ZPRAVODAJ
obce Sádek
ročník XVIII. – 3/2018

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané.
Zanedlouho končí další volebního období.
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se konají komunální volby do Zastupitelstva obce Sádek, proto
se pokusím zhodnotit uplynulé čtyři roky.
První akcí, která byla na začátku volebního období dokončena, bylo dobudování
inženýrských sítí v v tzv. „Lokalitě u Červených“. Bylo to veřejné osvětlení a přístupová
komunikace. Obec je vybudovala bez dotací,
za peníze z rozpočtu obce. V současné době
jsou již všechny parcely prodány a v některých nově postavených domech se již bydlí.
Ve stejném časovém období byla dokončena „Protipovodňová opatření“, čili bezdrátový veřejný rozhlas a kontrolní čidla
na obou potocích. Od té doby, co je obec
takto vybavena sice nepadá sníh, neprší
a povodně nám nehrozí, ale i tak to byla
dobrá investice, jsme chráněni a stálo nás
to pouze sto třicet tisíc korun Za odměnu
jsme ještě od dodavatelské firmy získali
skluzavku na dětské hřiště.
Každý rok jsme zažádali o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje.
Bylo to na opravu cesty k prodejně paní
Boštíkové, na oplocení hřiště, na cestu
k evangelickému hřbitovu a v letošním roce
na stání pod kontejnery. Vždy jsme obdrželi
sto až sto dvacet tisíc korun a zbytek doplatili z rozpočtu obce.
Po úpravě oplocení hřiště vznikl nevyužitý prostor na dětském hřišti, tak jsme zde
umístili houpačku, aby měli děti další atrakci na zábavu. Ještě nám chybí pískoviště,
prostor by se našel před vstupem na dětské
hřiště, tak věřím, že nové zastupitelstvo
obce náš záměr dokončí.
Za pomoci ZD Telecí jsme získali dotaci
zhruba 3,6 milionů na obnovu lesní cesty
„V Hájích“, která usnadňuje přístup majitelům okolních lesů na jejich pozemky. Další
cestou, na kterou jsme obdrželi dotaci ve

1

výši 1 milion korun, je cesta od hřiště směrem na Telecí. Tato cesta je velice funkční,
protože zadržuje vodu při přívalových deštích a už se nemůže stát, že by nám voda
zatopila hřiště, jak se v minulosti stávalo.
V loňském roce jsme obdrželi dotaci
jeden milion korun na opravu cesty „Na
Veselý kopec“. Bylo zde vybudováno veřejné osvětlení a komunikace s odvodněním.
Cesta byla finančně náročná a obec si na ní
musela vzít úvěr. V současné době máme
splácet ještě 1.230.000,– Kč.
Z rozpočtu obce jsme opravili cestu k Putnarom a k Nunvářom cestu k č.p. 76. Výspravu poškozených míst jsme provedli na
cestách k č.p. 23, 49, a na cestě do Rendlíku.
Z dotace Ministerstva vnitra a Pardubického kraje jsme zakoupili dopravní automobil pro naší zásahovou jednotku. Nové
auto nás tak stálo pouze dvě sta tisíc korun.
Zakoupili jsme také malotraktor a příkopové rameno. Obojí naši zaměstnanci hojně
využívají. Na parkování těchto strojů máme
vedle obecního úřadu postavenou novou
plechovou garáž. Ta původní byla malá, je
přemístěna na hřiště a slouží pro potřeby
našich mladých hasičů.
V letošním roce jsme na hřišti provedli
poměrně zásadní úpravy. Bylo vybudováno
nové multifunkční hřiště a běžecká dráha.
Bude sloužit především dětem ze Základní
a Mateřské školy Sádek. Dotace byla určena
pro obce, které jsou zřizovateli škol a činila
3.448.000,– Kč. V současné době již máme
peníze na účtu a splatíme s nimi úvěr, který
jsme si vzali od České spořitelny. Zbytek,
včetně úpravy prostranství před hasičskou
zbrojnicí, byl financován z rozpočtu obce.
Pokud se ještě podaří v příštím roce vedle
hasičské zbrojnice postavit pergolu a přístřešek za občerstvením, aby byly kam schovávat věci, které se zrovna nepoužívají, bude
areál hřiště dokončen.

Zpravodaj obce Sádek

U silnice pod novou lokalitou k bydlení
jsme zakoupili pozemek a darovali jej Svazku obcí AZASS, který na něm vybuduje dům
s pečovatelskou službou. Jedná se o čtyři
bezbariérové byty. Práce na stavbě v současné době začínají a v příštím roce by dům
měl být dokončen.
Během tohoto volebního období proběhly dvě etapy výměny vodovodního řadu.
Akce byla financována z 50% z dotace Pardubického kraje, 30% uhradil Svazek obcí
Vodovody Poličsko a zbývajících 20% hradila obec. Všechny komplikace a problémy již
nebudu popisovat, důležité je, že v potrubí
teče čistá voda.
V průběhu celého volebního období jsme
pilně vysazovali stromky okolo silnice a některých cest. Je to nekonečná práce, protože
to nejsou zakoupené stromy, ale semenáčky,
které nám vyrostou Na Drahách. Toto suché
období jim dává zabrat, i když se snažíme zalévat. Velkou měrou jsou to již pěkné stromky, tak jsme snad nedělali zbytečnou práci.

