištěm se rozzářil velký
a nádherný ohňostroj doprovázený hudbou. Zábava potom probíhala bez problémů
až do pozdní noci. Ráno byla slavnostní
mše v kostele a potom už poslední přípravy
na hlavní odpolední část oslav . Po obědě jsme začali vítat sbory, které přijely
na naše oslavy, potom následoval průvod
na hřiště se zastávkou u pomníku padlých,
kde byla uctěna památka položením kytice.
Po projevech a zdravicích začala zábava
s dechovou hudbou Poličanka. Celé oslavy
se vydařily, snad až na to počasí, tentokrát
to nebyl déšť, ale úmorné vedro, které asi
odradilo i některé návštěvníky.
Nyní několik informací k soutěžím a požárnímu sportu.
Muži se zúčastnili okrskového kola v požárním sporu v Oldříši a jejich vystoupení
bylo vzhledem k tomu, že toho moc nena-
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trénovali, zcela suverénní. Vyhráli totiž
všechny disciplíny a jasně zvítězili. Jejich
vítězství znamenalo postup do okresního
kola, které se konalo v Kamenci. Ani zde se
naši muži neztratili a vybojovali výborné
4.místo. No a tím jejich závodění pro letošek bohužel skončilo, nebyli ani na jednom
závodě Okresní ligy Svitavska.
Velkou radost nám v letošním roce dělají naše děti a to především ti nejmenší.
Ze 7 závodů Okresní ligy mládeže jich již 6
proběhlo a tady jsou výsledky našich dětí:
Velké Opatovice mladší A 1. místo, Po-

a v seniorech družstvo z Oldříše. Alespoň
na poslední soutěž Okresní ligy Svitavska
se přihlásili naši muži a hned dvě družstva.
Lepší nakonec byli ti mladší A, kteří skončili na slušném 14. místě, druhé družstvo B
skončilo na 17. místě. Po požárních útocích
a vyhlášení výsledků došla řada na netradiční štafetu, zde se našim závodníkům
tradičně daří a nejinak tomu bylo i letos.
Družstvo B zvítězilo a živé sele, jako hlavní
cena, zůstává doma. Družstvo A skončilo
na druhém místě.
V uplynulých měsících jsme byli popřát

mezí mladší A 1. místo, mladší B 7. místo,
Polička mladší A 15. místo, mladší B 4.
místo, Sádek mladší A 1. místo, mladší
B 14. místo, Kamenec mladší A 1. místo
a navíc ve zcela skvělé čase 17,41 s, Kunčina
mladší A 1. místo a opět ve vynikajícím
čase, tentokrát dokonce 16,91 s !!!
Starší se zúčastnili čtyřech soutěží
a ani oni se neztratili, umístili se postupně
na 10.,8.,16. a 13. místě
Poslední závod se koná 5.října, ale již
nyní je jasné, že naši mladší budou suverénními vítězi celé svitavské ligy. Velká
gratulace a poděkování závodníkům, ale
samozřejmě i jejich vedoucím.
Poslední zářiovou sobotu se konal 18.
ročník soutěže Sádek Open 2013. Přijelo
celkem 35 družstev a k vidění byly vyrovnané boje. V mužích zvítězilo družstvo
z Hartmanic, v ženách družstvo z Desné

našim členům k jejich kulatým životním
jubileím. Manželé Karel a Ludmila Neudertovi, oba 80 let, M. Vraspír 70 let, F. Leksa
65 let, P. Flídr 60 let. Všem ještě jednou
velká gratulace a vše nejlepší.
Jak je vidět z uvedeného přehledu, tak
těch akcí bylo skutečně požehnaně, přesto
nás ještě jedna v nejbližších dnech čeká.
12. října se u nás koná soutěž v požárních
útocích Superpohár hejtmana Pardubického kraje. Soutěže se zúčastní vítězové
okresních lig jednotlivých okresů Pardubického kraje v kategoriích děti mladší
a starší, muži a ženy. Přijďte povzbudit
všechny závodníky a především naše mladší děti, které budou reprezentovat okres
Svitavy.
Výbor SDH Sádek
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Letní období bylo pro náš klub hlavně
ve znamení příprav na 1. ročník závodu
horských kol MTB Sádecká pila, který se
v Sádku konal 24. srpna. Všichni členové
na přípravách strávili mnoho hodin svého

