ZPRAVODAJ
obce Sádek
ročník XIV. – 4/2013

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané.
Omlouvám se všem, kteří nedostali minulé vydání Zpravodaje. Pošta přechází
na jiný systém doručování, podle mého
názoru poněkud nesmyslný, ale s tím se
bohužel nedá nic dělat. Zpravodaje neroznášejí „pošťáci“, ale paní, která má na
starosti roznos letáků. Protože obec tak
dobře nezná, do některých domů Zpravodaje nedoručila. Vedoucí pošty se mi omluvil. Paní doručovatelka dostala od paní Ivy
Leté soupis domů i s popisem, kolik zde
žije rodin. Doufám, že tento Zpravodaj
již všichni dostanete v pořádku do svých
schránek. Každé nové vydání Zpravodaje bude umístěno v elektronické podobě
na stránkách obce, kde si jej budete moci
přečíst.
Nechali jsme natočit film ze setkání
rodáků a oslav 110. výročí založení SDH
Sádek. Film vytvořilo studio REVI pana
Miroslava Roušara, text sestavil a namluvil
pan František Zbořil. Je to velice poutavé
vyprávění o naší obci. Pokud máte o film
zájem, je možné si jej zakoupit na obecním
úřadě za 65,- Kč.
Na závěr Vám děkuji za všechnu přízeň
a pomoc, kterou jste mi během letošního
roku prokázali. Zastupitelstvu obce děkuji
za dobrou spolupráci a jejich rodinám za
pochopení, které pro jejich práci mají.
Přeji Vám všem krásné svátky vánoční
provoněné dobrou pohodou, láskou a štěstím. Ať se nikdo z Vás necítí sám a opuštěný. Do nového roku Vám přeji hlavně
hodně zdraví, dobré pohody, spokojenosti,
úspěchů a štěstí.
starostka obce
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Poděkování.

Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o vybudování nových
mantinelů na hřišti. Je to krásně a účelně
vymyšleno. Nechají se lehce a rychle složit
i nainstalovat. Paráda. Jen více takových
skvělých nápadů.
starostka obce

Půlnoční mše svatá.

Letošní půlnoční mše svatá v kostele
Nejsvětější Trojice v Sádku bude sloužena
24. 12. 2013 od 24:00 hodin.
Při mši svaté zazní Marhulova Vánoční
mše v podání Chrámového sboru ze Sádku
pod vedením Josefa Bednáře.
Všichni jste na tento slavnostní okamžik
srdečně zváni.
Farnost Sádek

Zpravodaj obce Sádek

Jaroslav Vrchlický
Česká legenda vánoční.
Po bílém sněhu se táhnul
dvou stínů černý lem,
z nich jeden dolů se nahnul,
kde jsme - toť česká zem
Zde třeba stavit se déle,
dol světlejší, první stín a
sladkou svou tváří se sklonil v mrak
tmavých do hlubin.
Pod sněhem pole tam spala,
je věnčily štíty hor
z chat nízkých okny zář plála,
zněl s kostelů slavný chór.
Nám z růže vykvetl kvítek,
to táhlo mlhami,
však zatím to radujme se,
jako by vázlo slzami.
Pod nimi právě v hloubi
štít chatrče se tměl,
kdes ve vsi dvanáctou troubí,
od lesa psů štěkot zněl.
Stín tmavší, to svatý byl Petr,
rozhrnul zvolna svůj šat,
pln jablek, ořechů, hraček,
jež rozdával hojně a rád.
Tam děťátko mají v té chatě,
děl k Mistru, ať v potěchu vzplá
chudičký betlém jim v zlatě,
mých jablek a ořechů, ty nejkrásnější
hračky chci kol jesliček postavit
pomluvit nesmí nás tady,
ať dál zas můžeme jít.

