ZPRAVODAJ
obce Sádek
ročník XIX. – 3 /2019

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané.
Během prázdnin jsme se zaměřili na
administrativní přípravu projektu „Chodník v obci Sádek“. Pro vaši představu bude
stavba chodníku začínat na levé straně
silnice II. třídy směrem od Poličky u odbočky k bývalé tírně lnu, bude pokračovat
kolem školy a končit u svodidel za budovou
bývalého obecního úřadu. Na druhé straně
povede chodník kolem oplocení zahrady
Peřinových a skončí na odbočce k hasičárně. Pro bezpečné přecházení chodců jsou
mezi oběma chodníky navržena dvě místa
pro přecházení. V obci Kamenec u Poličky
na sebe budou obě stavby chodníků navazovat u RD Praxových. Projektovou dokumentaci vypracoval zkušený projektant
Ing. Zbyněk Neudert, za jehož účasti jsme
daný záměr konzultovali na Státním fondu
dopravní infrastruktury v Praze. S dostatečným předstihem se nám podařilo získat
pravomocné stavební povolení a potřebné
podklady a teď zbývá podat žádost o dotaci
na SFDI a doufat, že naše obec v nemalé
konkurenci uspěje.
V červenci jsme nechali zrenovovat
parketovou podlahu ve společenském sále
obecního domu. Původní ošetření přírodním voskem se neosvědčilo a povrch vypadal značně zanedbaně. Proto byla podlaha
důkladně obroušena a opatřena tvrdým
lakem. Nyní opět vypadá jako nová a přispívá k reprezentativnosti našeho sálu.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Na 4. září jsme naplánovali druhé setkání sádeckých seniorů, které se tentokrát
uskutečnilo v přístřešku u budovy občerstvení na hřišti. Opět se sešli v hojném
počtu, popovídali si a vzájemně se potěšili.
Samozřejmě nemohl chybět pan Jan Vosmek se svou harmonikou, který se postaral
o dobrou náladu a ta vydržela až do konce.
Poděkování patří šikovným ženám, které
obohatily pohoštění výborným domácím
pečivem, jehož vzorky druhý den ochutnaly i děti ze základní a mateřské školy.
Velký dík také patří všem, kteří se podíleli
na přípravě, průběhu a úklidu. Bohužel
nikdo z nás při setkání nepořídil žádnou
fotografii, příště to musíme napravit. Milým zjištěním pro nás je skutečnost, že tato
setkání mají smysl a proto vás opět rádi
uvítáme, pravděpodobně v jarních měsících příštího roku.
Poslední informace se týká řešení likvidace splaškových vod v naší obci. Ve
čtvrtek 31. 10. 2019 v 18.00 h. se uskuteční
v sále Obecního domu v Sádku informativní setkání ohledně této problematiky.
Žádáme občany, aby se ve vlastním zájmu
této schůzky zúčastnili.
Na závěr vám přeji krásné podzimní dny
a radost z letošní úrody.

Výročí

V uplynulém čtvrtletí oslavily významná
životní jubilea paní Alena Fialová, paní
Ludmila Červená a paní Ludmila Borovská.
Všem dámám gratulujeme a do dalších let
přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a životního optimismu.

Narozené děti

Naše obec se rozrostla o nového občánka.
Je jím Nela Houdková, která se narodila
Alici Pospíšilové a Jiřímu Houdkovi.
Rodičům upřímně gratulujeme a přeje-

me celé rodině hodně zdraví. Nechť Vaše
děťátko naplní vaše životy štěstím, radostí
a láskou!

Úmrtí

Svou rodinu, přátele a známé navždy opustila paní Marie Trávníčková a paní Jaroslava Drahošová.
„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“.

starostka obce

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu pravidelné údržby hřbitova
žádáme občany, aby za svými hroby ne-
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nechávali žádné předměty. Děkujeme za
pochopení.
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INFORMACE
Svazek obcí AZASS informuje, že zájemci mohou podat Žádost o uzavření nájemní
smlouvy na byt v pečovatelském domku.

Více informací naleznete na www.azass.
cz, tel. 461722700, 461723808.
Pečovatelská služba zajišťuje pomoc dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách v rozsahu těchto úkonů: běžné úkony pomoci péče o
vlastní osobu (např. podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc
při orientaci v prostoru), pomoci při osobní hygieně, pomoci při zajištění stravy, pomoci
zajištění chodu domácnosti (úklid, nákup, běžné pochůzky do veřejných institucí, praní a
žehlení)
a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod do zdravotnických

Příloha č.1

zařízení, na orgány veřejné moci a do veřejných institucí).