Jedna věc mě mrzí a to, že jsme pro nezájem obyvatel museli ukončit pořádání
obecních plesů. Na poslední 12. ples přišlo
pouze 36 lidí a tak jsme se rozhodli dále
nepokračovat. Třeba tuto tradici někdo
v budoucnosti obnoví.
Finanční situace obce je velmi dobrá. Máme sice nesplacené úvěry ve výši
1.515.000,– Kč, ale na účtu máme přibližně 2.500.000,– Kč, čili jsme v plusu o jeden
milion korun.
Na závěr Vám všem chci poděkovat za
podporu, kterou jste mi po dobu uplynulých
šestnácti let věnovali. Děkuji také zastupitelstvům obce, ze všech čtyř volebních
období, za dobrou a příjemnou spolupráci.
Byla to krásná léta, práce mě bavila a naplňovala, ale nastal čas uzavřít jednu etapu
života a nastoupit novou.
Ještě jednou děkuji a přeji Vám všem
hodně zdraví a šťastný a spokojený život.

starostka obce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Výročí

Uplynulé čtvrtletí oslavili své životní jubileum paní Danuška Jílková, pan František Fiala, pan František Leksa a pan Karel
Neudert.
Oslavencům blahopřejeme a do dalšího
života přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

Narozené děti

Naše obec se rozrostla o nové občánky. Je
jím Nelinka, která se narodila rodičům
Veronice Šimonové a Pavlovi Zdražilovi

č. 3/2018

dále Žanetka rodičů Pavlíny a Vojtěcha
Boštíkových a Sabinka rodičů Petry a Petra
Štěpánkových.
K narození dětí srdečně blahopřejeme
a přejeme celé rodině hodně zdraví a šťastný a spokojený život.

Úmrtí

Svou rodinu a své blízké navždy opustila
paní Vlasta Coufalová, Sádek 119 a paní
Marie Břeňová, Sádek 53.
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

OZNÁMENÍ
Voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Sádek
a voleb do Senátu Parlamentu ČR
V souladu s ustanovením § 29 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obci
a § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
Informuji voliče:
1. Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:
dne 5. října 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
dne 6. Října 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin
2. Případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
dne 12. října 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
dne 13. října 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

Zahájení školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Ukončení 1. pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Ukončení školního roku
Hlavní prázdniny

Plavecký výcvik MŠ
září – listopad 2018; jaro 2019
Plavecký výcvik 1. – 5. ročník ZŠ leden 2019 – březen 2019
Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018 středa 10. 4. 2019
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 středa 15. 5. 2019

Statní svátky

2. Místem konání voleb je:
volební místnost Obecního úřadu v Sádku č.p. 150
Voličům – občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich
totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem
Voličům – občanům jiného státu Evropské unie bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu Evropské unie a tzo
průkazem o povolení k trvalému pobytu na území České republiky nebo potvrzením
o přechodném pobytu na území České republiky)
Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácnosti nejpozději v úterý 7. října 2014,
ve dnech voleb volič může tyto obdržet i ve volební místnosti.
Hlasovací lístky pro II. kolo senátních voleb voliči obdrží přímo ve volební místnosti

28. září 2018 - pátek
28. říjen 2018 - neděle
17. listopad 2018 – sobota
1. leden 2019 – úterý
19. duben 2019 – pátek
1. květen 2019 – středa
8. květen 2019 – středa
5. červenec 2019 – pátek
6. červenec 2019 – sobota

Ostatní svátky

24. prosinec 2018 – pondělí
25. prosinec 2018 – úterý
26. prosinec 2018 – středa
1. leden 2019 – úterý
22. duben 2019 – pondělí

Pedagogické rady
V Sádku dne 20. 9. 2018
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Ludmila Sládková
starostka obce

Zpravodaj obce Sádek

pondělí 3. 9. 2018
pondělí 29., úterý 30. 10. 2018
sobota 22. 12. 2018 – středa 2. 1. 2019
čtvrtek 31. 1. 2019
pátek 1. 2. 2019
pondělí – neděle 4. 2.–10. 2. 2019
čtvrtek 18. 4. 2019
pátek 28. 6. 2019
sobota 29. 6. 2019 – neděle 1. 9. 2019

pondělí 27. srpna 2018
pondělí 19. listopadu 2018
pondělí 21. ledna 2019
středa 17. dubna 2019
čtvrtek 20. června 2019

č. 3/2018

Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Den boje za svobodu a demokracii
Den obnovy samostatného českého státu
Velký pátek
Svátek práce
Den vítězství
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení Mistra Jana Husa
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
Nový rok
Velikonoční pondělí

Třídní schůzky

úterý 11. září 2018 – společná informativní
schůzka – 15.00 hodin
středa 21. listopadu 2018
čtvrtek 25. dubna 2019
červen 2019 bude upřesněno – pro rodiče
budoucích prvňáčků
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ŠPODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST VE SBĚRU STARÉHO PAPÍRU
Vážení spoluobčané,
opět velmi Vám děkujeme za Vaši účast
v letošním červnovém sběrovém dni. Svoz
opět provedla firma Eurepap Praha s.r.o.,
pobočka Svitavy, na celý průběh po celý
týden dohlížel náš pan školník Libor
Baumruk. Poděkování patří také starostům
Sádku i Kamence, kteří akci několikrát vyhlásili a připomněli ve svých rozhlasových
hlášeních.
Po dobu jednoho týdne byl u starého
obecního úřadu v Sádku přistaven kontejner, kam jste papír nosili a vozili. Tentokrát
jsme utržili 2 460,– Kč. Bylo to méně v porovnání s prosincem 2017, protože poklesly
výkupní ceny, a to hlavně u vlnité lepenky.