č. 4/2013

A Ježíš stál dlouho, v dumě stál,
co v světlech betlém plál
s koráby a s věžemi různých měst
a s rozdílením dárků již Petr hotov jest.
Již Krista za roucha lem tahá,
čas Mistře jíti je dál
Však Božská tvář v srdce mu sahá,
je ukryt v ní nezměrný žal.
Já moře jsem veliké lásky
a do všech sypu ji cest,
proč Petře jenom v těch Čechách,
tak málo lásky jest ?
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Výročí

Uplynulé čtvrtletí oslavili své životní jubileum tito občané:
80 let Mareček Jan, Sádek č.p. 146
Žižková Růžena, Sádek č.p. 134
Hauptová Irena, Sádek 118
Portlová Ludmila, Sádek 69
70 let Pospíšilová Zdeňka, Sádek č.p. 12
Oslavencům blahopřejeme a do dalšího
života přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

Narozené děti

I v tomto čtvrtletí se obec rozrostla o nové
občánky. Syn Viktor se narodil rodičům
Janě Peřinové a Vítovi Odehnalovi,
Sádek č.p. 171 a dceru Natálii přivítali na
svět rodiče Michaela Němcová a Vladimír Báča Sádek k č.p. 139. Syn Libor
se narodil rodičům Michaele a Liborovi Kvapilovým, Sádek č.p. 14. Dalšího
chlapečka jménem Pavel přivítali na svět
Petra a Jiří Nyklovi, Sádek č.p. 196.

K narození dětí srdečně blahopřejeme
a přejeme všem hodně zdraví, šťastný
a spokojený život.

Úmrtí

Toto čtvrtletí navždy opustila svou rodinu
a své blízké paní Marie Lorencová, Sádek
č.p. 44.

Ples a dětský karneval

Ples obce Sádek se koná v pátek 14. února
2014 od 20:00 hodin ve společenském
sále Obecního domu. Vstupenky si můžete
zakoupit v předprodeji na obecním úřadě.
Ples nebude na místenky.
Dětský karneval se koná v neděli 16.
února 2014 ve 14:00 hodin. Všichni
jste tímto srdečně zváni.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Poplatek za komunální odpad na rok 2014
je stanoven ve stejné výši jako v letošním
roce, tedy 530,- Kč na jednoho trvale žijícího občana, na jeden rekreační objekt
a na dům, ve kterém není nikdo hlášen
k trvalému pobytu. Poplatek je splatný
od 1. 3. 2014 do 30. 4.2014.
  

č. 4/2013

Firma Liko Svitavy a.s. provádí svoz odpadů za 612,- Kč na občana, nebo rekreační
objekt a dům, ve kterém není nikdo hlášen
k trvalému pobytu za rok . Rozdíl v sazbě
poplatku tedy 82,- Kč bude obec hradit
z rozpočtu. Žádáme proto občany, aby co
nejvíce odpad třídili, protože za vytříděný
papír, sklo a plasty získává obec bonusy
od firmy EKO-KOM a lze tak do rozpočtu
obce získat peníze, které uhradí zbývající
náklady na svoz odpadů.