Vymezení cílové skupiny:

Vhodné je připomenout, že pečovatelská služba se odlišuje od obdobné služby, kterou je

Jedná se o osoby v nepříznivé sociální situaci, které nejsou v ekonomicky aktivním věku a jejich

osobní asistence. Osobní asistent pobývá s uživatelem v jeho domácím prostředí a pomáhá

průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní

mu, pečovatelka dojíždí do domácnosti uživatele poskytovat předem nasmlouvané konkrétní

smlouvy nepřesáhl 0,75násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti nebo

úkony.

1,0násobek v případě 2členné domácnosti, jejichž snížená soběstačnost je způsobená:
•
•

věkem – senior ve věku 65 let a více (65+) nebo
zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a násl.,
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

•

finančními a majetkovými poměry

Vánoční výstava 2019

Nájemní smlouvu do pečovatelského domku je možné uzavřít pouze, pokud nájemce nemá ve
vlastnictví ani v podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt, a nemá ani
družstevní podíl v bytovém družstvu. Tuto podmínku musí splňovat i další členové jeho

Dovolujeme si vás pozvat na již 9. ročník vánoční výstavy.

domácnosti, kteří by v pečovatelském domku bydleli. (poznámka: vztahující se k finančním a
majetkovým poměrům).

Výstava se koná od 7. do 15. prosince 2019

Bydlení v pečovatelském domku:
Bydlení v pečovatelském domku je poskytováno na základě uzavřeného nájemního vztahu

Některé vystavené práce bude možné si zakoupit.

mezi Svazkem obcí AZASS a nájemcem. Souběžně dochází k uzavření smlouvy o poskytnutí

Stejně jako v minulých ročnících nabízíme možnost podílet se na
výstavě dodáním vašich vlastních výrobků,

sociální služby poskytované pečovatelskou službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách.

bližší informace u paní Krčilové na tel. 604137817.

Nájemní smlouva s osobou z cílové skupiny pro pečovatelský domek je uzavřena na dobu 2 let.

Těšíme se na vaši návštěvu a účast

Pečovatelská služba:

Místní floristky

Pečovatelská služba je sociální služba, která pomáhá zlepšit kvalitu života občanům, kteří se
ocitli v nepříznivých sociálních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí, zdravotním
postižením či ztrátou orientace a poskytnout jim dle jejich osobních potřeb a v souladu s jejich
zájmy a představami přiměřenou podporu tak, aby mohli žít co nejdéle důstojným životem ve
vlastních domácnostech.
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Monitoring eroze zemědělské půdy
Půda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství a hlavním přírodním zdrojem, bohužel
však neobnovitelným. Jedním z nejrozšířenějších degradačních faktorů znehodnocujících
zemědělskou půdu v České republice, je eroze, především ta vodní. Následkem erozních
událostí dochází ke škodám na veřejném i soukromém majetku včetně pozemků samých.

Zdroj: Monitoring eroze zemědělské půdy - Závěrečná zpráva 2018

Nejzásadnější roli v tomto ohledu hraje zemědělská praxe, která je ovlivňována pravidly
dotační politiky (DZES). V případě, kdy existuje takovýto systém, je také vhodné sledovat
účinnost tohoto systému v praxi. V oblasti eroze půdy byl za tímto účelem zřízen Monitoring
eroze zemědělské půdy.
Monitoring eroze zemědělské půdy
Monitoring eroze zemědělské půdy byl spuštěn v roce 2012 na základě příkazu č. 5/2012
ministra zemědělství pro monitoring eroze zemědělské půdy. Jedná se o společný projekt
Státního pozemkového úřadu (dále SPÚ) a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy,
v.v.i. (dále VÚMOP), sloužící k hlášení, evidenci a vyhodnocování erozních událostí.
Prostřednictvím tohoto nástroje jsou zajišťovány informace a relevantní podklady o rozsahu
problému s erozí zemědělské půdy, příčinách tohoto stavu, správnosti zacílení stávajících
politik v oblasti ochrany půdy a účinnosti některých protierozních opatření. Následně jsou takto
získané podklady prezentovány formou webového portálu (http://me.vumop.cz) a dále
využívány při návrzích účinných protierozních opatření v procesu pozemkových úprav či jako
informativní zpětná vazba při nastavování nových politik a optimalizaci nových opatření v této
oblasti.
Za celé období provozu Monitoringu eroze zemědělské půdy bylo na území České republiky
nahlášeno a zaevidováno celkem 1206 erozních událostí (k 18. 3. 2019), pouze za loňský rok
2018 se počet zaznamenaných událostí vyšplhal na 264.