Sebrali jsme:
•
vlnitá lepenka (1 kg á 1,10 Kč)
1 200 kg 1 320,00 Kč
•
směs novin a časopisů
(1 kg á 1,90 Kč) 600 kg 1 140,00 Kč
Celkem 1 800 kg – 2 460,00 Kč
Peníze škola obdržela na bankovní
účet a budou použity ve prospěch všech
našich dětí.
Další sběr se uskuteční koncem listopadu, případně na začátku prosince 2018, a to
stejným a již osvědčeným způsobem. Přesný
termín bude včas zveřejněn na webových
stránkách školy, v obecních rozhlasech a na
obecních vývěskách.

Za kolektiv ZŠ a MŠ Ladislava Plachá

získávají netradiční formou nové poznatky.
V pondělí 3. září jsme začali první týden
nového školního roku. Přivítali jsme všechny
děti, včetně nováčků. Sem tam ukápla i nějaká ta slzička, ale to už k loučení s maminkou
patří. I další dny plynuly v klidu a nikdo z nás
netušil, co nás čeká za překvapení poslední den
v týdnu – v pátek 7. září. Že si naši školu vytipují
nějací pobudové a budou chtít krást, to opravdu
nikdo z nás netušil.

Přejeme dětem i dospělým, aby do nového
školního roku vstoupily tou „správnou nohou“,
a aby jim síly, které načerpaly během prázdnin,
vydržely co nejdéle.

Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ
Zdroje:
https://www.bydlimekvalitne.cz/nejcastejsi-chyby-pri-trideni-odpadu-o-co-ze-je-delate-taky
http://hobby.instory.cz/753-vyvarujte-se-klasickych-chyb-pri-trideni-odpadu.html

VÝZVA – POMOZME DRUHÝM
Rádi bychom Vás seznámili s naším záměrem uskutečnit sbírku na adventní koncerty, vysílané každoročně během prosince
v televizi na ČT 1. Vybranou částkou bychom
chtěli přispět předčasně narozeným dětem,
kterým bude jeden z koncertů věnován. Sbír-

ku uskutečníme mezi žáky a zaměstnanci ZŠ
a MŠ, ale pokud by se chtěl kdokoliv z občanů
Sádku nebo Kamence připojit, rádi Vaši pomoc uvítáme. Sbírka bude zcela dobrovolná.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Sádek

ZÁŘÍ V MŠ
Tak tu máme opět září a s ním i nový školní
rok. V letošním roce máme zapsáno v Mateřské
škole v Sádku 40 dětí, z toho 16 předškolních.
Děti již nejsou rozděleny podle věku, ale máme
dvě smíšené třídy. Starat se o ně budou p. učitelky Eva Zdvořilá, Monika Procházková, p.
učitel Jan Novotný, a na zkrácený úvazek p.uč.
Marie Mlejnková.O úklid se stará a s dětmi nám
pomáhá p. Dana Zlochová.
Během prázdnin jsme ve třídě, která slouží
zároveň i jako ložnice, nechali vymalovat zdi,
koupili a položili nové lino a koberec, zakoupili nové umyvadlo a obložili zeď kolem něho.
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I šatna dětí zaznamenala určité změny – zde
je také vymalováno a natřené botníky. Chtěla
bych velmi poděkovat všem pracovníkům mateřské školy a p. Baumrukovi za velkou pomoc
o prázdninách.
A co nás v letošním roce ve školce čeká? Kromě tradičních akcí jako je plavecký výcvik apod.
jsme se přihlásili do dvou projektů vyhlášených
MŠMT. Prvním projektem je,Svět nekončí za
vrátky, cvičíme se zvířátky“ a druhým projektem bude,Malá technická univerzita“. Oba projekty již máme vyzkoušené, víme, že děti velice
baví a s radostí plní dané úkoly a tím zároveň

Zpravodaj obce Sádek

PROVOZNÍ ZÁZEMÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY DOLNÍ LHOTA
V současné době probíhá rekonstrukce
objektu bývalé školy v obci Svojanov, místní části Dolní Lhota. V přízemí objektu
vznikne provozní zázemí pro zaměstnance
a činnost pečovatelské služby v obci Svojanov a okolních obcích.
Investorem stavby je Svazek obcí AZA-