4

PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
„Za oknem se vločky honí, zvonky v dálce tiše zvoní…“
... a pomalu přichází paní Zima - než
se ale ujme vlády, musí ještě dát prostor
Podzimu. Podzim byl v naší mateřské škole opět rozmanitý a barevný. Na začátku
roku děti přivítal skřítek Medovníček,
který nás provází celý rok. Děti hledaly
v lese jeho kamarády – lesní skřítky, našly i Podzimníčka, absolvovaly plavecký
výcvik v Poličce, navštívily Záchrannou
stanici pro zraněná zvířátka ve Vendolí,
starší děti Policii v Poličce a velice se nám
líbila i hudební pohádka v Tylově domě
„Když jde kůzle otevřít“.
Paní učitelky Zdvořilá a Červená se
zapojily do programu vyhlášeného ministerstvem školství „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání“.
Vytvořily jsme projekt „Krok za krokem
od A do Z“, který je zaměřen na zlepšení
celkové úrovně vyjadřovacích schopností
u dětí v MŠ. Velmi nás potěšilo, že námi vypracovaný projekt byl společně s několika
ostatními schválen. Díky tomuto projektu
naše MŠ získala dotaci na zakoupení logopedických pomůcek, počítačové techniky,
knížek apod. Logopedická prevence spočívá především v každodenním zařazování
dechových a artikulačních cvičení = cvičení na polohování a pohyblivost jazyka,
tváří, čelisti měkkého patra a mimického
svalstva. Dále to jsou rozhovory s dětmi,
prohlížení knížek, čtení malovaných obrázků, cvičení rozvíjející sluch, zrak, hry
na rozvoj slovní zásoby, souvislého vyjadřování a používání správné gramatiky,
zpívání písniček a nácvik básniček, čtení
pohádek (každý den), dramatizace. S tímto projektem také souvisí téma letošního
Školního vzdělávacího programu - „Pohádky a příběhy skřítka Medovníčka“. Projekt
se prolíná i s ostatními činnostmi v MŠ
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– rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotorické cviky, hry na rozvoj smyslů, cvičení
rozvíjející rytmické a rozumové schopnosti, hra na zobcovou flétnu. V kroužku
Povídálek se zaměřujeme na vlastní vyprávění pohádek podle obrázků či zpaměti,
jejich dramatizaci, rýmování slov, hlásku
na začátku slova, rozvoj slovní zásoby atd.
Všechny tyto činnosti provádíme formou
hry. Toto je pouze zlomek toho, co v MŠ
děláme. Mohla bych ještě podrobněji rozepsat i matematické představy, výtvarné, pracovní, tělesné, hudební, rozumové
činnosti a mnoho a mnoho dalšího – např.
akce při pobytu venku.
V naší MŠ se stále něco děje. Nyní nás
čeká vystoupení na zahájení Vánoční inspirace na Obecním úřadu v Sádku, adventní koncert v kostele a pak ty nejkrásnější
svátky v roce.
Krásné české Vánoce, přejeme Vám
po roce…
Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ Sádek

„Bílé vločky z nebe sněží,
zvony už z kostelních věží
zvoní a přejí Vám ze srdce
šťastně prožité Vánoce“
Pokojné Vánoce a úspěšný rok 2014
Vám přejí
děti a zaměstnanci
Základní a Mateřské školy v Sádku
		

Zpravodaj obce Sádek

ROK 2013 V SÁDECKÉ ŠKOLE
V loňském prosincovém čísle jsem se
s Vámi, milí čtenáři, loučila těmito slovy:
„V naší škole čas hrozně rychle utíká. Než
se nadějeme, bude minulostí i prosinec a s ním
i Vánoce. Začne nový rok, rok 2013 a my se
na něj už těšíme, protože je před námi nejen
hodně školní práce, ale určitě taky spousta
zábavy a legrace!“
Ano, čas rychle utíká, sešel se rok s rokem a je tu zase prosinec a předvánoční
čas. Uplynulý rok byl skutečně plný školní
práce i zábavy.
Jaro na sebe letos nechalo dlouho čekat, a tak jsme si to čekání zpříjemnili
dvěma bloky dopravní výchovy, hudební
minishow, navštívili jsme poličské Ekocentrum Skřítek, kde jsme oslavili světový
Den vody. Už tradičně jsme soutěžili v mezinárodní matematické soutěži Klokan
a v projektu Velikonoce jsme si připomněli
velikonoční zvyky. V dubnu ve škole proběhl zajímavý výukový program o dravcích a na jeho konci tradiční čarodějnické
dopoledne.
Květen konečně přinesl hezké počasí a my jsme se dočkali školního výletu
do Prahy. Jeli jsme vlakem! Na Hlavním
nádraží na nás už čekala skvělá paní průvodkyně. Prošli jsme s ní Václavské náměstí, Karlův most, svezli jsme se metrem
a pak tramvají až k Pražskému hradu. Počasí nám přálo a myslím si, že se děti domů
vrátily s mnoha skvělými zážitky.
Červen byl takový jako každý rok.
Nejprve jsme finišovali se školní prací
a na jeho konci jsme se zaslouženě bavili
– hodně zajímavého z naší historie jsme
se dozvěděli při výukovém programu „Praotec Čech“, spali jsme ve škole, zasmáli
jsme se v kině při filmu Méďa Béďa i při
tradičním vystoupení kouzelníka. No
a pak už jsme dětem rozdali vysvědčení
a šli na prázdniny.