Jak to funguje v praxi?
Monitoring eroze zemědělské půdy se řídí svým vlastním metodickým postupem z roku 2016
(ke stažení na me.vumop.cz).
Prvním zásadním krokem je to, aby si erozní události v krajině někdo všiml a její existenci
nahlásil na příslušnou pobočkou SPÚ. Nahlásit erozní událost může kdokoliv (státní správa
a samospráva, fyzické osoby a další). Pověřený pracovník SPÚ provede terénní rekognoskaci
a poté neprodleně zaznamená zjištěné informace do databáze. Ve spolupráci s VÚMOP jsou
dále doplněny další chybějící informace nezbytné pro pozdější vyhodnocování. V případě
požadavků může nechat SPÚ u vybraných erozních událostí zpracovat ze strany VÚMOP
podrobné analýzy. Ty danou situaci podrobně analyzují jak z pohledu přírodních poměrů, tak
z pohledu způsobu hospodaření, a také navrhují možná protierozní opatření.
Dopady Monitoringu eroze zemědělské půdy
Poměrně nově (od roku 2017) existuje možnost na podkladu Monitoringu eroze měnit způsob
hospodaření. Po dohodě s Ministerstvem zemědělství se u vybraných erozních událostí
(opakované a s vážným ohrožením) zavedla možnost přeřazení do vyššího stupně ochrany
v rámci pravidel DZES 5.
Opakovaná erozní událost je taková událost, ke které dojde na stejném místě minimálně
dvakrát, avšak mimo rámec jednoho osevu, ke smyvu zemědělské půdy. Erozní událost
s vážným ohrožením je událost, v rámci které byl vážně ohrožen intravilán měst a obcí, a byla
prokazatelně způsobena škoda na komunikacích, útvarech povrchových vod a dalším majetku
fyzických a právnických osob.
V prvním období (za roky 2017 a 2018) došlo ke zpřísnění hospodaření na cca 1440 ha
zemědělské půdy (za rok 2017 360 ha, za rok 2018 1080 ha). Toto zpřísnění je účinné
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od 1. 1. 2019 a aktualizovaná vrstva erozní ohroženosti je k nahlédnutí v Registru půdních
bloků LPIS.
Jak můžete pomoci vy?
Pokud tedy při své aktivitě v krajině narazíte na místo, kde došlo k erozní události, budeme
velice rádi, když tuto skutečnost nahlásíte na příslušnou pobočku SPÚ a případně i vyfotíte.
Erozní událost bude poté zmonitorována, posouzena a popř. může dojít i ke zpřísnění
podmínek hospodaření. Pravidelně aktualizovaný seznam pověřených pracovníků SPÚ, na
které se můžete obrátit, naleznete na webu Monitoringu eroze zemědělské půdy
(https://me.vumop.cz/mapserv/monitor/tabulka.php).
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HASIČSKÉ OZVĚNY
Tři čtvrtiny roku 2019 jsou pomalu a jistě za námi a my tu jsme opět s trochou aktualit ze života hasičů v Sádku. Dle našich
záznamů jsme Vás začali informovat o naší
činnosti po našem 100. výročí založení,
což bylo v roce 2003 a to už je notná dávka
informací ze života hašounů ze Sádku.
Díky rozhodnutí zastupitelstva z roku
2018 dále pokračovala oprava hasičské
zbrojnice. A tak se v uplynulém období
podařilo po již provedené výměně oken
a dveří pokračovat i ve výměně stávajících
křídlových vrat za rolovací (toto bylo hrazeno formou dotace z MAS Poličsko
- obec hradila cca 13.000,– Kč) a souběžně i v opravě fasády a částečně
i okolí hasičárny. V termínu se podařilo dokončit i přístřešek v těsném
sousedství hasičárny, což znamená
téměř 100 % zázemí pro pořádání akcí na Sádeckém víceúčelovém
sportovišti.
To jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli sami, při tradiční sádecké
pohárové soutěži, zábavě s Kyvadlem a následně i při dětské mládežnické pohárové soutěži. Ale
pěkně po pořádku.
Začátek července se stává již tradičně pro nás termínem 5. soutěže
Svitavské ligy v požárních útocích.
A tak jsme 13. července v Sádku na
víceúčelovém hřišti (které nám mimochodem nejeden účastník chválil
a záviděl) a na vlastními silami tartanem zadlážděnou základnou přivítali
29. družstev mužů, 13. družstev žen a 4.
družstva seniorů. Opět se potvrdilo, že
pokud se vydaří počasí, jde všechno tak
nějak snadněji. Bez problémů jsme zvládli organizaci a družstva svými časy také
nezklamala a domnívám se že i ony byly
spokojeny. (naši: muži A 17,58 s, 5. místo, B

