ZPRAVODAJ
obce Sádek
ročník XIX. – 2/2019

SLOVO STAROSTKY
V polovině května zastupitelstvo na veřejném zasedání schválilo „Strategický plán
Obce Sádek“ na časové období 2020 - 2035.
Na jeho tvorbě se podílelo 30 občanů včetně
členů zastupitelstva. Byl to časově náročný
úkol a na poslední schůzce se nás sešlo pouze dvanáct. Touto cestou děkuji všem, kteří
se na strategii naší obce podíleli a zvláště
těm, kteří vydrželi až do konce. Myslím
si, že výsledek naší společné práce stál za
energii, kterou jsme do ní vložili. Veškeré
připomínky a nápady občanů byly podkladem pro výsledný dokument a pak už bylo
na strategickém týmu pod vedením pana
Jana Fialy vypracovat tzv. SWOT analýzu. V průběhu jednotlivých setkání jsme
společně hledali silné a slabé stránky naší
obce, naše příležitosti, ale také zkoumali
případné hrozby. Náměty občanů byly podkladem pro vytvoření čtyř hlavních strategických priorit: Infrastruktura, doprava,
Životní prostředí, zemědělství, turistika,
Správa obce, kvalita života, přitažlivost obce
a Lidský potenciál, komunita, vzdělávání.
Výsledkem strategických priorit je Vize Sádku 2035. Podle mého názoru je Strategický
plán významným a užitečným dokumentem, ve kterém lze mimo jiné nalézt spoustu
dalších zajímavých informací jako např.
demografický vývoj, úroveň vzdělanosti,
míru nezaměstnanosti, sociodemografickou analýzu atd. S jeho obsahem máte možnost se seznámit na webových stránkách
obce www.obecsadek.cz v záložce „Obec“.
V tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři
obecního úřadu a v místní knihovně, kde je
možné jej za úplatu okopírovat. Doufám, že
se nám dlouhodobá vize naší krásné obce
postupně podaří naplnit, protože nepřestávám věřit v obětavost a osobní iniciativu
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jednotlivých občanů, zájem o rozvoj obce
a vzájemné pochopení a spolupráci.
V souvislosti se 140. výročím založení sádecké školy musím vyslovit poděkování
paní ředitelce Mgr. Ladislavě Plaché za pozvání na vystoupení dětí k této významné
události. Paní učitelky s dětmi nacvičily
poutavé a humorné představení, které jistě všechny přítomné pobavilo a potěšilo.
Mám radost, že naši školu navštěvují tak
šikovné děti a zároveň si velice cením toho,
že obětavé paní učitelky věnovaly spoustu
času a energie na přípravě tak programově
pestrého vystoupení.
Na avizované vybudování chodníků kolem školy se v současné době zpracovává
projektová dokumentace a na podzim se
budeme snažit získat prostředky na jejich
realizaci. Stále se snažíme získat finanční
prostředky na opravu školy tentokrát ve
spolupráci s Rozvojovou regionální agenturou Pardubického kraje. Nepříznivá zpráva
se týče kompostérů. Teprve koncem června
se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele a tak je jisté, že je v letošním vegetačním
období bohužel nebudeme mít k dispozici.
Poslední informace se týká výměny vrchního elektrického vedení na dolním Sádku. Projektové práce se pozdržely z důvodu
časové zaneprázdněnosti projektanta. Nemusíte však mít obavy, určitě každého z vás
osobně navštíví a jistě společně naleznete
uspokojivé řešení.
Na závěr vám přeji krásné letní dny, odpočinkovou dovolenou a dětem hezké prázdniny plné dobrodružství.
starostka obce
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Výročí

V uplynulém čtvrtletí oslavily významná životní jubilea paní Jarmila Fliedrová
a paní Pavla Kolečkářová. Oběma dámám
gratulujeme a do dalších let přejeme hlavně
pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti
a životního optimismu.

Úmrtí

Svou rodinu, přátele a známé navždy opustil pan Jan Jílek a paní Marie Žižková.
„Bylo-li na světě zásluhou blízkého člověka
trochu víc lásky a dobroty, trochu víc světla
a pravdy, měl jeho život smysl a zůstává
navždy zapsán v našich srdcích“.

Narozené děti

Naše obec se rozrostla o nové občánky.
Jsou jimi Gabriela Břeňová, Nikol Hauptová, Eliška Nunvářová, Zuzana Pavlišová a Marek Spálenka. Rodičům upřímně
gratulujeme a přejeme celé rodině hodně
zdraví. Nechť Vaše děťátko naplní vaše
životy štěstím, radostí a láskou!