č. 4/2013

Ani v červenci jsme my dospělí nezaháleli. V Sádku se konalo tradiční setkání
rodáků, a proto jsme museli uklidit školu
po stavebních úpravách a vyzdobit ji, aby
se všem návštěvníkům u nás co nejvíc líbilo. Poslední červencový víkend byl horký
a povedený. Ve škole se během oslav „dveře
netrhly“ a my jsme mohli spokojeně odejít
na dovolenou.
A přišlo září a s ním nový školní rok.
Celoroční projekt jsme nazvali „VRACÍME
SE KE KOŘENŮM“. Chceme dětem přiblížit, jak žili jejich rodiče a prarodiče, jaký
byl kdysi Sádek i Kamenec. V pátek před
podzimními prázdninami děti besedovaly
s manžely Neudertovými o jejich pekárně,
o životě v Sádku za jejich dětství, které
prožili v době 2. světové války. Děti si vyzkoušely udělat rohlíky a uplést housky.
Ty jim pak k svačince a k obědu upekla
naše paní kuchařka. Bylo to velmi zajímavé dopoledne a děti ho završily tvorbou
leporela o tom, jak dlouhou cestu vykoná
semínko, než se z něj stane bochník chleba
nebo pečivo.
Koncem listopadu měly děti ještě jeden
zajímavý zážitek. Sádek navštívil redaktor
Pardubického rozhlasu. Ten v rámci programu Posvícení zavítal i do školy. Popovídal si se školáky i mateřáčky, vyzpovídal
dospělé a všichni jsme pak v sobotu 23.
listopadu usedli k rádiím nebo k internetu
a Posvícení jsme si se zájmem vyslechli.
Užili jsme si svých „pár minut slávy“ a zase
jsme se vrátili ke své každodenní školní
práci.
Rok 2013 se blíží ke svému závěru a my
se těšíme na advent a na Vánoce. Přeji Vám
i nám všem ve škole, aby byly klidné, pohodové a abychom si je všichni co nejlépe
užili!
Ladislava Plachá, ředitelka školy
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MAS SpRP O.S.
MAS SpRP o.s. oslovuje drobné podnikatele, živnostníky a zemědělce…
Vážení, MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. v období 2009 – 2013 nabízela
drobným podnikatelům a zemědělcům
možnost čerpání dotací na zakládání a rozvoj firem.
V roce 2014 se otevírá nové programovací období evropských dotačních programů, mimo jiné i Operačního programu
Podnikání a inovace a Programu rozvoje
venkova. Aby MAS mohla nadále nabízet
možnost čerpání dotací, musí mít vypracovaný a schválený strategický plán. Tento
dokument musí detailně popsat potřeby
území a projektové záměry subjektů fungujících na území MAS SpRP o.s.
Abychom mohli podchytit i Vaše potřeby a plány, zveme Vás, drobné podnikatele,
zemědělce a živnostníky, kteří chcete rozvíjet své firmy a měli byste zájem o čerpání
dotací v dalším programovacím období,

na schůzku, která se bude konat ve čtvrtek
16.1.2014 v 15 hodin v Multifunkčním
domě, nám. Na podkově 68 v Bystrém.
Na schůzce bude mimo jiné prezentována činnost MAS v letech 2009 – 2013.
Budou Vám představeny projekty drobných
podnikatelů a zemědělců, kteří v tomto
období čerpali dotace. Pokusíme se od Vás
zjistit, jaké projektové záměry byste chtěli
s podporou MAS v letech 2014 – 2020 realizovat a tyto záměry zahrnout do našeho
strategického plánu.
Pokud máte zájem se schůzky zúčastnit, potvrďte nám prosím účast na níže
uvedených kontaktech.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Petra Martinů, manažerka MAS SpRP o.s.
kontaktní osoba: Leona Šudomová
tel. 773 983 764
sekretariat@maspolicsko.cz