č. 3/2019

19,98 s a 17. místo, ženy 18,52 s a 5.místo,
senioři 17,05 s a 3.místo).
Svitavská liga dále pokračovala 27. 7.
v Nedvězím (veteráni 1. místo), 3. 8. noční
soutěž v Oldřiši (veteráni 1. místo), 11. 8.
Kamenec, (A muži čas 17,27 s a nejlepší
čas sezony) 17. 8. Desná, a 14. 9. Perálec.
(ženy nejlepší umístění v sezoně – krásné
3. místo, muži B, čas 18,01 s a nejlepší čas
sezony). Poslední závod Svitavské ligy proběhl tuto sobotu v Květné a naše družstva
se umístila: muži A 10. místo, muži B 21.
místo, ženy 6. místo a veteráni 2. místo.

Celkově pak muži A obsadili 11. místo,
muži B 17. místo, ženy hezké 6. místo a veteráni po chladnějším začátku krásné 2.
místo. Vyhlášení výsledků Svitavské ligy
2019 proběhne 8. 11. 2019 u nás doma
v Sádku, tak kdo chce zažít atmosféru mezi
závodníky, má možnost se přijít podívat.
Svitavská liga mládeže pokračovala na
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konci prázdnin 4. soutěží, kterou v termínu 31. 8. pořádal náš sbor a opět jsme
měli štěstí na počasí, a tak k nám dorazilo
celkem 13. družstev starších a 22 družstev mladších žáků. Díky dobré přípravě
a nadšení všech pořadatelů i závodníků,
měla soutěž spád a ve tři hodiny odpoledne
jsme mohli vyhlásit vítěze v kategoriích
mladších a starších. Sice to nebylo žádné naše družstvo,
ale krásné druhé
místo v kategorii
starších je vynikající a 4. a 11. místo
v kategorii mladších je také krásné. O týden poté
děcka vyrazila do
Kamence na další
pokračování Svitavské ligy a bylo
ještě líp. Starší
vyhráli v nejlepším letošním čase
a mladší skončili na 4. a 9. místě. Prostě
paráda (až na to počasí – téměř celý den
pršelo – že by štěstí). Celkově jsou naši
starší na 2. místě a mladší 6. a 12. místě.
Děckám se prostě daří, protože štěstí přeje
připraveným. A tak trochu litujeme, že
jsme na soutěž v Poličce starším vzali dvě
nejzkušenější do družstva žen na krajské
kolo dospělých a tím je značně oslabili. 15.
místo jim ubralo dost bodů a proto jsou
v tuto chvíli „pouze“ na 2. místě. I tak pokud se zadaří v posledním závodě 28. 9.
v Mladějově na Moravě, budou to jedna
z nejlepších umístění našich družstev
v lize. U starších jsme si na to tak nějak
zvykli, ale pro většinu mladších je to jejich
první sezóna, což je parádní začátek. Doufejme, že jim to vydrží. Letos mimo zmiňovaný poslední závod ligy v Mladějově ještě
čeká mládež podzimní kolo hry Plamen
a to 19. 10. v Pusté Rybné, tak držte palce.
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Tolik k soutěžním kolektivům a naší
sportovní aktivitě. Mimo to jsme o prázdninách také trochu odpočívali (i když
málo), uklízeli v hasičárně a okolo ní, zajistili a provedli občerstvení pro závodníky
a ostatní při Sádecké pile, týž den večer
taneční zábava s Kyvadlem a hned na to
v neděli Dětský den pro naše nejmenší. Po
loňských problémech s pěnou jsme vymě-

chází i začátek topného období. Doufáme,
že jste všichni dosti zodpovědní a svá topidla jste připravili, jak se patří a jak je potřeba. Dosti neradi bychom k Vám vyráželi
řešit nějaké nesnáze a problémy.