č. 2/2019
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SPALOVNA PNEUMATIK
Výstavba depolymerizační jednotky –
„spalovny pneumatik“ v Pohodlí u Litomyšle.
Někteří z vás možná zaznamenali, že
soukromý investor firma Lamione SE plánuje vybudovat v Pohodlí v areálu bývalého
vysílače nejpozději v první polovině roku
2021 depolymerizační jednotku, kterou
má většina z nás v povědomí jako spalovnu
pneumatik, jež má fungovat na principu
tzv. pyrolýzy, tj. tepelného rozkladu bez
přístupu vzduchu. V České republice dosud
obdobná stavba realizována nebyla. Jedná
se o zařízení o velikosti čtyř lodních kontejnerů, které by mělo ročně zpracovat osm
tisíc tun starých pneumatik.
O plánované výstavbě továrny na likvidaci pneumatik se vedlejší obce dozvěděly
teprve letos v květnu, přestože na projektu
investor pracuje přibližně tři roky. Okolní
vesnice s tímto záměrem nesouhlasí, většina se obává dopadu na životní prostředí,
znečištění vodních zdrojů i ovzduší, ačkoli
Lamione SE uvádí, že použitá technologie je bezpečná a v souladu s veškerými
platnými normami. Nejen obec Čistá, do
jejíhož katastru stavba spadá, ale i Nová
Ves, Pohodlí a město Litomyšl si vyžádali
odborná nezávislá posouzení a studie pro
získání objektivního posouzení. Vznikl též
petiční výbor, jenž si vytyčil za úkol sehnat
k této problematice maximum dostupných
informací. Jeho členové, oslovili skupinu
chemiků z Chemicko-technologické fakulty, odborníky z VŠCHT Praha a další erudované znalce v oboru chemických technologií vč. nakládání s použitými materiály.
Oslovení odborníci na chemické technologie se vyjádřili takto: „Vyjádření investora jsou technicky nepřesná, neúplná
a často i zavádějící. Předložené studie nepočítají se všemi látkami a dalšími faktory,
které ovlivní chemickou reakci. Navíc se
jedná o novou technologii, která byla testo-
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vána pouze v simulovaných laboratorních
podmínkách. V praxi se nevyzkoušela.“
V téměř šibeničním termínu petiční výbor sestavil poměrně rozsáhlou argumentaci dle stanovisek a vyjádření oslovených
odborníků, jež byla předána starostům
Čisté a Litomyšle, a byla též podkladem
pro jednání na krajském odboru Životního
prostředí na začátku června. Jak uvádí
členka petičního výboru Martina Kunderová, hlavní koordinaci postupu nyní bude
mít na starosti stavební odbor Městského
úřadu v Litomyšli. Krajský úřad se bude
vyjadřovat k posouzení vlivů na životní
prostředí ve zjišťovacím řízení. Obec Čistá
již bude automaticky účastníkem územního a stavebního řízení.
Zástupci petičního výboru (Mgr. Martina Kunderová a Mgr. Marie Andrlová)
odpověděli na následující otázky:
Nakolik a jakým způsobem může dle vám
dostupných informací zamýšlená stavba ovlivnit i životní prostředí v naší obci a jejím nejbližším okolí?
Z dostupných materiálů, které úřady
zveřejnily, vyplynula nekompetentní příprava celého procesu. Obáváme se o celou
řadu nežádoucích faktorů, které jsme sepsali jako podnět k zamyšlení a to celé
zaslali starostům Čisté a Litomyšle. Jsme
velmi rádi, že jejich reakce byla rychlá
a zodpovědná. Jedná se třeba o nedefinované složení vstupních reaktantů, pak ale
nemohou tvrdit, že nevzniknout toxiny,
karcinogeny, teratogeny. Součástí syntetických kaučuků jsou vulkanizační činidla
a vzniklé odpadní látky budou obtěžovat
sirným zápachem, to už vůbec nemluvíme
o tom, že vnitřní strana pneumatik obsahuje retardéry hoření, které se ve výsledku změní na polyhalogenované dioxiny či
furany. Pitnou vodou hodlají čistit olejové
frakce, technologie úpravy nebyla však
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podrobně popsána…A zdroje pitné vody
jsou ve vzdálenosti pouze 300 m vzdušnou
čarou…
Jaký cíl si petiční výbor vytyčil, splňuje
prozatímní vývoj událostí vaše očekávání?
Chtěli jsme dostat informace o plánu
firmy mezi veřejnost, požadovat opravdu
odborný a kvalitní způsob zpracování projektu a docílit toho, aby byla firma nucena
posoudit vliv technologie na životní prostředí v podrobném řízení (tzv. velká EIA).
Na základě jednání starostů, petičního výboru a dalších přizvaných odborníků jsme
přesvědčeni o tom, že je to na dobré cestě.
Proč byla zvolena i forma elektronické petice, když není bez vlastnoručního nebo elektronicky ověřeného podpisu právně závazná?
Byl to nejrychlejší způsob, jak sdělit lidem, co se v našem okolí chystá. Rychlá
reakce lidí a podpora v naší činnosti nás
jen utvrdila v tom, že občané o ničem nevědí, překvapeni byli i všichni starostové
z celého Mikroregionu (kromě Litomyšle).
Prosíme tedy znovu občany, kteří podepsali elektronickou petici, aby ještě podepsali
tu papírovou.
Na jakých místech v obcích je možné podepsat „fyzickou“ petici – jsou k dispozici odhady,
kolik podpisů se prozatím podařilo shromáždit? A do kdy je vůbec možné petici podepsat?
Starosty okolních vesnic jsme požádali o umístění petic na obecních úřadech.
V některých obcích lze podepisovat i v obchodech, v Litomyšli v Informačním centru, městské knihovně, obchodech Oáza
a Orion. Prosíme občany, aby nezapomněli
podepsat vždy 2 petice. Jedna bude určena
Pardubickému kraji- odboru ŽP a jedna
Stavebnímu odboru Litomyšl. V minulém
týdnu jsme napočítali cca 2 tis. podpisů
a hodláme v tom pokračovat tak dlouho,
dokud nedosáhneme našeho cíle tj. nepovolení výstavby spalovny.
Jaké jsou nyní v plánu další kroky petičního
výboru?
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Sledovat a kontrolovat kroky, které proběhnou v rámci schvalovacího procesu,
poslat dopis patřičným orgánům s žádostí
o neschválení výstavby, také sehnat další
odborné posudky, které mohou být nápomocny v procesu zastavení územního
řízení.
Lze odhadnout, zda vůbec je nějaká šance
výstavbu zastavit?
Jsme realisté a myslíme, že je. Oslovili
jsme během několika týdnů mnoho špičkových chemiků. Zdaleka ne všichni pyrolýzu
zamítali, ale shodovali se na tom, že je to
všude ve světě nerentabilní metoda, která
končí po vyčerpání dotací…
Pokud se v současné době chce někdo dozvědět o daném tématu více, na koho se může
obrátit, kde získá více informací? Jsou nebo
budou vámi shromážděné odborné argumentace a stanoviska nějakým způsobem veřejně
dostupná?
V tuto chvíli je ve věci depolymerizační
jednotky nejvíce informován pan starosta
Mgr. Petr Dřínovský z Čisté a právě jemu
jsme přeposlali získaná stanoviska kompetentních odborníků. Plánujeme další
články do novin, kde budeme informovat
občany o vývoji celé situace.
K článku musím doplnit několik informací. Samotná příprava stavby probíhala
v jakémsi informačním vakuu. Je zarážející, že teprve pod tlakem okolních obcí
a petičního výboru byl investor donucen
požádat o zjišťovací řízení o posouzení
vlivů záměru na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb., jehož účelem je
posuzování vlivů na životní prostředí a získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle
zvláštních právních předpisů, a přispět tak
k udržitelnému rozvoji společnosti.
Proti výstavbě spalovny se oprávněně
postavil také Svazek obcí Vodovody Poličsko, jelikož se jedná o lokalitu se strate-
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gickým zdrojem pitné vody pro celý náš
region. Navíc je celá tato oblast chráněna
jako CHOPAV Východočeská křída dle nařízení vlády č. 85 /1981 Sb.
Svazek zaslal své stanovisko odboru
ŽP MěÚ Litomyšl v tom smyslu, že z hydrogeologického hlediska, vodárenského
využití a ochrany oblasti je tento záměr
značně rizikový a v této oblasti nevhodný a je třeba nejprve zpracovat hydrogeologické posouzení tohoto záměru, které
bude součástí posouzení vlivu na životní
prostředí (EIA). Dále svazek ve svém stanovisku žádá o účastenství ve všech řízeních
týkajících se daného záměru.
Svůj postoj – nesouhlas se stavbou spalovny mohou i občané naší obce vyjádřit
formou písemné petice. Petiční archy jsou