volného času a tak jsme jen doufali, aby
vyšlo počasí. A to vyšlo na jedničku. Pro
závodníky jsme připravili náročnou trať
v okolí sádeckých kopců, s kterou se popralo 105 borců. Velice mile nás překvapily
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závody dětí. Na startovní čáru se postavilo
celkem 52 dětí, od 2 do 13 let. Na celou akci
jsme dostali mnoho kladných reakcí, které
nás potěšili a motivovali v rozhodování
uspořádat 2. ročník v srpnu 2014. Velké
poděkování patří obci Sádek a SDH Sádek, bez kterých by tato akce nemohla být
uspořádána, v neposlední řadě děkujeme
všem sponzorům.
Během léta jsme nezaháleli a absolvovali také několik závodů. V červnu na závodě
ve Svitavách na 60km trati Jirka Dittrich
vybojoval 3. místo a na poloviční trati byl
Bohouš Navrátil také třetí. Tradiční pivní
triatlon ve Skutči a v Bystrém již poněkolikáté vyhrál Jirka Bureš. V červenci jsme
závodili na maratonu v Bystrém, dále
v Červené vodě, kde Tomáš Fliedr získal
třetí místo a Jirka Bureš druhé místo v kategorii. Velice náročný byl závod v Hlinsku
na 80km, v 37°C horku si každý závodník
sáhl na dno svých sil. Také jsme vyzkoušeli
silniční závody, a to v Křižanově, časovku
ze Svitav na Svojanov a tradiční časovku na Lucký vrch. Poslední dva závody
se jeli ve zcela opačných podmínkách než
celé léto. Závod VyKing o krále Vysočiny ve Svratce jsme jeli téměř celý v dešti
a také závod v Sedlištích u Jimramova byl
na mokré rozblácené trati.
Na závěr cyklistické sezony nás ještě čeká několik menších závodů jako je
duatlon ve Svitavách nebo dvouhodinovka
dvojic v Poličce. Na podzim se chystáme
na některé běžeckých závody.
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Po delším čase se opět setkáváme na stránkách Zpravodaje. Uplynulá doba se vyznačila
dvěma významnými událostmi.
Ta první, valná hromada
Honebního společenstva, byla
významná především pro nás,
sádecké myslivce, protože se
jednalo o prodloužení nájemní
smlouvy na honitbu Sádek. Jak
jistě víte, díky přízni vlastníků
sádeckých honebních pozemků zůstala honitba v nájmu MS
Sádek. Velký dík patří panu L.
Borovskému, jenž zpracoval
veškerou pozemkovou agendu
– a že to byl nelehký úkol.
Další významnou akcí byly oslavy výročí SDH Sádek a setkání rodáků obce
Sádek. Podrobnosti se dočtete na jiném
místě Zpravodaje, tak jen krátce z pohledu
našeho. Stěžejní úkol, před který jsme byli
postaveni, bylo přesvědčit naše manželky
a přítelkyně, aby uvařily zvěřinová jídla,
a to v dostatečném počtu, a následně aby
se vystřídaly v kuchyni u výdeje jídel. Toto
se podařilo splnit na výbornou a náleží jim
obrovský dík za jejich obětavost. Také jsme
sestavili výstavu trofejí, nejen loveckých,
ale i střeleckých a kynologických. Od posledních oslav před deseti lety se podařilo
hlavně střelecké trofeje hojně rozmnožit.
Na naši prosbu se přijeli podívat i dva sokolníci se svými dravci. Ač jsme se viděli
poprvé, stali se z nás přátelé.
Hosty na poplatkový lov jsme letos
měli dva, jednoho tuzemského a druhého,
dlouholetého známého, ze zahraničí. Oba
odjížděli spokojeni, troje sice průměrné,
ale na pohled krásné.
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A až se zima zeptá, jak jsme se na ni
nachystali? Máme zakoupen oves a ječmen; speciální granule, jež jsme kupovali
v minulých letech, svou cenou přesahují
náš rozpočet. Podařilo se nám sehnat navíc
hrách a řepkové semínko na přilepšenou.
Objemové krmivo (seno, letninu) si všichni
členové již zajistili.
Také se chystáme na sezonu honů. Zářím končí doba lovu srnců, holé srnčí zvěři
začíná. Již proběhly dva hony na kachny
v Kamenci. Každoroční kondiční střelby
proběhly v půlce září s maximálně příznivým průběhem všeho, dokonce i počasí vyšlo. Chystáme též tradiční hon na drobnou
a škodnou a ještě tradičnější Štěpánskou
vycházku.
Každoroční posvícenské posezení s hudbou v obecním domě letos připadá na sobotu
16. 11. 2013. MS Sádek vás srdečně zve
na zvěřinová jídla a přeje vám dobrou chuť
a příjemnou zábavu.
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Vážení fanoušci sádeckého hokeje, léto
a s ním spojené prázdniny a dovolená uteklo jako voda a zima již klepe na dveře. To
je signál pro nás hokejisty, že už je na čase
začít trénovat a ladit formu na nadcházející
ročník MHL v Poličce. Tento rok budeme
hrát MHL již pátým rokem a samozřejmě
se snažit o výborný výsledek, protože si
to samozřejmě zaslouží naši fanoušci, ale
i sponzoři, kteří jsou nám stále nakloněni
a ochotně nás podporují. Letošní ročník
přinese několik organizačních změn. Nejzajímavější a atraktivní novinkou je fakt,
že základní část se bude hrát dvoukolově, každý tým s každým a nebude se hrát
nadstavba, která vždy předcházela play
off. Vyřazovací boje play off se budou hrát
podle stejného systému jako v minulých
ročnících a to na dva vítězné zápasy. Finále pouze na jeden vítězný zápas. Dále
se zvýšily pokuty a sankce za nedodání
rozhodčích, „černého“ hráče v týmu a nedodržení všech odsouhlasených pravidel
(celý soupis pravidel naleznete na našich
webových stránkách). Díky těmto opatře-
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CO S KOČKAMI? KASTROVAT A PEČOVAT O NĚ!
ním by se již neměly opakovat problémy
a spory, které provázely tuto soutěž v minulých sezonách.
Během prázdninové schůze všech členů
týmu došlo k menší reorganizaci kádru,
proto se nechme všichni překvapit, jak
bude vše klapat a co nového tato změna
přinese. Od začátku měsíce září jsme začali pravidelně jezdit na tréninky na led
do Hlinska a od října již bude led v Poličce.
Náš první „ostrý“ zápas letošní sezony
odehrajeme v sobotu 12. října v 17.45 hod.
s týmem Pusté Rybné. Určitě se budete mít
na co koukat, protože Rybná je naším dlouhodobým rivalem a žádný tým se nebude
chtít nechat zahanbit. O rozpisu dalších
zápasů sádeckého týmu se včas dozvíte
a určitě také bude na webových stránkách.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu zápasů
sádeckého týmu na poličském „zimáku“.
Věřím, že Vás přijde opravdu hodně, protože o zábavu v hledišti není nikdy nouze.