PF 2014

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.
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v Sádku
vyjdou koledníci

11. ledna 2014 v 9:00 hodin
za dobrocinným úcelem:

www.trikralovasbirka.cz

podpořit činnost Občanské poradny
podpořit Nízkoprahové denní centrum pro bezdomovce
podpořit Domácí hospicovou péči
přispět k pořízení auta pro středisko Šance pro rodinu
přispět na Přímou pomoc potřebným na Poličsku
poskytnout humanitární pomoc pro Indii

Organizaci Tříkrálové sbírky na Poličsku zajišťuje Oblastní charita Polička

MYSLIVCI
Zima zaklepala na dveře a zeptala se
nás, co jsme dělali v létě. Co by, řádně jsme
se na ni připravili. Letos přišla až pozdě,
možná je to dobře,možná nikoliv. V každém případě, zásob máme dost a již od začátku podzimu máme zasypáno v korytech
a zvěř u někoho bere více, u někoho méně,
záleží na umístění krmelce a proměně lesního porostu kolem.
Letošní hon na drobnou, škodnou a černou zvěř proběhl začátkem listopadu a byl,

č. 4/2013

navzdory nepřízni počasí, krásný. Výřad
sice nezdobila ani liška ani divočák, o to
více jsme se pobavili s přáteli. První hon
na kachny také dopadl dobře, daleko lepší
však byl ten druhý, kde jsme změnili strategii lovu.
Také se nám podařila naháňka
na černou. Narychlo svolaný společný lov
– iniciovaný naší členem panem B. Jílkem
– proběhl nečekaně úspěšně a všichni zúčastnění byli spokojeni.
Jaké bylo posvícenské posezení,
to víte sami nejlépe. Nám se průběh velmi
líbil, přesto přivítáme jakékoliv návrhy
na zlepšení.
Zimní období klade velké nároky
na zvěř a je na nás, myslivcích, abychom
jim to všemožně usnadnili. Proto prosíme vás, občany, o zachování maximálního
možného klidu v honitbě během zimních
měsíců, hlavně u krmelců.
Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a šťastný Nový i nový rok.
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HASIČSKÉ OZVĚNY
Vážení spoluobčané.
Uběhly tři měsíce, kdy jsme Vás naposledy informovali o aktivitách sboru
dobrovolných hasičů. Loučili jsme se informacemi o tradiční podzimní soutěži
Sádek OPEN 2013.
Alespoň fotografií si připomeňme naše
vítězné družstvo mužů, které již po několikáté v této netradiční disciplíně zabodovalo a zvítězilo.