k dispozici v provozních hodinách v kanceláři OÚ, případně po telefonické domluvě
na tel. čísle 731615236 (starostka) nebo
461542942 (účetní) Dále budou archy
k dispozici v místní knihovně a v prodejně
paní Marie Zobačové.
Nebuďme lhostejní k devastaci naší
přírody a nenechme si otrávit vodu, neboť
tisíce lidí přežily války, ale bez vody nepřežije ani jeden.
starostka obce

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Svazek obcí AZASS, Palackého náměstí 160,
572 01 Polička. IČO: 68208146
socialni.azass@tiscali.cz, www.azass.cz/ps

Důležité kontakty:

_____________________________

Sociální pracovník:
605 459 830
Pracovnice služby:
604 120 419
605 155 797

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, kteří využívají kontejnery na plastový a papírový odpad, aby
před uložením do kontejneru co nejvíce
zmenšili jeho objem z důvodu úspory finančních prostředků obce.
V nejbližší době plánujeme opravu chybně
fungujících amplionů místního rozhlasu.
Z tohoto důvodu důrazně žádáme občany
o informaci, na kterých místech dochá-

739 768 219
zí k nesrozumitelnému přenosu zvuku,
abychom měli možnost zjednat nápravu.
Informaci sdělte na tel. č. 731615236 nebo
emailem obec@obecsadek.cz.
Žádáme občany, aby neparkovali vozidla
na veřejných prostranstvích a neblokovali
tak parkovací místa.
starostka obce

Službu
poskytujeme:
_____________________________
seniorům
osobám se zdravotním
postižením
osobám s chronickým
onemocněním
rodinám s dětmi
Služby jsou hrazeny podle
platného ceníku.
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HASIČSKÉ OZVĚNY
Příloha č.1 ke Smlouvě o poskytnutí sociální služby „Pečovatelská služba“

Předběžný plán péče
Ceník úkonů platný od 1.7.2017

Svazek obcí AZASS, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

písm. bod

úkon

výše úhrady

rozsah
péče

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

a)

výše úhrady
s použitím
pomůcek
poskytovatele

1.
2.
3.

pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

100 Kč / 60 min. 104 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min 104 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min 104 Kč / 60 min

4.

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

100 Kč / 60 min

104 Kč / 60 min

1.

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu:
pomoc při úkonech osobní hygieny

100 Kč / 60 min

104 Kč / 60 min

100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min

104 Kč / 60 min
104 Kč / 60 min

b)
2.
3.