Alarmující množství toulavých koček
bez řádné péče se stává problémem, se
kterým si přestávají vědět rady i útulky,
do kterých by bylo možno kočky po odchytu umístit. Kočky bez domova a řádné péče
jsou vystaveny strádání, mj. i z důvodu
vážných onemocnění. Pro člověka je nebezpečná nákaza larvami kočičích a psích
škrkavek. Tady zdaleka nepostačí jenom
útlocitné krmení koček.
Nejúčinnější způsob, jak tento
stav vyřešit, je kastrace. Ta má kromě snížení počtu nechtěných koťat i další výhody. Kastrovaní kocouři nezanechávají
nepříjemný zápach při značkování svého
území, nebývají zraněni při rvačkách (kdy
mnohdy dochází k přenosu kočičích nemocí). Kastrované kočky a kocouři jsou
tolerantnější, přítulnější, spokojenější,
zdravější, žijí déle a jejich schopnost lovit
není nijak ovlivněna. Kastrací kočky lze
předejít i mnoha závažným chorobám (záněty pohlavních orgánů, nádory mléčných

žláz, porodní a poporodní potíže). Pokud je
kastrace provedena v 1. až 2. roce života,
působí jako protinádorová prevence. Současná veterinární i farmakologická technika zaručuje bezpečnou a bezbolestnou
kastraci, po které se Vaše kočka během
několika dnů zotaví.
Pozor na parazity! S příchodem
nového kotěte do Vašeho domova zajistěte
okamžitě jeho odblešení a odčervení u veterináře – spousta koťat totiž umírá právě
na vyčerpání organizmu kvůli parazitům.
Blechy, klíšťata a střevní paraziti jsou, ač
je to stále podceňováno, velmi nebezpeční. Právě oni jsou nositeli mnoha nebezpečných, u koček nevyléčitelných nemocí,
a proto je prevence nejlepší způsob, jak kočky ochránit. Kontrolujte proto nejen jejich
kožíšky, ale i pelíšky, přístřešky a okolí.
Více informací o péči o kočky lze nalézt
na www.kockaapravo.cz.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP

Za SK Sádek VMestan
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