č. 3/2018

SS. Projekt „Provozní zázemí pečovatelské
služby Dolní Lhota“ je spolufinancován
Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a státním
rozpočtem.
Děkujeme za Váš příspěvek našim dětem.
Ladislava Plachá, ředitelka školy
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HASIČSKÉ OZVĚNY
A je to tu zase. Prázdniny jsou fuč, děti
se nám vrátily do škol, dovoleným už téměř
taky odzvonilo,léto taky pomalu a jistě
mizí do dáli a pro nás hasiče stejně tak
končí nejen ta rizikovější pracovní, zábavnější co se týká akcí, ale i ta soutěžní
sezona a nutno poznamenat že né vůbec
neúspěšná sezona. A tak bychom se s Vámi
chtěli o tuto část roku podělit i s Vámi.
A jak bývá zvykem začínáme mládeží,
kterou u nás reprezentuje pouze k naší
lítosti pouze jedno družstvo starších žáků.
Po dlouhých, dlouhých letech planých řečí
se nám konečně podařilo zorganizovat setkání nás hasičů se žáky Sádecké základní
a mateřské školy. A tak jsme se s dětmi
potkali ve sportovním areálu v Sádku před
koncem školního roku. Počasí vyšlo, děti
přišly, my připravili nějaké soutěže, prohlídku hasičárny a techniky, starší žáci
předvedli požární útok a štafetu, děti si
něco málo vyzkoušeli sami a na závěr
dorazili kamarádi profesionální hasiči se
zásahových vozidlem. Nám se to líbilo,
děti vypadaly spokojeně a tak je třeba v takovýchto akcích pokračovat. Při tomto
setkání jsme si ale potvrdili skutečnost, že
by vůbec nebyl problém sestavit i družstvo
mladších žáků, tak jak bylo v Sádku vždy
pravidlem, ale nemalý problém je zajistit
odpovědného vedoucího. Děvčata ze starších žáků do toho mají chuť, tak na nás je
zajistit někoho dospělého. Pevně věřím,
že se to podaří a že především pro cvičení
a soutěžení chtivé děti bude mít Sádek zase
družstvo mladších žáků. Zpět ale k družstvu starších. Po vítězství v okresním kole
hry Plamen děcka postoupili po delší době
do krajského kola, které se uskutečnilo na
sádeckou pouť v termínu 15-16. 6. v Pardubicích a konečné 6. místo v rámci Pce
kraje je krásný výsledek. Mimo tuto soutěž
pokračovala rovněž okresní liga mládeže
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v požárním útoku okresu Svitavy soutěžemi v Poličce, Kamenci a doma v Sádku
kde se starší umístili postupně na 7., 9.a 4.
místě. Celkově za 6. soutěží to znamená
prozatím 10.místo a rozhodovat se bude
29. 9. 2018 v Mladějově. Již zmíněná pohárová soutěž doma v Sádku byla zorganizována a proběhla za účasti 31 kolektivu
mladších a starších v sobotu 8. 9. 2018.
Za krásného počasí (to je nám hasičům
obvzlášť nakloněno) soutěž proběhla bez
problému ve svižném tempu a všichni bez
ohledu na umístění odjížděli spokojeni.
Díky všem pořadatelům za přístup a práci.
Dospělá družstva, která se pravidelně zúčastní závodů Svitavské ligy máme
4 a to 2 družstva mužů, jedno družstvo žen
a jedno družstvo seniorů. Tento fakt určitě
registruje většina obyvatel prostředního
a horního Sádku, protože zvuk stříkačky
je slyšet široko daleko téměř každý druhý den. Nadšení kluků a holek je alespoň
z hasičské strany potěšitelné. Svitavská
liga má za sebou z 11 závodů 9 a umístění
z těchto závodů řadí družstva mužů na
celkové 14 a 15 místo z 53 zúčastněných,
ženy pak 8. místo z 19. a senioři jsou 4. ze 6.
Zajímavá je rivalita mužů mezi A a B, kteří
se mezi sebou různě střídají v pořadí a tak
následující 2 závody rozhodnou, kdo bude
Sádek reprezentovat na Poháru Lenina
v Širokém Dole kde se zúčastní na 200 soutěžních družstev z celé České a Slovenské
republiky. Mimo Svitavskou ligu se klukům
podařilo díky 2. v okresním kole postoupit
po xxx letech do krajského kola, které proběhlo 30. 6. v Litomyšli a konečné 3. místo
v rámci kraje je skvělý výsledek. Navrátivší
se pohárová soutěž v rámci Svitavské ligy
se do našeho nového sportovního areálu,
za což určitě nejen škola, pro kterou byl
především vybudován, ale i my hasiči velice
děkujeme obecnímu úřadu, vrátila 7. 7.
Zpravodaj obce Sádek

Všem zúčastněným družstvům a těch bylo
téměř 50 se u nás líbilo a to nejen areál, ale
i zajištění, průběh a organizace soutěže.
V červenci mimo tuto pohárovou soutěž
a samozřejmě i odpočinek při zasloužených
dovolených jsme již tradičně zajišťovali
občerstvení při cyklistických závodech Sádecká pila, na které hned navázala zábava
s Kyvadlem a nedělní ranní úklid a odpolední Dětské odpoledne. Dík patří mladým
ženám, které připravily pro děti soutěže
a postaraly se o hezké odpoledne. Počasí
opět krásné, problémy s výrobníkem pěny
na závěr opět taky. Po loňském trápení se
s opravami, ale nakonec s úspěšným výsledkem, se letos stařičký výrobník pěny
podařilo zprovoznit jen na okamžik a tak
pěny bylo jen málo.Natěšeným dětem se
omlouváme a napříště musíme zajistit
novější zařízení (hold stáří je stáří, nic
nemaká věčně).
O prázdninách se nám konečně podařilo téměř z gruntu vyklidit vše nepotřebné
z hasičárny,
navštívit oslavy výročí založení SDH
v sousední Oldřiši, poblahopřát k životním
jubileím panu F. Leksovi a Pavlu Fliedrovi.
Taky se nám oženil Miloš Vraspír, takže
gratulujeme. Naši členové se rovněž činili v manželských a rodičovských rolích.
A tak gratulace k narození dcery Sabiny
Petře Štěpánkové a v předešlých hasičských ozvěnách jsme opomenuli na gratulaci k narození Tomáška, syna Pavlíny
a Tomáše Jílkových, Vojty syna Davida
a Michaely Coufalových, dcery Kristýnky
Magdy Kvapilové a Petra Řebíčka a dcery Emy Martina a Martiny Dvořákových.
Doufejme že nám z nich vyrostou noví
hašouni, tak ať Vám dělají jen a jen radost
a potěšení.
Tolik asi ze života hasičů za letošní léto.
Jelikož se nám pomalu a jistě blíží podzim
a jak už to tak bývá po něm zima, nastává
čas oprášit doma naše topidla a postarat

č. 3/2018

se o pohodu domova. Tady upozorňujeme
na veškerá nebezpečí, která provoz topidel
ukrývá. Opatrnosti a dodržování základních pravidel při jejich provozu je základ
pro klidnou topnou sezonu.
Tolik z naší strany, přejeme krásný barevný podzim, hezkou zimu doufejme že
i se sněhem a ledem a těšíme se na některé
z akci ať naší nebo jiných sdružení.
Na závěr několik fotek z činnosti:

Soutěžní družstva dospělých.