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

c)
1.
2.
3.
4.
5.

zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování
dovoz nebo donáška jídla
dovoz nebo donáška jídla do vzdálenosti 150 m
pomoc při přípravě jídla a pití
příprava a podání jídla a pití
pomoc při zajištění chodu domácnosti:

d)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

běžný úklid a údržba domácnosti
údržba domácích spotřebičů
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního
úklidu, úklid po malování
donáška vody
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných
zařízení
běžné nákupy a pochůzky
velký nákup, například týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení
domácnosti
praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

*)
14 Kč / úkon
8 Kč / úkon
100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min

15 Kč / úkon
9 Kč / úkon
104 Kč / 60 min
104 Kč / 60 min

100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min

104 Kč / 60 min
104 Kč / 60 min
104 Kč / 60 min

100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min

104 Kč / 60 min
104 Kč / 60 min

100 Kč / 60 min
100 Kč / úkon

104 Kč / 60 min
104 Kč / úkon

68 Kč / kg
68 Kč / kg

70 Kč / kg
70 Kč / kg

100 Kč / 60 min

104 Kč / 60 min

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

e)
1.
2.

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení
zpět
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k
lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a

100 Kč / 60 min. 104 Kč / 60 min
+ cena za odvoz + cena za odvoz

fakultativní činnosti

1.
2.
3.

doprava osobním vozem v souvislosti s poskytnutím služby,
k lékaři, na úřady apod.
dohled nad klientem (v nepřítomnosti rodiny, nad užíváním léků)
přemývání jídlonosiče

8 Kč / 1 km
120Kč / 60 min
15 Kč / úkon

126 Kč / 60 min
-

*) dle aktuálních podmínek dodavatele stravy
Pozn.: pokud při hodinové sazbě poskytování úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu,
výše úhrady úměrně snižuje.
Předběžný plán péče - viz vyznačené úkony v tabulce, aktualizace rozsahu úkonů v IP, viz smlouva odst. II., č. 2.
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Seznámíme vás s činností a děním u sádeckých hasičů ve druhém čtvrtletí letošního roku.
Hned na začátku dubna se konaly vepřové hody u hasičárny a v myslivně. Prase
mělo přes dva metráky a v pátek odpoledne
začali zkušení řezníci za pomoci hasičů

Zpravodaj obce Sádek

s pracemi a přípravou vepřových pochoutek – ovárek, tlačenka, jaterničky, kroupy a polévka prdelačka – tak aby bylo vše
připraveno na sobotní odpoledne pro návštěvníky. V sobotu k tomu ještě
přibyla pečená žebra a grilovaná
krkovice. Vše se podařilo a návštěvníci, kterých bylo docela
dost, byli snad spokojeni. V neděli se dopoledne konal prodej
všeho, co se v sobotu nesnědlo.
Jako již tradičně začátek
května patří oslavám Sv. Floriána patrona hasičů. Společně
s hasiči ze sousedního Kamence jsme se zúčastnili mše svaté
v kostele a po položení kytice
u památníku padlých jsme poseděli v hasičárně, bylo něco dobrého k snědku a pití
a diskutovalo se o všem možném.
Letos jsme se rozhodli po dvou letech
zorganizovat sběr železného šrotu po obci
a zase se ho nashromáždilo docela dost.

č. 2/2019

Další akcí byla úprava základny před
hasičárnou, kde jsme zámkovou dlažbu
vyměnili na vlastní náklady za zámkovou
dlažbu gumovou s tartanem. Touto úpravou získá naše závodní dráha určitě zase
vyšší kvalitu a lepší parametry. Mezi touto
prací a prací na přípravě a údržbě techniky
jsme si odskočili do Pusté Rybné, kde jsme
se zúčastnili námětového cvičení okrsku
Borová a zapojili do přípravy zásahovou
jednotku obce.
V tomto čtvrtletí byly rovněž započaty
práce na rekonstrukci budovy hasičárny,
kde se již podařilo vyměnit okna a vstupní dveře za plastová a rekonstrukce bude
dále pokračovat výměnou vrat za rolovací
/ dotace MAS Poličsko/ a novou fasádou
a okřídlím. Tyto akce jsou financovány
z rozpočtu obce.
Na sádeckou pouť jsme se tradičně postarali o občerstvení na hřišti, počasí nebylo zrovna ideální a tak ani účast nabyla
nijak velká, ale hasičské občerstvení tak
nějak přece k pouti patří.

S jarem se samozřejmě rozběhla sportovní závodní sezona. Jak jsme již informovali, zaměřili jsme se především na
obnovu a doplnění družstva kategorie
mladších dětí a výsledkem jsou dvě soutěžní družstva mladších a k tomu jedno
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družstvo starších. Podařilo se díky rozšířit
i počet vedoucích a děti začaly hned od jara
pilně trénovat.