To je od nás hašounů ze Sádku zatím
vše. Níže pár fotek soutěžních kolektivů
a z činnosti sboru. Více na facebooku hasiči
Sádek a instagramu hasiči Sádek a mladí
hasiči Sádek.
Výbor SDH Sádek

nili půjčovatele pěnotvorného zařízení, což
se vyplatilo a hasiči z Čisté zajistili tolik
pěny, že jsme měli starost o to, aby se nám
některé z dětí v pěně neztratilo. Díky všem,
kteří se na všech těchto akcích podíleli
a pomohli je zorganizovat. Díky moc.
Jelikož nás v uplynulém období nezastihly žádné větší kulatiny tudíž jsme nikde nechodili, nenarodili se žádní potencionální noví členové, to se ale brzy napraví.
Vzhledem ke katastrofálnímu nedostatku
času jsme se museli omluvit z některých
oslav výročí založení okolních sborů, fakt
jsme to nedali, to se doufám nebude opakovat. Loučíme se s létem, nachystáme
techniku a všechna zařízení a prostředky
pomalu na zimu, možná ještě nějakou akci
vymyslíme a zrealizujeme. Týden po posvícení zhodnotíme činnost na výroční valné
hromadě a zvolíme nový výbor sboru.
Ranní mrazíky jsou tady a s nimi nad-
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PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST VE SBĚRU STARÉHO PAPÍRU

PODĚKOVÁNÍ

Vážení spoluobčané,
opět velmi Vám děkujeme za Vaši účast v letošním červnovém sběrovém dni. Svoz již
tradičně provedla firma Eurepap Praha s. r. o., pobočka Svitavy a 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.

V pondělí 16. září 2019 jsme završili oslavy 140. výročí založení naší školy připomínkou její minulosti v jednotlivých vyučovacích
hodinách. Pak jsme spolu s paní starostkou,
kterou jsme k nám pozvali, zhlédli videozáznam našeho vystoupení v Obecním domě
v Sádku 19. června 2019.
Před jeho projekcí nám paní starostka vypravovala o tom, jaké to bylo, když sama do
naší školy chodila jako malá holčička. Nako-

Po dobu jednoho týdne byl u starého obecního úřadu v Sádku přistaven kontejner, kam jste papír nosili a vozili. Tentokrát jsme utržili 1 685,– Kč. Bylo
to mnohem méně v porovnání s prosincem 2018, protože bylo sebráno skoro o 400 kg papíru méně a také poklesly výkupní ceny směsného papíru i lepenky.
Sebrali jsme:
•
vlnitá lepenka
(1 kg á 0,80 Kč)
•
směs novin a časopisů
(1 kg á 2,50,– Kč)
Celkem

1 030 kg

824– Kč

410 kg

861,– Kč

1 440 kg

1 685,– Kč

nec nám předala dárkový poukaz na částku
20 000,– Kč od zastupitelstva Obce Sádek.
Za všechny děti i kolegyně Vám, milá paní
starostko i milí zastupitelé, děkuji a slibuji,
že budeme pečlivě přemýšlet a vybírat, na
co tyto peníze vynaložíme.
Ladislava Plachá, ředitelka školy

JAK BUDE VYPADAT NAŠE ŠKOLA V ROCE 2159

Peníze škola obdržela na bankovní účet a budou použity ve prospěch všech našich
dětí. Kromě toho jsme dostali přes 100 kg velkých papírů na výtvarnou výchovu.
Další sběr se uskuteční koncem listopadu, případně na začátku prosince 2019, 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 pracovníků ZŠ a MŠ Ladislava Plachá

Věřím, že v této době už bude vyspělá
technologie. Na škole bude nová fasáda, každý žák bude psát písemky do počítače, bude
na to mít jeden den a bude je opravovat počítač. Známky bude psát počítač. Učitelé budou
jen předávat vysvědčení vyrobené počítačem
a budou dostávat víc peněz.
Asi tak to podle mě bude vypadat. Ale
vím, že budoucnost se předvídat nedá. A doufám, že se tato slohová práce dochová do toho
roku a že si ji žáci přečtou.