Starší žáci po úspěchu v krajském kole.
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Léto bylo opět pro nás plné závodů. Získali jsme více než čtyřicet umístění na stupních
vítězů. Naši členové se účastnili nejčastěji
závodů horských kol, silničních kol, závodů
běžeckých a na in -line bruslích.
Stručně zmiňme jen některé výsledky:
Skvělou formu využil Jirka Bureš, který obsadil ve známém seriálu Kolo pro život při
každém svém startu stupně vítězů a to ve
východní, střední i západní části ČR. Zvítězil
také v náročném závodě Hopádal
v Dalečíně, v Hlinsku na Hlineckém
hřebci si dojel pro 3. místo.
Jirka Boštík bodoval na Sádecké
pile, kde dojel na 2. místě a v Rybníku u České Třebové, kde získal
místo třetí.
Vašek Srnský získal několik
nepopulárních 4. míst, ale předvedl i super výkony. Skvěle zvládá
technické tratě, což prokázal na
Městském Cross Country v Moravské Třebové, kde na trati se všemi
druhy povrchu zvítězil. Druhá
místa obsadil na tratích v Jevíčku
a Blansku.
Jirku Dittricha provázela smůla v podobě
defektů a dalších technických problémů. Za
vše mluví Sádecká pila, kde propíchnul plášť
již na 3 kilometru a přišel tak o možnost
bojovat o stupně nejvyšší. Super výkon opět
předvedl na ultramaratonu Obr Drásal v Holešově, kde trať dlouhou 207km s převýšením 5668m zdolal za 10h a 15min a celkově
dojel na 9. místě/6. v kategorii. V Dalečíně
obsadil 2. místo, stejně jako v silniční časovce
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Svitavy – Svojanov Medical cyklo cup.
Bohouš Navrátil se pravidelně účastní
závodů na kolečkových bruslích – Roller
Vysočina Tour, kde obsadil na trati Jimramov – Sněžné 2. místo, Lačnov – Lucký vrch
3. místo, v Novém Městě na Moravě na biatlonových tratích 1. a 2. místo, v nočním
závodě Přibyslav – Sázava a zpět 1. místo, na
24-hodinovce v Olešné 1. místo. Absolvoval
i několik cyklozávodů nebo třeba běžeckou

Březinskou padesátku.
V běhu je stále nejaktivnější Tomáš Fliedr,
i po letních měsících vede Pohár Iscarex jak
v absolutním pořadí, tak v kategorii. Zvítězil
v závodech Zemská míle v Lanškrouně, na
T-Mobile olympijském běhu v Osíku, běhu
na Lucký vrch, Krosové desítce v Lubné,
druhá místa bral v Ústí nad Orlicí, na Pardubické pětce na dráze, v běhu z Pardubic na
Kunětickou horu a zpět, na Černovírském

Zpravodaj obce Sádek

krosu, Kopaběhu v Lanškrouně, běhu do
vrchu Sázava – Lázek. Po roce a půl si zazávodil i na horském kole a bylo z toho 3. místo
v Dalečíně.
V ženách bodovala Zdenka Fliedrová,
která v běhu na Lucký vrch obsadila 2. místo.
Nezaháleli ani ti nejmladší. Petr Jílek
zvítězil na Sádecké pile, 2. místo obsadil na
Borovském kiláčku a časovce na Smrčiny
v Širokém dole. Adéla Fliedrová na Borovském kiláčku zvítězila, 1. místa obsadila
i v běžeckých závodech na 3 kilometrové
trati v Lubné, běhu na Lucký vrch a v Osíku.
Tomáš Fliedr ml. obsadil 2. místo v Oldřiši
a 1. místo v Lubné.
Hlavní akcí léta je Sádecká pila. Tuto akci
chystáme několik měsíců dopředu, v červenci
především připravujeme trať. V letošním
roce jsme využili elektronickou časomíru,
kterou nám zajišťovala Atletika UNI z Brna.
Tímto jsme závod posunuli opět výše. Odměnou za všechnu tu dřinu a nervy byla účast
222 závodníků v kategoriích dospělých a 88
závodníků v kategoriích dětských.
Krásná čísla! Závod měl opět vysokou
úroveň. Mezi závodníky, kteří přijeli do Sádku ze všech koutů republiky, jsme zaznamenali pouze kladné ohlasy na kvalitu trati
a její připravenost, ale také na zázemí závodu a ochotu pořadatelského týmu. Všichni
členové FBKS věnovali přípravám obrovské
množství sil a volného času – opět se projevila soudržnost týmu, do příprav se zapojili
všichni zodpovědně. Pomáhalo nám i mnoho
kamarádů z okolních obcí. Velký dík patří
také hasičům, kteří perfektní prací zajistili
občerstvení pro závodníky i jejich doprovod.
Doufejme, že tato akce bude mít ještě
pokračování v dalších letech, protože má
skutečně „dobré jméno“ mezi sportovní veřejností.