První soutěž okresní ligy mladých hasičů se konala 4. května v Pomezí a naše
družstva si vedla nadmíru dobře, starší skončili na 3.místě, mladší A skončilo
na 7.místě a B, což jsou ti nejmenší a byly
na vůbec prvních závodech skončily na
12.místě z celkem 18 družstev. Za dva týdny se konaly závody v Jevíčku a výsledky
byly ještě lepší, starší 2.místo, mladší A 4.
místo a B na nádherném 8.místě z 19 startujících. Třetí závod ligy se konal 23. května v Poličce, tentokrát se zúčastnily pouze
starší a to v hodně poslepované sestavě
z důvodu kolize s krajským kolem dospělých. Výsledkem bylo 15.místo, ale příště
už to bude zase určitě lepší. Naše družstva
dětí se zúčastnily i Hry Plamen, okresní
kolo v Jarošově starší vyhrály a postoupily
do krajského kola, mladší skončily na velmipěkném9.místě. Krajské kolo se konalo
v polovině června v Litomyšli, naše děti
skončily na7.místě, ale nebýt jedné zcela
zpackané disciplíny, tak byly v pohodě na
4.místě a možná i lépe. Nejvíc to mrzelo
samotné děti, ale někdy už to tak ve sportu
chodí.
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Děti mají za sebou první polovinu sezony a věříme, že budou usilovně trénovat
a cvičit a ty zatracený lepší výsledky se
určitě dostaví.Po dlouhém přemýšlení a domluvách se děti nakonec
dohodly a tak starší žáci konečně
v dubnu za odměnu vyrazily do
Brna, kde se vyřádily v Bongu (děcká herna) a Laser Game na výstavišti (adrenalinová střílečka). Za
jejich snahu o dobrou reprezentaci
obce a sboru si to děti rozhodně
zasloužily.
Dospělí zahájili soutěžní sezonu hned na začátku května soutěží v Dašicích, muži si přivezli
pěkné4.místo. Potom už byla
zahájena Okresní liga Svitavska
závodem v Širokém Dole, muži obsadili 9 /A/a 18 /B/místo, ženy 11.místo
a veteráni 4.místo.Druhý závod v Telecím
dopadl následovně pro naše týmy muži
10/A/ a 15/B/.místo, ženy 6.místo a veteráni 2.místo. Třetí závod se konal16. červ-

né výsledky a umístění, vždyť mužů se
zúčastňuje cca kolem 30 družstev a žen
15 – 20 družstev.V rámci přípravy na další
postupové a pohárové soutěže se mužské
A zúčastnilo závodu extraligy v požárních
útocích (nejvyšší soutěž v požárním sportu
v České republice) ve Zderazi, kde si ve
velmi silné konkurenci vedli víc než dobře
a svým jedním z nejlepších časů požárního
útoku 18,25 s se umístili na 10.místě.
Dospělí mají i svoje postupové soutěže,
okrskové kolo jsme zorganizovali 20. května na našem hřišti. Muži zvítězili a ženy
skončily na druhém místě. Tato umístění
je poslala do okresního kola, které se konalo 8. června v Mladějově na Moravě,
tady si naše družstva umístění prohodila
a ženy zvítězily a muži skončili na druhém
místě. Pokračováním postupových soutěží
bylo krajské kolo 23. června v Lanškrouně
a díky svým umístěním v okresním kole
se poprvé v historii našeho sboru tohoto
kola zúčastnilo jak družstvo mužů, tak
i družstvo žen a nevedla si vůbec špatně.
Ženy skončily na 7.místě a muži vybojovali
nakonec nádherné 2.místo.
Všem ženám a mužům, kteří se podíleli
na těchto výsledcích patří velká gratulace
a poděkování za reprezentaci sboru a obce.
V uplynulém čtvrtletí se některým

našim členům rozrostly rodiny o malé
přírůstky a tak blahopřejeme šťastným
rodičům a přejeme hodně zdraví Davidu
Coufalovi k narození dcery Magdalénky,
Petru Hauptovi k narození dcery Nikolky
a Aleně Pavlišové k narození dcery Zuzanky.
Kulaté narozeniny jsme společně oslavili i s Janem Portlem st.
Tak jako k životu patří narození a oslavy
výročí, život přináší i ztráty nejbližších
a tato nás postihla po velikonocích, kdy
nás navždy opustil dlouholetý aktivní člen
našeho sboru pan Jan Jílek. Nezapomeneme na Tebe.
Na závěr něco málo co je před námi
v nejbližších týdnech a měsících:
13. července soutěž Okresní ligy Svitavska mužů, žen a veteránů v Sádku
27. července KYVADLO na hřišti v Sádku
28. července Dětský den
Chceme vám touto cestou popřát krásné
slunečné léto, hezky strávené dovolené
a pokud budete mít chuť a vyjde vám čas,
tak nás přijďte podpořit na naše akce.
Výbor SDH Sádek

PODĚKOVÁNÍ

na v Lubné a zde se dařilo zase o trochu
lépe a letos poprvé tým B porazil A. Muži
7/B/ a 8/A/.místo, ženy 6.místo a veteráni
3.místo. Vše jsou velmi dobré a hodnot-
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30. dubna 2019 odešla do zaslouženého
důchodu paní Marta Kadlecová, místní
rodačka a občanka. Ve škole pracovala od
roku 1984 jako uklízečka a jednu dobu
i jako pomocná kuchařka dlouhých 35 let.
Byla dobrou duší naší školy, člověk, kterého
nešlo nemít rád. Vždy byla laskavá k dětem
i ke svým kolegyním, pro každého měla
pochopení a dokázala naslouchat i poradit.

