ZPRAVODAJ
obce Sádek
ročník XV. – 1/2015

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SLOVO STAROSTKY
Chci vás seznámit s tím, jaké akce se
v letošním roce uskuteční.
V lednu letošního roku proběhlo výběrové řízení na dodavatele na výstavbu
komunikace a veřejného osvětlení „v lokalitě u Červených“, kde má obec připravených deset parcel pro výstavbu rodinných domů. Dodavatelem stavby je firma
STRABAG a.s., Hradec Králové, která vyhrála výběrové řízení. Vysoutěžená cena
činí 2.390.076,- Kč a je podstatně nižší, než
cena rozpočtová, z čehož máme velkou radost. Začátek prací je naplánován na měsíc
květen 2015. Je to poslední akce, která se
v této lokalitě uskuteční a do budoucna se
již budeme moct věnovat dalším potřebným záležitostem v jiných částech obce.
Souběžně s budováním komunikace
v „lokalitě u Červených“ bude provedena
oprava cesty k prodejně Jany Boštíkové.
Na tuto akci máme požádáno o dotaci
z Programu obnovy venkova.
V dubnu letošního roku bude dokončena analýza stávajících rozvodů a návrh řešení vodovodních sítí pod názvem
„Rekonstrukce veřejného vodovodního
řadu v Sádku – I. etapa zajištění podkladů,
analýza a návrh řešení“ v dolní části obce.
Z oslovených tří firem byla vybrána Projekční kancelář ŠAFÁŘ CZ s.r.o. Polička.
Cena projektové dokumentace je 179.000,Kč a největší položku v ní činí geodetické práce což je 81.070,- Kč. Po dokončení
projektu bude ještě následovat zpracování
prováděcí dokumentace a pokud to bude
možné, tak žádost o dotaci na opravu vodovodu.
Spolu s obcí Kamenec u Poličky máme
naplánováno opravit parkety ve třídách
naší základní školy. Parkety jsou v opravdu
žalostném stavu a oprava je nutná. Přibližná cena je od sto do sto padesáti tisíc
korun.
1

Výročí

Uplynulé čtvrtletí oslavili své životní jubileum tito občané:
Ehrenbergerová Vlasta, Sádek č.p. 104
Tmějová Růžena, Sádek č.p. 87
Oslavencům blahopřejeme a do dalšího
života přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

Narozené děti
V současné době je před dokončením akce
„Protipovodňová opatření v obci Sádek“.
Veřejný rozhlas je již dokončen a po počátečních problémech je funkční. Hladinoměry jsou již nastaveny a budou nás varovat
před blížící se povodní. Rozhlas je napojen
na Hasičský záchranný systém a proto nám
bude každou první středu v měsíci úderem
poledne houkat siréna. Zbývá již jen odstranit starý rozhlas.
Pevně doufám, že se nám vše, co jsme
si naplánovali, podaří splnit. Přeji Vám
krásné jaro a příjemné velikonoce.
starostka obce

I v tomto čtvrtletí se obec rozrostla o nové
občánky.
Syn Tomáš se narodil rodičům Monice
Čějkové a Otovi Broklovi, Sádek č.p.
12. Malého Matěje přivítali na svět rodiče Marie a Lukáš Borovských, Sádek

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

Úmrtí

Toto čtvrtletí navždy opustil svou rodinu
a své blízké pan František Tlustý, Sádek
č.p. 100.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Poplatek za komunální odpad na rok 2015
je stanoven ve stejné výši jako v loňském
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. 2015 do 30. 4. 2015.

Poděkování.