č. 3/2018
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SPORTOVNÍ AREÁL OBCE SÁDEK

PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ,

MAJITEL A PROVOZOVATEL: OBEC Sádek, Sádek 150, 572 01 Polička
IČO: 00277321, e-mail: obec@obecsadek.cz

BĚŽECKÉ DRÁHY A SEKTORU PRO SKOK DALEKÝ
MAJITEL A PROVOZOVATEL: OBEC Sádek, Sádek 150, 572 01 Polička
IČO: 00277321, e-mail: obec@obecsadek.cz

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

• obec Sádek, jako provozovatel zařízení, vydává tento provozní řád, který je závazný pro všechny osoby a skupiny využívající toto hřiště
• hřiště slouží především školní tělovýchově v době vyučování, během provozu školní družiny a pro pořádání sportovních akcí ZŠ, MŠ v Sádku
• víceúčelové hřiště je určeno k provozování těchto sportů: tenis/malá kopaná/volejbal/nohejbal/badminton/házená/vybíjená/běh/skok daleký
• asfaltové hřiště je určeno pro veškeré sporty a činnosti, včetně těch jež nedovoluje povrch víceúčelového hřiště a běžecké dráhy
(jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardu apod.); hřiště je rovněž využíváno ke kulturním a ostatním akcím
• uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě s provozovatelem
• uživatel hřiště je povinen provozovat povolený druh sportu, po celou dobu dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku, dbát
upozornění a pokynů provozovatele hřiště a ustanovení tohoto řádu
• hřiště může být v případě potřeby osvětleno venkovním stožárovým osvětlením

PROVOZ A SPRÁVA HŘIŠTĚ

• denní provoz víceúčelového hřiště: PO–PÁ 14.00–22.00, SO–NE a PRÁZDNINY 8.00–22.00
• v zimních měsících, tj. od října do dubna je vstup na víceúčelové hřiště pro veřejnost pouze při venkovní teplotě nad +5 °C a bez sněhové pokrývky
• maximální doba využití zařízení hřiště v jednom dni jsou 3 hodiny a minimální doba je 1 hodina
• v případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště nebo v odůvodněných případech, je jeho provozovatel oprávněn částečně omezit
nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat
• v případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit provozovateli hřiště
(kontakt viz níže), pokud tak neučiní, bude způsobená škoda vymáhána po něm

ZÁKAZY A POBYT V ZAŘÍZENÍ

1. v areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování hrací plochy a vybavení hřiště
2. v této souvislosti zde platí zákaz:
• vstupu mimo provozní dobu
• odhazování odpadků mimo místa k tomu určená (odpadkový koš)
• vstupu v nevhodné obuvi - kopačky, tretry, boty s podpatkem nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, pískem apod.) - obuv nesmí narušovat
povrch použitím nevhodného dezénu
• vstupu a používání chemikálii (rozpouštědla, ředidla, apod.) a olejů, jež by mohla poškodit povrch hřišť
• používání sportovního náčiní, které by mohlo poškodit povrch hřiště (hokejky apod.)
• manipulat s ostrými předměty
• jízdy na kole a kolečkových bruslích, na motorových vozidlech, skateboardu apod.
• vstupu dětem do 10 let bez zákonného zástupce, učitele, vychovatelky nebo trenéra
• užívání omamných látek, vstupu podnapilým osobám
• nošení nápojů do areálu v jiných než v plastových uzavíratelných lahvích
• kouření v celém areálu
• odhazování žvýkaček
• používání otevřeného ohně
• střelby míčem proti plotu, zdi (pokud nejde o střelbu na bránu)
• přemísťování pevného nebo mobilního zařízení mimo stanovená místa
• lézení po konstrukcích, sítích apod.
• vodit psy a jiná zvířata na hřiště a do celého areálu
3. sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení
4. při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny
(organizace), které toto porušování způsobují či za ně zodpovídají

POVINOSTI UŽIVATELE

• mimo zakázané činnosti uvedené výše, se uživatel řídí pokyny provozního řádu sportovního areálu obce Sádek
• sítě na tenis, nohejbal a odbíjenou jsou uloženy v boxu u oplocení ve směru k podiu (použití sítí je zdarma, vždy je však po použití vraťte zpět do boxu)
• míče a jiné sportovní náčiní si zajišťují hráči sami, hokejky se mohou používat pouze plastové, florbalové
• po použití sektoru pro skok daleký je třeba vždy po skončení provést zakrytí pískového doskočiště plachtou

!UŽÍVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
POLICIE ČR–158, ZÁCHRANNÁ SLUŽBA–155, HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR–150
Integrovaný záchranný systém–112
Kontakt na provozovatele: 731 615 236
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SPORTOVNÍ AREÁL OBCE SÁDEK SE SKLÁDÁ:

• budova hasičské zbrojnice a asfaltová plocha před zbrojnicí s prostorem základny pro požární útok
• budova občerstvení na hřišti
• podium pro kulturní a ostatní akce
• asfaltová plocha před podiem (využití dle potřeby: taneční parket, hlediště, jízda na kole, bruslích, skateboardu apod., volejbal, míčové hry, hokej a další)
• dětské hřiště
• nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem, běžecká dráha a sektor pro skok daleký

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PLATNÁ PRO CELÝ AREÁL

• denní provoz: PO–PÁ 14.00–22.00, SO–NE a PRÁZDNINY 8.00–22.00
• vstup do sportovního areálu je možný pouze hlavním vchodem
• vstup dětem do 10 let povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce, učitele, vychovatelky nebo trenéra
• objednávky a rezervace (mimo občerstvení) prozatím nejsou zajišťovány (zařízení jsou zájemci využívána postupně v pořadí, jak po sobě přišli)