č. 2/2019

Vzájemně jsme si rozuměli a uměli jsme si
vyjít vstříc.
MILÁ MARTIČKO, DĚKUJEME TI ZA
VŠECHNO :-)
Za celý kolektiv pracovníků základní a mateřské školy
Ladislava Plachá, ředitelka
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OZNÁMENÍ
Prázdninový provoz mateřské školy
Mateřská škola bude otevřena ve dnech 1. 7. 2019–4. 7. 2019 od 19. 8. 2019
Kontakt: mssadek@zskola.com, tel.: 736 220 326
Informace k začátku školního roku 2019/2020 v základní škole
Školní rok začíná v pondělí 2. září 2019 v 8.00 hodin.
Kontakty pro případ potřeby:
731 615 256 (škola)
				731 615 254 (školní jídelna)
				sadek@zskola.com
Pokud budete požadovat obědy ve školní jídelně od 2. 9. 2019, je nutné je přihlásit do
pátku 30. 8. 2019.
Případné další důležité informace týkající se MŠ i ZŠ se včas dozvíte.
Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ

ZAČÁTKY ŠKOLSTVÍ V SÁDKU
Sádecká škola letos slaví
140. výročí svého založení.
Podílely se na něm rovným
dílem obce sádek a kamenec a dodnes jsou jejími
spoluvlastníky.
Svá školní léta v ní strávily možná tisíce dětí převážně ze Sádku i z Kamence. Učilo je mnoho skvělých
učitelů, starala se o ně obětavě i spousta provozních
zaměstnanců.
Prošla různými proměnami a určitě se i v budoucnu dočká nového
kabátu i vnitřních změn.
Zaslouží si to škola, zaslouží si to její
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žáci současní i budoucí, zaslouží si to
i všichni dospělí, kteří v ní pracují a budou pracovat.

Zpravodaj obce Sádek

č. 2/2019
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Jak šel čas, tak se měnila škola…
• kolem roku 1710 – 1772 - první škola
v Sádku
• rok 1772 - město Polička postavilo novou „triviální“ školu
• rok 1873 – Zemskou školní radou povolena dvoutřídní škola
• rok 1878 – započata stavba nové trojtřídní školy na místě starého lihovaru
• 16. září 1879 – slavnostní otevření nové
školy
• rok 1911 – škola rozšířena o dvě třídy
přístavbou směrem k potoku
• rok 1933 – nevyhovující krytina vyměněna za eternitovou
• rok 1950 – provedena oprava podlah
v učebnách, elektřina rozšířena do
všech učeben
• rok 1951 – otevřena MATEŘSKÁ ŠKOLA
• rok 1952 – výměna oken a obílení průčelí
• rok 1961 – opět otevřena 4. třída
• rok 1963 - 1971 – přestavěno sociální
zařízení a zbudována kotelna s uhelnou, do tříd zavedeno ústřední topení,
parkety, nové stolky a židličky, škola
omítnuta
• rok 1965 – výměna hlavních dveří, nový
vchod do jídelny, vydláždění chodeb,
vodovod do tříd
• rok 1968 – kolotoč a další herní prvky
do školní zahrady
• neděle 24. 6. 1979 – oslava 100. výročí
založení školy
• rok 1990, 1991, – nátěr střechy, okenních rámů, chodby v přízemí obloženy
dřevem
• rok 1991 – zřízena ŠKOLNÍ DRUŽINA
• od roku 1993 – schválen vyučovací program OBECNÁ ŠKOLA
• 1993 – 1994 – rekonstrukce ústředního
topení, výměna kotle, předělení vesti-
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bulu a zbudování zádveří
• rok 1997 – po mnoha letech je škola
trojtřídní málotřídní školou s 1. – 5.
postupným ročníkem
• od roku 2000 – postupná výměna osvětlení za úsporné zářivky ve všech třídách
školní budovy
• rok 2000 – zřízení školní družiny (místo
bývalé ředitelny), sborovny a ředitelny
(z kabinetů)
• rok 2001 – zapojení do celostátního projektu Internet do škol (INDOŠ)
• do roku 2002 – postupná výměna
umakartového obložení stěn v mateřské škole a školní jídelně a jeho náhrada
obložením dřevěným
• rok 2002 = nová plynofikovaná kotelna
• rok 2003 – vstup školy do právní subjektivity; spojení čtyř zařízení – základní
školy, mateřské školy, školní družiny
a školní jídelny – v jeden právní subjekt
• rok 2004 a následující roky - postupná
výměna starých oken za plastová; nátěr
oken na sociálních zařízeních, ve skladech a na chodbách v obou poschodích
• rok 2005 - nové dřevěné vstupní dveře
u obou vchodů do školy
• školní rok 2006/2007 – kvůli rapidnímu
poklesu počtu žáků se škola opět mění
na dvojtřídku; v původní I. třídě je zřízena tělocvična
• rok 2006 – za pomoci mnoha rodičů
provedena rekonstrukce ložnice a šatny
mateřské školy
• rok 2007 – zahájení výuky podle vlastního školního vzdělávacího programu – ŠKOLA – STROM POZNÁNÍ v 1.
ročníku
• od roku 2007 – postupná výměna školních lavic za výškově stavitelné
• rok 2008 – zahájení úprav školní zahrady – nové květinové záhony, užitková
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•