Myslím si, že místo učitelů budou učit
roboti, anebo by se nemuselo učit vůbec, protože by všechno za nás dělali roboti. Kdyby
učili učitelé, tak se koupí nová interaktivka
do třídy paní učitelky Švábové.
V kuchyni se budou jíst bonbóny, které
nasytí člověka bez vaření. A budou tu nové
počítače a nové hřiště s malou U-rampou
a průlezkami a podzemním bludištěm. A na
zahradě bude větší jezírko s rybkami.
Míša Ptáček, žák 4. ročníku

Terezka Cacková, žákyně 4. ročníku

POZVÁNKA
Myslivecký spolek Sádek si Vás dovoluje pozvat na posvícenské posezení konané
dne 16. 11. 2019 tradičně od 17,00 hodin
v sále obecního úřadu. Jako každý rok, tak
i letos pro Vás bude připraveno pohoštění
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ze zvěřiny. Přijďte se pobavit, ochutnat jak
z kuchyně, tak i z výčepu. Nebude chybět ani
tombola a hudba k tanci.
Na Vaši účast se těší členové Mysliveckého spolku v Sádku.
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Celoroční projekt: „VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÍP“
Zahájení školního roku
pondělí 2. 9. 2019
Podzimní prázdniny
úterý 29., středa 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny pondělí 23. 12. 2019 – pátek 3. 1. 2020
Ukončení 1. pololetíčtvrtek 30. 1. 2020
Pololetní prázdniny pátek 31. 1. 2020
Jarní prázdniny
pondělí – neděle 10. 2.–16. 2. 2020
Velikonoční prázdniny
čtvrtek 9. 4. 2020
Ukončení školního roku
úterý 30. 6. 2020
Hlavní prázdniny středa 1. 7. 2020 – pondělí 31. 8. 2020

Obec Sádek vyhlašuje

FOTOSOUTĚŽ
„Sádek a okolí mýma očima“

Plavecký výcvik MŠ září – listopad 2019; od ledna 2020
Plavecký výcvik 1. – 5. ročník ZŠ
leden 2020 – březen 2020
Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018 středa 22. 4. 2020
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 středa 13. 5. 2020

Statní svátky

28. září 2019 - sobota
28. říjen 2019 - pondělí
17. listopad 2019 – neděle
1. leden 2020 - středa
10. duben 2020 – pátek
1. květen 2020 – pátek
8. květen 2020 - pátek
5. červenec 2020 - neděle
6. červenec 2020 - pondělí

Ostatní svátky

24. prosinec 2020 – úterý
25. prosinec 2020 - středa
26. prosinec 2020 - čtvrtek
1. leden 2020 - středa
13. duben 2020 – pondělí

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

Pedagogické rady

pondělí 26. srpna 2019
pondělí 18. listopadu 2019
úterý 21. ledna 2020
pondělí 6. dubna 2020
pondělí 22. června 2020

Pedagogické rady

Soutěžní kategorie:
 Krajina v proměnách ročních období
 Lidé a život v obci
 Historická fotografie
 Volné téma
Fotky zasílejte na adresu: fotosadek@seznam.cz

Třídní schůzky

( uveďte svoje jméno, kontakt, případně název fotografie), historické foto
můžete naskenovat nebo donést přímo na obecní úřad k naskenování.
Uzávěrka soutěže: 30. září 2020

středa 11. září 2019 – společná informativní
sc hů zk a, dopl ňující volby do ŠR –
15.30 hodin
úterý 19. listopadu 2019
úterý 14. dubna 2020
červen bude upřesněno – pro rodiče
budoucích prvňáčků

Středa 9. 10. 2019, 8. 2. 2020– 15.00 – 16.00 hod.
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WWW.F-BIKEKLUB.CZ

Cyklistická sezóna jde již do finiše. Nyní
nás čeká rozuzlení celkových výsledků
Poháru Českomoravské vrchoviny, které
se uskuteční v šestém pohárovém závodě
v Sedlištích. Tento těžký závod a umístění
v něm rozhodne o případných medailových
pozicích našich borců a nejspíš uzavře naši
cyklistickou závodní část sezóny. Na konci
října opět pořádáme „Poslední šlápnutí sezóny“, na které jsou zváni
všichni příznivci horských
kol. O tom, kam a kdy se letos vydáme, budeme informovat na našich webových
stránkách a facebooku.
V listopadu pořádáme běžecké závody v Poličce – Liboháji „Běh 17. listopadu“,
které jsou i letos zařazeny
do seriálu Iscarex pohár.
V létě jsme pořádali
v pořadí již 7. ročník MTB
Sádecké pily. Přípravy probíhali již od zimy a tak jsme
byli rádi, že opět přijelo
velké množství závodníků
z celé republiky. Na start
náročného závodu se postavilo přes 200 závodníků.
Vítězem se stal reprezentant ČR v cyklokrosu Dan Mayer z Hlinska. Na start dětských
závodů se postavilo přes 60 mladých nadějí.
Bohužel odpoledne nám nepřálo počasí a tak
děti měly závody ztížené deštěm. Všichni
podali super výkony. Dařilo se také našim
barvám. Jirka Dittrich obsadil 2. místo v kategorii, mezi dětmi vybojovala Adéla Fliedro-
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3. místo a na krátké trati Petr Trávníček 1.
místo. Velice pěkný, ale náročný závod se
jel v Dalečíně. Zde byl Petr Trávníček druhý