ZAKAZUJE SE

• vstup mimo provozní dobu
• jakékoliv znečišťování nebo poškozování hrací plochy a vybavení areálu
• narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem
• vodit psy a jiná zvířata do celého areálu
• odhazování odpadků mimo místa k tomu určená (odpadkový koš)
• lézt po konstrukcích, sítích, brankách apod.
• jízda motorovými vozidly do sportovního areálu (vjezd a parkování povoleno pouze na asfaltové ploše před hasičárnou, vjezd k budově občerstvení
povolen pouze za účelem zásobování a to horní bránou)
• jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardu, s kočárky apod. po umělém povrchu víceúčelového hřiště, běžecké dráhy a sektoru pro skok daleký
• provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy na víceúčelovém hřišti, současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí
• uživatel si při převzetí hřiště a potřebného zařízení zkontroluje jejich stav a případné zjištěné škody neprodleně oznámí provozovateli;
pokud tak neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny provozovatelem, popř. nahlášeny dalším uživatelem
• po ukončení užívání je uživatel povinen uvést hřiště do výchozího stavu a provést úklid jím používaného zařízení (náklady na opravy či pořízení nového
zařízení hradí v plném rozsahu uživatel, který škodu způsobil)
• mimo tato základní ustanovení, je třeba dodržovat i provozní zásady, vyvěšené u jednotlivých zařízení areálu (budova občerstvení, dětské hřiště,
víceúčelové hřiště, běžecká dráha a sektor pro skok daleký)

!UŽÍVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

POLICIE
ČR–158,
ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA–155, HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR–150
HOLA
HOLA,
ŠKOLA
VOLÁ!

Integrovaný záchranný systém–112
Kontakt
na provozovatele:
731 615 236
Není to tak dlouho, co začaly krásné
dva mi ratolestmi
nejbezpečnější cestu do školy

měsíce prázdnin pro školáky, a už píšu článek ještě před prvním školním dnem. Upozorněte
o tom, že se přiblížil začátek nového školního své děti nejen na možná úskalí a nebezpečné
roku. Současně s tím, jak usednou děti do lavic, úseky, ale ukažte jim kde a jak bezpečně přejít
začnou starosti i rodičům. Dnes bychom rádi silnici. Pokud je cesta do školy složitější, určitě
VJEZD A PARKOVÁNÍ
HŘIŠTĚ NENÍ pomůžou
PARKOVIŠTĚrůzné orientační body, ZÁKAZ
apelovali
na rodiče menších dětí, především
jako je obVODĚNÍ PSŮ
POVOLENO POUZE
VJEZD PRO ZÁSOBOVÁNÍ OBČERSTVENÍ
těch,
kteří udělají
významný životní krok
a
nachod,
kašna,
socha,
barevný
dům
apod.
Pokud
NA ASFALTOVÉ
PLOŠE
POUZE HORNÍ BRÁNOU
stoupí do první třídy. Napíšu vám rady, jak vaše děti dojíždějí do školy hromadnou dopranaučit děti, aby došly bezpečně do školy, a jak vou, určitě si s nimi domluvte jasný scénář, co
máte reagovat v případě, že se vaše dítě setká mají udělat, kdyby jim autobus ujel, co naopak
se šikanou.
udělat nesmějí. Děti potom zbytečně zmatkuZačněme bezpečnou cestou do školy. Rodiče jí a dostávají se do pro ně poměrně složitých
by měli dětem připomenout základní pravidla stresových situací, ve kterých si nevědí rady.
chování při pohybu po chodnících, při přechází Pokud hovoříme o cestě do školy, řada studentů
silnice a při jízdě na jízdním kole. Rodičům jezdí na kole. Poučte je proto o bezpečném poprvňáčků vřele doporučujeme projít si se svý- hybu v silničním provozu a o nutnosti mít na
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hlavě řádně připevněnou cyklistickou helmu.
V neposlední řadě je na místě připomenout,
že nezbytným prvkem pro bezpečnost nejen
dětí je viditelnost. Policie obecně doporučuje,
aby používali svrchní oblečení, tašky nebo doplňky z fluorescenčních nebo retroreflexních
materiálů.
Máme zde i několik rad pro osobní bezpečí
školáků. Školáci, pokud vám již rodiče svěřili
klíče od domu, mějte je uložené na bezpečném
místě. Během dne ve škole klíče zkontrolujte,
abyste v případě ztráty věděli kde hledat (třída,
jídelna, tělocvična, zahrada školy apod.). Při
odchodu z domů zkontrolujte, zda jste dveře
bezpečně dovřeli (docvakli) a řádně uzamkli.
Do školy ani ze školy nechoďte s cizími lidmi,
nesedejte s nimi do auta, ani pokud vám říkají,
že je pro vás posílají vaši rodiče! Rodiče, mějte
přehled o pohybu vašich dětí, pokud si je sami
nevyzvedáváte ve školní družině. Děti, nejezděte výtahem s podezřelými osobami. Nikdy
nejezděte autostopem. S cizími lidmi se nebavte
a neberte si od nich žádné věci. O soukromých
věcech, o rodině, o bydlení a podobně nevyprávějte nikomu cizímu. Nevkládejte fotografie
nebo videa s obsahem, který se dá zneužít na
sociální sítě. Stejně tak nepište na sociální sítě,
kdy kam odjíždíte, že jste doma sami apod.,
jsou to informace, které jsou veřejné a velice
jednoduše zneužitelné. O tom, že by rodiče měli
kontrolovat, co jejich děti dělají a jak se chovají
v kyberprostoru zde snad ani nemusím mluvit.
A závěrem nesmíme zapomenout ani na
několik rad v oblasti šikany, se kterou se mohou
bohužel děti ve škole setkat.
Při nástupu do školy informujte své dítě
o možném nebezpečí a jednotlivých projevech
šikany, např. formou pohádky či příběhu.
• Zdůrazněte, že se nemusí bát o šikaně otevřeně mluvit.
• Věnujte se svému dítěti, naslouchejte mu,
všímejte si detailů vyprávění o dění ve škole
i mimo ni.
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• Seznamte se dítě s širším okruhem osob,
na které se může v případě potřeby obrátit.
• Zdůrazněte, že nikdo nemá právo ubližovat
druhým. Vhodné je použít nějaké ukázky
z pohádky, např. nad nikoho se nepovyšuj
a před nikým se neponižuj.
• Upozorněte dítě na kriminální pozadí těchto
skutků mezi dospělými a možnost stíhání
případných aktérů.
• Informujte dítě o tom, že vhodnou obranou
proti šikaně je dobrá parta a kamarádi, kteří
se nebojí pomoci jeden druhému a projevy
šikany oznámit.
• Při pravidelných návštěvách rodičovských
schůzek se informujte nejen na prospěch
vašeho dítěte, ale i na zařazení dítěte v kolektivu, popř. na jeho chování o vyučování
i mimo něj.
• Promluvte o svých obavách s učitelem, ptejte
se učitele na jeho názor na šikanu a nebojte
se s ním spolupracovat. Je to váš spojenec.
• Ptejte se učitelů, zda se problémem šikany
zabývají, jak šikanu zjišťují, jak následně postupují a zda sledují projevy chování i mimo
vyučování.
• Jak mají rodiče postupovat a co mohou při
podezření na šikanu dělat?
• Především ujistěte své dítě, že jste zcela na
jeho straně, má vaši plnou podporu a může
se spolehnout na vaši ochranu.
• Zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce informací.
• V případě vážného fyzického napadení nechte své dítě odborně ošetřit a neposílejte ho
následující dny do přímého kontaktu s předpokládanými útočníky.
• Obraťte se na školu, nebojte se o šikaně promluvit otevřeně, např. na třídní schůzce,
možná nebudete sami.
• Máte-li na ni podezření, spojte se s ředitelem
školy nebo s třídním učitelem. Pokud podáváte písemnou žádost nebo stížnost, mějte
schovanou kopii dopisu.
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• Trvejte na osobní schůzce a neřešte celou
záležitost pouze telefonicky.
• Nebojte se požádat ředitele o přeložení dítěte
do jiné třídy, případně školy. Zkuste si ověřit
poměry, které vládnou na jiné škole.
• Pokud s vedením školy nenajdete společné
řešení, nevzdávejte to, obraťte se na příslušný
školský úřad nebo na školní inspekci.
• Nechtějte po svých dětech, aby byly statečné
a vrátily to, co se jim stalo. Nemají na to sílu
a řešení to není.
• Pomozte svému dítěti zvládnout psychickou
zátěž a informujte ho, jak se vyhnout nebez-