•

•

•
•
•
•
•

•

zahrada, altán = dominanta zahrady,
odpočinková lavice, jezírko, bylinkový
záhon
školní rok 2008/2009 – celoroční projekt „Čteme knihy, objevujeme poklady“,
jeho součástí byl nákup nových učebních pomůcek pro výuku českého jazyka
a čtení a nově vybavena školní knihovna
21. 6 2009 – oslavy 130. výročí založení
školy za vynikající spolupráce s mnoha rodiči i za pomoci Obecních úřadů
a Školské rady
rok 2009 – provedena rekonstrukce šatny ZŠ opět za pomoci rodičů a rekonstrukce stávající umývárny mateřské
školy
od školního roku 2009/2010 je mateřská škola dvojtřídní
od školního roku 2010/2011 je základní
škola opět trojtřídní
rok 2010 – úprava tělocvičny na učebnu
1. ročníku, výmalba, nový nábytek
od roku 2010 postupná modernizace nábytku a dalšího vybavení tříd a zázemí
mateřské i základní školy
rok 2012 – zapojení do dotačního programu MŠMT EU – Peníze školám (trval
30 měsíců) – vybavení školy dvěma interaktivními tabulemi a další IT technikou a učebními pomůckami
rok 2012 – účast kuchařky školní jídelny

č. 2/2019

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

v rozvojovém projektu Cesta kvality –
zdravý životní styl
rok 2012 – druhá umývárna v mateřské
škole
rok 2013 – malá ložnice mateřské školy
(místo bývalé uhelny)
rok 2015 – renovace parket v třídách
základní školy a školní družině; celková
renovace školní družiny a její vybavení
novým nábytkem
rok 2015 – zapojení do výzvy MŠMT zaměřené na podporu výuky cizích jazyků
rok 2015 – šatní skříňky ve vestibulu
školy
rok 2016 – renovace a nátěr dveří v základní škole
rok 2017 – nový nábytek do kuchyně,
úpravy ve skladech potravin
rok 2018 – nové dřevěné orámování
pískovišť, nový nábytek, koberce v mateřské škole; stojany na kola ve dvorku;
botník pro základní školu, škrabka do
kuchyně
rok 2018 – víceúčelové sportovní hřiště – provedl zřizovatel Obec Sádek
průběžně – modernizace IT techniky,
učebních pomůcek a celkové vylepšování výukového i materiálního vybavení
školy
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19. červen 2019 – slavnostní besídka ke 140. výročí založení
školy na obecním úřadu v Sádku
Děti a učitelky připravily pestrý program, v němž se představily všechny děti
a především pak naši nejstarší páťáci, pro
něž to bylo skvělé rozloučení s pěti lety
strávenými v Sádecké škole. Všichni návštěvníci viděli naše nejmenší, kteří jim
zarecitovali báseň „Není Sádek, jako Sádek…“, zahráli na flétničky a zatančili na
písničku „Malý bobr“. Na flétny zahrála
i starší děvčata. Třeťáci a čtvrťáci svým
tanečním vystoupením na písničku „Za sto
let“ dali vzpomenout na náš vydařený podzimní projekt ke 100 letům založení ČSR.
Malé i starší gymnastky určitě všechny
chytly za srdce svým sportovním uměním.
Páťáci Filip Nunvář a Teo Olšinár ukázali
své kouzlení. Vše završili páťáci rozverným tancem na píseň Michala Davida
„Nonstop“ a především velmi povedenou
scénkou na vtipy ze školního prostředí.
Příjemné odpoledne jsme zakončili společnou písničkou „Kolik je na světě…“.
Chci při této příležitosti poděkovat:
paním učitelkám Martině Hegrové, Věře

Chválové, Pavle Švábové a Marii Mlejnkové za přípravu jednotlivých vystoupení
a jejich celkové materiální zajištění, všem
našim dětem za nácvik a předvedení svého
umění, zastupitelstvům obcí Sádek a Kamenec za jejich přízeň a snahu o získání
finančních prostředků z dotačních programů na provedení celkové rekonstrukce
školní budovy i úpravu vnitřních prostor,
paní starostce Elišce Mešťanové za zapůjčení sálu a možnost tam několik dní trénovat, panu farářovi Špinlerovi za zapůjčení
dataprojektoru a mikrofonů, panu Potomovi z diskotéky pana Koláře za zapůjčení
mikrofonů a mikroportů, rodičům páťáků
za zapůjčení rekvizit na scénku, paní Mirce
Nunvářové za ušití šátečků pro malé gymnastky, paní Marii Cackové a paní Leoně
Brůžkové za pomoc při výrobě mašlí pro
gymnastky, panu Liborovi Baumrukovi
za vyvěšení plakátů v obou obcích, panu
Petrovi Kleinovi za zapůjčení nahrávacího
zařízení a panu Janu Chválovi za snímání
vystoupení.

Budoucnost sádecké školy
My všichni, kteří v naší škole více či
méně let pracujeme a žijeme, věříme, že
MÁ BUDOUCNOST. Už do ní asi nikdy
nebude chodit 284 žáků jako v roce 1900.
Pokles, který nastal kolem roku 2006, se
ale velmi brzy zastavil a žáků zase začalo
přibývat. Letos již máme 46 žáků, na podzim by jich mělo nastoupit 49. Doufám, že
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i v dalších letech budou počty našich žáků
příznivé.
140 let existence naší vesnické školy
dokazuje, že není nic lepšího pro malé děti
než možnost se vzdělávat v takřka domácím prostředí, bez nutnosti dojíždět do
města, prostě v pohodlí rodné vesnice.