Velice děkuji Sportovnímu klubu Sádek,
Fotbalovému sdružení Sádek i F-Bike klubu
Sádek za vynikající výsledky, kterých dosahují v náročných sportovních soutěžích.
Děkuji také za výbornou reprezentaci obce
a přeji členům všech tří klubů hodně zdraví, elánu a spoustu krásných zážitků ze
zdařilých sportovních výsledků.
Další poděkování patří SDH Sádek. Především dětem a jejich vedoucím za vynikající výsledky v hasičských soutěžích. Práce
s dětmi je velice náročná a záslužná. Moc
si ji vážím.
starostka obce
Zpravodaj obce Sádek

č.p. 170. Další chlapeček jménem Martin
přibyl v rodině Marie a Josefa Cackových, Sádek č.p. 79. Malá slečna, jménem
Bára se narodila do rodiny Veroniky
a Tomáše Sedlákových, Sádek č.p. 7.

č. 1/2015

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.
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ADVENTNÍ KONCERT

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Již po čtvrté se v naší obci uskutečnila
vánoční výstava, kterou opět uspořádaly
v sále obecního domu místní šikovné ženy
a dívky. Návštěvníci mohli načerpat inspiraci na výzdobu domovů a v předvánočním
čase v klidu posedět v příjemném prostředí
při poslechu koled a ochutnávce vánočního
cukroví. Rovněž měli možnost zakoupit si
vánoční dekorace, ručně vyrobené šperky,
květinové vazby a ručně malované obleče-

Čtvrtou adventní neděli se v kostele
Nejsvětější Trojice v Sádku uskutečnil 12.
adventní koncert. Milé vystoupení dětí
ze ZŠ a MŠ Sádek hned v úvodu navodilo pravou vánoční atmosféru. Moc pěkné
a dojemné bylo vystoupení dvou mladých
talentovaných houslistů Matyáše Boštíka
a Vojty Švejdy i pěvecký výkon Daniely
Švábové. Litomyšlský dechový kvintet opět
nezklamal a předvedl se v plné kráse. Vystoupení chrámového sboru pod vedením
zkušeného varhaníka Josefa Bednáře bylo
velice pěkné. Zvláště skladba
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ní. Mnoho nápaditých výrobků na výstavu
věnovaly i děti z mateřské školy ve spolupráci s jejich trpělivými učitelkami. Všem,
kteří se podíleli na přípravě a organizaci
výstavy patří velké poděkování a obdiv.
Doufáme, že se vánoční výstava uskuteční
i v příštích letech a proto přejeme organizátorům mnoho dobrých nápadů, elánu
a spoustu spokojených návštěvníků.
Eliška Mešťanová

Nad hvězdné výše… od L. Beethovena
byla velmi zdařilá. O nevšední zážitek se
postarala houslistka Helena Gregorová
. Na závěr zazněla báseň Vánoční píseň
od Jaroslava Seiferta v podání Elišky Mešťanové a vánoční koleda Tichá noc v podání
chrámového sboru. Všem účinkujícím patří
poděkování za krásný umělecký zážitek
a návštěvníkům za finanční dary, které
budou opět využity na opravu místní fary.
Celková částka z dobrovolného vstupného
činila 12.014,- Kč.
Ludmila Sládková

Zpravodaj obce Sádek

č. 1/2015
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PLES A DĚTSKÝ KARNEVAL
V pátek 13. února se v Obecním domě
konal v pořadí již jedenáctý společenský
ples obce Sádek. K tanci a poslechu hrála
osvědčená hudební skupina ABC Boskovice,
která opět nezklamala. Výbornou večeři
v podobě hovězí svíčkové a vepřových řízků
s bramborovým salátem letos opět připravil

Tentýž víkend v neděli 15. února se
uskutečnil dětský karneval. Tentokrát se
o zábavu a soutěže postaral pan David Hamerský s manželkou, kteří se dětem celé
odpoledne plně věnovali a dokázali, že to
s nimi opravdu umí. O této skutečnosti
svědčí kladné ohlasy účastníků karnevalu.