S lítostí musíme přiznat, že se družstvo mužů letos, na pohárových soutěžích
téměř nezúčastnilo, ale v netradiční disciplíně trochu napravilo rozpačitou sezónu.
Co se dospělým nedařilo, to naši nejmladší žáci napravili. V pohárových soutěžích dosáhli obrovského úspěchu. Poslední
letošní pohárová soutěž žáku probíhala
5. října v Mladějově. Zde naše družstvo
vybojovalo 3. místo a nezávisle na tomto
umístění obsadilo v celkovém hodnocení
letošního roku místo první. Současně drží
rekord svitavského okresu v požárním útoku časem 16,92 s.
Do tréninku a soutěží se nyní zapojuje
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37 mladých hasičů, což dává naději, že nám
rostou nadějní nástupci.
Pod záštitou hejtmana Pardubického
kraje proběhl v sobotu 12. října na hřišti
v Sádku první ročník „Super poháru Pardubického kraje“.
Této soutěže se zúčastnili vítězové
okresních lig jednotlivých okresů Pardubického kraje v kategoriích – muži, ženy,
mladší a starší žáci.
Význam celé akce dokládá
účast nejvyšších představitelů
kraje. Významných osobností
zde byla celá řada, jmenujme
alespoň hejtmana JUDr. Martina Netolického Ph.D., senátora Petra Šilara, starostu
krajské sdružení SH Josefa
Bidmona, okresního starostu
SH Josefa Jiruše a další významné osobnosti našeho
kraje.
Během dopoledne se na hřiště sjela vždy čtyři družstva
v každé kategorii z blízkého
i vzdálenějšího okolí. Soutěžící
se utkali dvoukolově v požárním útoku. Oproti většině soutěží zde byla malá změna – časy obou pokusů se sčítaly, takže bylo třeba dosáhnout
obou vyrovnaných výsledků. I za Sádek
jsme měli jedno želízko v ohni, družstvo
našich mladších žáků.
Soutěž probíhala za velice příjemného
počasí, výsledky byly opravdu skvělé. Bylo
vidět, že se zde setkala nejlepší družstva
kraje. A co naši zástupci? Před domácím
publikem moc chtěli ukázat, jak se jim letos
výborně dařilo. Možná proto první útok
nesedl tak, jak si všichni přáli, a čas byl
delší než obvykle.
V druhém kole pak zabojovali a v celkovém součtu obsadili třetí místo.

Zpravodaj obce Sádek

Na závěr proběhlo několik útoků, kde se
utkali VIP osobnosti kraje. Jedno družstvo
vedl hejtman kraje, druhým bylo družstvo
krajského sdružení hasičů, dalším družstvem byli členové hasičského záchranného sboru a čtvrtým VIP hosté.
Vyvrcholením celé akce bylo předání
diplomů, pohárů a věcné ceny všem zúčastněným družstvům. Sbor dobrovolných
hasičů v Sádku dostal pochvalu za vzorné
uspořádání a celý průběh akce. Význam
soutěže je třeba vidět ve zviditelnění naší
obce a ukázce toho, že i my dokážeme uspořádat soutěž na vysoké úrovni.
Další významnou událost tohoto čtvrtletí jsme prožívali 8. listopadu. K letošnímu 110. výročí založení našeho sboru
jsme navrhli některé naše zasloužilé členy
na různá vyšší hasičská vyznamenání.
Jedno z nejvyšších hasičských vyznamenání převzala 8. listopadu naše členka paní Ludmila Neudertová. V krásném
prostředí přibyslavského zámku ještě
s dvacítkou dalších zasloužilých hasičů
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z celé republiky byla oceněna za celoživotní
aktivní přístup k hasičské myšlence, ale
hlavně za dlouholetou aktivní práci s mládeží. Nejvyšší vyznamenání „ Zasloužilý
hasič“ převzala z rukou Ing. Karla Richtera
starosty SH ČMS. Do dalších let ji popřejme
hodně vitality, životního elánu a zdraví.
Blíží se zimní období, a tak jako každý
rok byla zazimována technika a vypuštěna
voda z „plechovky“ na hřišti. Před zimou se
podařilo uklidit všechny překážky, aby vše
bylo připraveno na příští sezónu.
Listopad je tradičně měsícem, kdy se
scházíme na výroční valné hromadě, abychom zhodnotili minulé období, zkontrolovali účetnictví, ocenili nejlepší hasiče
a naplánovali co v příštím roce.
V sobotu 23. listopadu se v prostorách
obecního domu sešli v odpoledních hodinám nejdříve naši nejmladší, abychom je
za vydařenou sezónu odměnili sladkostmi,
popovídali si o letošních výsledcích a vyslechli jejich přání. Požadavky byly velice
různorodé, ale velká většina dětí se shodla
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na uspořádání diskotéky a výletu do rodinného zábavního centra Bongo v Brně.
Uvidíme, co se během následujících měsíců
podaří splnit.
Ve večerních hodinách se sešla v obecním domě starší generace. Po přečtení
všech zpráv byla předána vyznamenání
vybraným členům. Pak již následovala volná zábava až do pozdních hodin.
Blíží se konec roku, a tak bychom ještě
jednou rádi poděkovali všem našim sponzorům, ale i všem vám, kteří jste sbor dobrovolných hasičů podporovali a případně
pomáhali na našich akcích. Touto cestou
bychom chtěli poděkovat i všem rodinným
příslušníkům za podporu a pomoc. Jen
s jejich pochopením se podařilo úspěšně
uspořádat tolik soutěží a akcí jako v letošním roce.
V lednu příštího roku bychom Vás chtěli
pozvat na tradiční „88. Hasičský ples“, který se bude konat v pátek 17. 1. 2014 v kul-
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turním domě pana Radka Koláře. Následující týden v pátek 24.ledna uspořádáme
v obecním domě další ročník „Hasičského
mariáše“, na který zveme všechny hráče
mariáše.
Blíží se vánoční čas, a proto Vám všem
přejeme krásné a spokojené prožití těchto
nejkrásnějších svátků. Do nového roku
pak hodně zdraví, spokojenosti a pohody,
abychom v roce 2014 mohli prožívat pouze
příjemná setkání na soutěžních, kulturních, sportovních a společenských akcích.
Výbor SDH