Zpravodaj obce Sádek

WWW.F-BIKEKLUB.CZ

Cyklistická sezóna je již v plném proudu.
Ani naši členové nezahálejí, závodí a vzorně
reprezentují klub i naši obec.
Na jaře jsme uspořádali dvě akce – ekologicky zaměřenou – „Ukliďme si svoji obec“ a lampiónový průvod pro děti.
První zmiňované akce se
zúčastnili především členové FBKS a jejich rodiny,
Sádečáků bylo pomálu, což
nás velice mrzí, lampiónový průvod byl úspěšnější –
čtyři desítky dětí s rodiči
a lampiony – vydařená
akce zakončená posezením u ohně.
První květnový týden
jsme absolvovali klubové soustředění v oblasti Chřibů. V květnu se také oženil jeden
ze zakládajících členů klubu Petr Mihulka.
Ale zpět k výsledkům. Zmiňme jen ty, kde
se nám podařilo sbírat cenné kovy. V běžeckých závodech obsadil v Běhu kolem hradeb
v Poličce Tomáš Fliedr 2. místo, v dalším
poličském závodě Běh s Charitou s velkým
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náskokem zvítězil. Ve stejném závodě vyhrála běh na 800m Adéla Fliedrová, v kategorii
nejmladších doběhl na 3. místě Tomáš Fliedr
ml. Tomáš Fliedr i letos hostuje v Atletice

Polička. V Týništi nad Orlicí obsadil 3. místo
na 1500m a 3. místo na 3000m s překážkami. V Chrudimi to bylo druhé místo na 6km
trati a vítězství na 1500m. Vše na dráze. Na
MTB časovce v Osíku dojel na 3. místě v kategorii, stejné místo zde obsadila i Zdenka
Fliedrová mezi ženami.
Náš momentálně nejlepší biker Jirka Dittrich, jehož jméno je spojeno s již známou
značkou cyklistického oblečení a hlavně
ponožek D-SOX, dojel na 2. místě v Cross-country v Poličce, zvítězil v 200km dlouhém
silničním závodě Zlaté kolo Vysočiny, stejně
tak obsadil 1. místo na 100km trati v Maštalích, kde dojel na celkově druhém místě.
Klobouk dolů! Nyní ho čeká nejtěžší závod,
který se u nás jede – Obr Drásal v Holešově
a legendární alpský závod Salzkammergut
trophy. Uvidíme, jak se mu bude letos dařit
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na Sádecké pile. Vašek Srnský také letos sbírá
samé medaile. Druhé místo na MTB v Jevíčku, 3. místo v Cross- country v Moravské
Třebové, 2. místo na 25km trati v Maštalích.
Jirka Bureš vyhrál svůj oblíbený pivní triatlon v Bystrém (kolo, běh, pivo) a obsadil
celkové 2. místo v dvojzávodě na kolečkových
bruslích (Jimramov – Sněžné, Lačnov – Lucký vrch). Bohouš Navrátil opět jako elitní
bruslař obsadil 2. místo na 24-hodinovce ve
Frýdku-Místku. Ostatní borci získali řadu
umístění v top 10.
Nemladší bikeři dosahují také velice kvalitních výsledků. Především Péťa Jílek – ten
zvítězil v závodě „Hledá se
vítěz“ v Poličce i v Lanškrouně, v závodě Cykloman v České Třebové dojel na druhém
místě. V seriálu Bikové úterky, který se vyznačuje velkou
obtížností a vysokou konkurencí obsadil celkově 4. místo. Adéla Fliedrová v Poličce
v závodě „Hledá se vítěz“ získala 2. místo.
Již 7. ročník MTB Sádecké
pily se blíží. Přípravy nabírají
obrátky. Trať bude stejná jako
vloni – tedy těžká, ale krásná
:-) Časomíru zajišťuje firma
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Sport Base Timing. Závodníkům ihned po dojetí přijde sms
s výsledkem, další vylepšení
bude v podobě čipu přímo na
startovním čísle a možnost
vyhledat si jakýkoliv výsledek
ze závodu na terminálu přímo
na hřišti. Pro letošní závod
máme připraveny originální trička, které lze objednat
přímo na webu závodu. Pro
závodníky i širokou veřejnost
bude připraven závod na 500m
na cyklotrenažeru, který bude
vyhlašován zvlášť. Uvidíme,
zda se i příchozí fanoušci, rodiče dětí apod. „hecnou“ a zkusí ujet 500m
v co nejlepším čase. Všichni zájemci si budou
moci vyzkoušet a prohlédnout ve stánku BIKEBŘEŇ elektrokola. Snad nám ta sedmička
opět přivede na start kvalitní závodníky,
ale i hobby jezdce, děti a doufáme, že bude
bohatě zastoupena i kategorie domácích –
Sádečáků. Určitě uvítáme jakoukoliv pomoc
od dobrovolníků, kteří se mohou hlásit na
telefonní čísla uvedená na webu závodu.
Sportu zdar!
FBKS

MTB
Sádecká



pila
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