Dittrich. V další silniční časovce - Širokodolské dojel Jirka Bartoň na druhém místě,
v časovce ze Svitav na Svojanov obsadil Bo-

a Jirka Bartoň třetí, ve veteránech získal
Jirka Bureš 1. místo. Jirka Bureš získal také
dvě třetí místa na závodech Kola pro život
v Chrudimi a ve Znojmě a opět vyhrál svůj
oblíbený pivní triatlon v Bystrém. Zvláště
ve Znojmě byl závod velice těžký, protože
trať se proměnila díky prudkým dešťům
v bahenní lázně.
V měsíci září jsme se postavili na start MTB závodu Babí
léto v Moravské Třebové. Tomáš
Fliedr, Petr Trávníček a Jirka Dittrich, který zde obsadil 3. místo.
Ve stejný den bojovali o medailové pozice na MTB Vyking Jirka
Fliedr, Vojta Hanyk a Bohouš Navrátil. Bohouš obsadil 2. místo
v kategorii, Jirkovi utekla bronzová příčka o deset vteřin. Ani
na tradiční časovce na Lucák jsme
nechyběli. Zde startoval Jirka
Boštík, Bohouš Navrátil a Jirka

houš Navrátil v družstvech 2. místo.
Ale nezávodili jsme jenom na kolech. Další naší silnou disciplínou je běh. V závodě
Černovírský kros obsadil Tomáš Fliedr 1.
místo, rovněž tak v běhu na Lucký vrch doběhl na 1. místě v kategorii. V tomto závodě se
nám tradičně dařilo. Adéla Fliedrová i Tomáš
Fliedr ml. obsadili první místa mezi dětmi,

vá 2. místo, Linda Hanyková 3. místo a Petr
Jílek 1. místo. Péťa Jílek skvěle zajel i několik
dalších závodů, kde bral cenné medaile. Během dne si závodníci i diváci mohli vyzkoušet GoldSprint, což je sprint na trenažeru
na 500 metrů. Zároveň mohli dobrovolným
startovným přispět na sportovní aktivity
MŠ Sádek, vybralo se něco přes osm stovek,
částku jsme zaokrouhlili na 1000kč a předali

mateřské škole. Děkujeme všem, kteří Sádeckou pilu podpořili.
Na začátku prázdnin jel Jirka Dittrich
nejtěžší závod u nás - Obr Drásal v Holešově
na 177km, v náročném terénu. Podal parádní
výkon a obsadil skvělé 6. místo. Vyzkoušeli jsme také nový závod ve Vraclavi, kde
Jirka Dittrich získal 3. místo, Tomáš Fliedr

Zpravodaj obce Sádek
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Zdenka Fliedrová 2. místo mezi ženami.
Dalším sportem je in -line bruslení. Zde
dominuje Bohouš Navrátil. Potvrdil to prv-
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ním místem v nočním závodě Přibyslav –
Sázava – Přibyslav.
Bohužel, v letošním roce nemoci a zranění postihli i několik členů klubu,
kteří tak byli nuceni část sezóny
i tréninků vynechat. Budeme jim
přát brzké uzdravení a hodně sil
a vůle v dalším aktivním sportování.
S dětmi ve věku 5 – 15 let opět
trénujeme na kolech každou středu od 17h v Liboháji a okolí.
Podzimní měsíce věnujeme
běžeckým závodům, krátkému
odpočinku, a od listopadu již začneme přípravu na další sezónu.