Zpravodaj obce Sádek

WWW.F-BIKEKLUB.CZ

Cyklistická sezóna 2013 je již minulostí. Na její závěr jsme 28. září absolvovali
finálový závod Poháru Českomoravské
vrchoviny ve Svitavách. Zde se jel terénní
duatlon (běh+MTB), kde Jirka Dittrich
a Jirka Bureš vybojovali 3. místa ve svých
kategoriích. V celkovém pořadí poháru
skončil na 3. místě Jirka Bartoň. Tradiční
závod Dvouhodinovka dvojic se jel 14. října
v Poličce, na tomto závodě jsme vyhráli dvě
hlavní kategorie.
Letošní „Poslední šlápnutí“ jsme uspořádali v neděli 27. října. Za slunečného
a nezvykle teplého počasí se sešlo 16 příznivců horských kol, užít si příjemnou
vyjížďku podzimní krajinou. Tentokrát
jsme se vydali cestou necestou na Vírskou
přehradu.
V podzimních měsících jsme absolvovali
několik běžeckých závodů, ve kterých se
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velice daří Tomáši Fliedrovi. V Drážďanech na 10km trati doběhl třetí v kategorii a první mezi Čechy, startovalo zde
téměř dva a půl tisíce běžců. Třetí místo
také vybojoval na běhu Univerzity v Ústí
nad Labem a stejně tak na krosové desítce
na Střížovickém vrchu. Velice pěkný byl
závod Vyking - o krále Vysočiny se startem
na zámečku Karlštejn. V náročném terénu
s výběhem Svratecké sjezdovky nenašel
Tomáš Fliedr přemožitele a po deseti kilometrech si doběhl pro celkové vítězství.
V kategorii nad 45 let si doběhl Jirka Bureš
pro 2. místo. V zimě nás čeká několik závodů na lyžích.
Děkujeme všem, kteří nás v tomto roce
podporovali a pomáhali při pořádání závodu Sádecká pila. Již nyní chystáme druhý
ročník, který se pravděpodobně uskuteční
2. srpna 2014.
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HODNOCENÍ 1.TURNAJE FS SÁDEK V KRAJSKÉ LIZE
Na první turnaj sezóny jsme odjeli v sestavě Křemenák-Valta,Škoda,Klein,Petr-Poul,Kalášek,Lálík,Leinweber a z turnaje jsme si přivezli krásných 10 bodů z 12
možných. V prvním zápase jsme narazili
na Pardál Dolní Újezd a po brankách Poula,Petra a Kaláška jsme zaslouženě zvítězili 3:0. V dalším zápase na nás čekal
zkušený tým z Moravské Třebové a před
zápasem jsme si řekli,že nesmíme dostat
hloupý gól hned ze začátku zápasu. Avšak
na hřiště zřejmě přišel jiný tým,protože
hned v první minutě se Třebovští ujali
vedení,které se rozhodli bránit. Naštěstí
soupeř nedokázal vydržet náš tlak a tak
přišlo vyrovnání,kdy míč putoval po ose
Poul,Petr a Lálík,kdy posledně jmenovaný mířil do odkryté branky. Další branky
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už nepřišly a tak se body dělili. V dalším
zápase nás čekal nevyzpytatelný nováček
z české Třebové od kterého jsme nevěděli
co čekat. Soupeř však nebyl dostatečně
kvalitní a tak si naši borci z chutí zahráli a zaslouženě zvítězili 6:1, o branky se
podělili Škoda,Klein,Petr,Leinweber a 2x
Poul. V posledním utkání turnaje nás čekal důrazný tým Týniště nad Orlicí a naše
mužstvo si celkem v poklidu došlo pro vítězství 4:1 po dvou brankách Kleina a jedné Poula a Kaláška. S prvním turnajem
jsme tedy spokojeni jak s hrou,tak i výsledky. Nicméně nesmíme usnout na vavřínech
a dále tvrdě pracovat,jelikož další turnaj
nás čeká 8.prosince,kdy nás čekají týmy
SK Vraclav a Pobřeží Slonoviny Lanškroun.