pečným situacím (např. co odpovědět, jak
reagovat na provokace a jak zvládnout situaci
v případě ohrožení).
• V případě důvodného podezření na páchání
trestné činnosti na vašem dítěti informujte neprodleně kteroukoliv služebnu policie
nebo přímo linku 158.
• Školákům a jejich rodičům přeji co nejpohodovější přechod zpět do pevného školního
režimu a ostatním příjemné babí léto!
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

ZABEZPEČENÍ CHAT A CHALUP PŘED ZIMOU!
Máme zde konec září a s ním přichází i odliv chatařů a chalupářů z letních sídel. Proto
bychom se v dnešním článku rádi zaměřili na
rady, jak ochránit své rekreační objekty před zimou. Máme na mysli především objekty, které
nejsou vhodné pro celoroční užívání. Obecně
lze říci, že pachatelé krádeží si vybírají chaty
a chalupy, které leží na odlehlejších místech
a je k nim možné zajet autem. Není to však
pravidlo a drzost zlodějů nezná mezí, tudíž
ani vykradená chalupa uprostřed osady není
nic výjimečného. Ač policisté, zvláště policejní kynologové se svými čtyřnohými miláčky,
provádějí pravidelné kontroly chatových oblastí, není v silách policie, aby uhlídala všechny
objekty. Starost o zabezpečení těchto objektů
musejí mít především jejich majitelé.
A co vám radíme?
• zabezpečte si rekreační objekty především
certifikovanými zábrannými prostředky –
zámky, bezpečnostní dveře, mříže, uzamykatelné okenice
• poraďte se o zabezpečení s odborníky
• věnujte pozornost zejména stavebním otvorům - vstupní dveře, okna, verandy
• pokud je to ve vašich možnostech, využijte
elektronickou ochranu, kdy celý systém následně můžete „svést“ do svého mobilního te-
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•

lefonu nebo připojit na pulty centralizované
ochrany soukromých bezpečnostních služeb
nechlubte se nikomu s tím, co na chatě nebo
chalupě máte
pro případ krádeže doporučujeme pořídit si
fotografie cenných věcí
zaznamenejte si výrobní čísla elektronických
přístrojů
cenné věci pokud je to možné odvážejte přes
zimu domů, nenechávejte se v opuštěných
objektech
chaty a chalupy nepravidelně mimo sezónu
navštěvujte nebo požádejte sousedy, kteří žijí
v blízkosti o občasnou kontrolu
sjednejte si odpovídající pojištění (krádež,
vandalismus, požár…)
při pobytu na chatě a chalupě si všímejte
pohybu neznámých osob a vozidel, případně
si zaznamenejte značky aut; dnes vykradou
souseda, zítra můžou vás a toto jsou cenné
informace pro policii a její další šetření
Závěrem bych ráda řekla, že pokud máte
podezření nebo i jistotu, že vaše chata či chalupa byla vykradena, nevstupujte dovnitř
a vyčkejte na příjezd policie.

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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