Zpravodaj obce Sádek

FARNOST SÁDEK
Další léto je za námi, další období, kdy se
o nás příroda starala o něco více než v časech
mrazivých. Léto, kdy nám den připadá delší,
ač stále má 24 hodin. Také v celku života jsou
období, kdy se více realizujeme, a období, kdy
jsme spíše utvářeni podmínkami kolem nás.
Již jsem mezi vámi více jak rok. Nesl jsem
s mnohými jejich bolesti i radosti. Jedenáct lidí,
kteří byli naší součástí, jsme vyprovodili na cestu nejdůležitější, na cestu do Trojice. Měli jsme
zde křtiny, svatby i biřmování. Činy, které nás
otevíraly tomu, abychom si uvědomovali, čeho
je i člověk schopen - nejen přicházet k tajemství,
ale s Bohem se setkat a u něho spočívat se svým
neklidným srdcem.
Co je křest, mnozí tušíme, co svatba a pohřeb, to také. Ale zmínil jsem i slovo biřmování. Do křtu jsme většinou ponořeni v dětství
a moc s tím nenaděláme, naši rodiče rozhodli,
protože pro ně Kristus byl, a třebas i je, Pán.
Svatbu jsme si také navykli vnímat jako něco,
co se sluší. Pro křesťanský pár je to jediná
možnost, jak uzavřít manželství - a to před
tváří Boží, kdy vyprošujíce si Boží pomoc pro
zachování jednoty a věrnosti, se jeden odevzdává druhému. A do pohřbu jsme vrženi,
ani nevíme jak, a je mnohdy na pozůstalých,
jakým způsobem bude vykonán, jak hodně
nás znali a jak nás milovali - podle toho náš
odchod z tohoto světa bude probíhat.
Biřmování je však poněkud jinou záležitostí. Člověku je udělováno jednou za život, a to
v době, kdy již užívá rozumu a má za sebou
určitou životní zkušenost. Je jednou ze svátostí, to znamená darem od Boha, kde však
záleží i na obdarovaném, jak z tohoto daru
žije. Jako ve všem nestačí, že něco dostáváme,
ale i na tom, jak toho využijeme a jak to v nás
rozněcuje to dobré, co je v nás. A to zásadním
způsobem ovlivňujeme sami. Bůh s námi jedná
na naší úrovni a nikdy nám nevnucuje nic, o co
nestojíme. Biřmování je uvážlivé rozhodnutí
člověka, že Bůh v jeho životě je chtěný. Že i když
vím, že i v církvi je mnoho zlých lidí, že i když
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mě církev upozorňuje na to, že některé věci
není dobré dělat, i když já si myslím, že je to
naprosto super, tak to, že se člověk rozhodne
být křesťanem, ne jenom být do křesťanství
uvržen, tak to je velká věc! V biřmování každý
za sebe říká: Já jsem se rozhodl pro Tebe a pro
Tvou církev a jsem připraven Tobě s láskou
sloužit jako Tvůj přítel a jako přítel těch, které
jsi chtěl, aby byli se mnou. Prosím, Ty sám mi
pomáhej, abych to s těmi lumpy vydržel. Vždyť
já jsem jeden z nich.
16. června u nás v kostele proběhlo
biřmování. Udílel ho Mons. Josef Kajnek,
biskup královéhradecký. Byla to velká sláva.
Šestnáct lidí rozmanitého věku se rozhodlo
k tomu, že se chce přihlásit k Bohu sloužícímu. Těmto lidem nelze říkat, že za ně rozhodli jejich rodiče, že byli do něčeho bez své
vůle namontováni. Tito lidé poznali Boha
jako přítele a já se s nimi raduji.
Když mluvíme o křesťanských hodnotách
či pilířích naší civilizace, víme o čem mluvíme?
Anebo to je jen vyjádření našeho konzervatismu nebo zalíbení v životním postoji - takhle
to vždycky bylo, a tak to je dobré. Křesťanství
je chtě nechtě součástí našeho životního prostoru. I pro toho, kdo víru nemá, je dobré znát
podstatu křesťanství. Ne zevnějšek, u kterého
se lze roztrpčeně ušklíbnout, ale poznávat základní stavební kameny tohoto náboženství.
Je dlouhá cesta do Trojice. Co nám však může
pomoci žít v realitě, je i výuka náboženství,
která probíhá na naší škole. Raduji se z každého
žáka, který na „nábožko“ chodí. A je sem zván
každý žák bez ohledu na stupeň víry na jeho
„věroměru“. Zde poznáváme pilíře křesťanství
(někdy zábavněji, jindy je pan farář možná trochu nudný), víra nám otevírá oči jednak pro
tento svět, ale i pro nádhernou tvář Boží.
Ať už se setkáme kdekoliv (mše, křest, zpověď, biřmování, svatba, pohřeb…), jsem rád
mezi vámi.
P. Ondřej Špinler, váš kněz
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Vychází čtvrtletně v nákladu 200 výtisků. Bezplatně!
Uzávěrka vždy 3. týden 3. měsíce čtvrtletí.
Neprošlo jazykovou úpravou.