Zpravodaj obce Sádek

SK SÁDEK
Vážení čtenáři tohoto vánočního vydání. Spousta utkání základní části MHL
je již odehrána a sádecký tým ve svých
utkáních úspěšně bojuje o přední příčky
tabulky. Prozatím naše snažení přináší ovoce a celý tým více či méně funguje
na jedničku. Někteří fanoušci a diváci se
mnou teď možná nesouhlasí, protože jim
při utkáních dokážeme sem tam nějakou tu
vrásku na čele vykouzlit a nervy pocuchat,
ale to ke sportu prostě patří. Nyní se budu
znovu opakovat, ale v tomto případě to dělám rád. Takže znovu a určitě ne naposledy.
Díky všem fandům za návštěvu našich
zápasů a hlasitou podporu během nich,
jste prostě nejlepší. Nebudu se zde rozepisovat o průběhu zápasů, protože veškeré
komentáře k jednotlivým utkáním naleznete na našich webových stránkách www.
obecsadek.cz/sksadek. Články k zápasům
jsou velice dobře popsány a vystihují průběh dění na ledě. Doporučuji si příspěvky
na stránkách přečíst. Komentáře píše náš
klubový publicista Honda Jílek a tímto
mu děkujeme za jejich tvorbu. Poděkování
také patří našemu webmasterovi, Tomáši
Jílkovi, který se v průběhu celé sezóny
stará o aktualizaci internetových stránek.
Sádek - P. Rybná
Sádek – Pomezí
Sádek – Trpín		
Sádek – Telecí		
Sádek – Jedlová
Sádek – Nyklovice
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Další pozitivní zprávou, kterou bych
zde chtěl zmínit je fakt, že jsme na sádeckém hřišti postavili nové mantinely. Mantinely jsou určeny především pro hraní
hokejbalu a v zimě pro hru hokeje. Díky
podpoře obecního zastupitelstva jsme zajistili nákup materiálu a hlavně díky všem
nadšencům se podařilo mantinely připravit a smontovat. Velký dík patří všem nejmenovaným pomocníkům a lidem, kteří
se o tuto rychlou akci zasloužili. Teď už
budeme jenom doufat, že bude mrazivá
zima, abychom mohli na hřiště nastříkat
led. Pokud se toto přání vyplní, tak se můžeme těšit na atraktivní turnaj v minihokeji, který se vždy nese v přátelském duchu
s nábojem obrovské rivality.
Závěrem bych Vám chtěl popřát pohodové a ničím nerušené svátky vánoční
a také úspěšný vstup do roku 2014.
Za SK Sádek V.Mešťan

9:1
7:2
1:0
3:4
3:2 sn
11:2
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