nevalu nesmí chybět a dětem vždy udělají
velkou radost. Účast byla jako vždy hojná
a děti i rodiče si nedělní odpoledne náležitě
užili.
Všem, kteří přiložili ruku k dílu jak
na plesu, tak i na karnevalu, patří velký
dík.
Na příští rok byl termín plesu stanoven na 30. leden a poprvé se uskuteční
v sobotu, aby se pořadatelé i hosté mohli
v klidu připravit. V neděli 31. ledna bude
samozřejmě následovat dětský karneval
za účasti osvědčených moderátorů.
Takže za rok opět nashledanou!
Eliška Mešťanová

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Libor Kvapil. Tombolu měl tentokrát na starosti nováček zastupitelstva Tomáš Fliedr
a úkolu se napoprvé zhostil na výbornou.
Nemalý dík také patří Janě Borovské, která
věnovala spoustu času na zajištění velkého
množství cen do tomboly. Ostatní členové
zastupitelstva se vzorně podíleli na přípravě a průběhu plesu. Přítomní hosté tradičně
ocenili příjemné a nekuřácké prostředí a celkovou úroveň plesu, která byla ve srovnání
s ostatními akcemi stejného druhu nadprůměrná. O tom svědčí skutečnost, že nejen
místní, ale především hosté z okolí si tuto
společenskou akci nenechají ujít a každoročně se rádi na obecní ples do Sádku vrací.
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Ve středu 11. 2. 2015 jsme přivítali
naše budoucí prvňáčky u zápisu do 1. třídy. Jelikož jsme se s nimi již od podzimu
setkávali na přípravných lekcích, kde jsme
je dobře poznali, nečekalo je žádné velké
„zkoušení“.
Kamarádi ze 4. a 5. ročníku si pro ně
připravili pohádku O dvanácti měsíčkách
a provedli je jednotlivými úkoly. A protože
rok má 4 roční období, tak i na děti čekala
4 zábavná stanoviště. Na nich si děti pro-

cvičily pohybovou zdatnost, matematické
znalosti, písmenka, přednesly nám básničku nebo zazpívaly písničku s doprovodem
jednoduchých hudebních nástrojů. Také
si v pracovním listu doplnily a nalepily
obrázky ke správnému období.
Všechny děti byly šikovné a těšíme
se, až se s nimi od září budeme setkávat
v 1. třídě.
Pavla Švábová

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
I letos se společenský sál zaplnil zajímavými a nápaditými maskami a aby nebyl
nikdo ochuzen, byly všechny odměněny
drobnými cenami. Samozřejmostí byly nafukovací balónky, které na žádném kar-

Zpravodaj obce Sádek

Zápis do mateřské školy v sádku se koná
ve středu 27. 5. 2015
od 8.00 – 16.00 Hod.

č. 1/2015

U zápisu obdržíte žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání a přihlášku
do mateřské školy
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FARNOST SÁDEK
Vážení farníci, milí přátelé.
V úvodu mého zamyšlení vás všechny
zdravím.
Před časem jsem dostal mailem pěkný
příběh. Rád se s vámi o něj podělím. Vyprávěl ho nějaký muž.
Před několika týdny jsem si k ranním
novinám uvařil kávu a posadil se, že si poslechnu rádio. Jak jsem ladil různé stanice,
upoutal náhle mou pozornost sametový
hlas nějakého staršího muže. Vyprávěl
něco o tisíci kuliček. To mě zaujalo, zesílil
jsem zvuk a opřel se v křesle.
Klidně se vsadím, že jste v práci hodně
vytíženi. Včera, dneska, zítra. A třeba vám
za to i dost platí. Jenže za ty peníze si kupují váš život. Jen se zamyslete, je to čas,
který netrávíte s těmi, které máte rádi, se
svými blízkými. Za nic vám neuvěřím, že
opravdu musíte pracovat celou tu dobu,
abyste se uživili. Pracujete, abyste uspokojili svá přání. Musíte ale vědět, že je to
uzavřený kruh – čím více peněz, tím více
toho budete chtít a tím více budete pracovat, abyste měli ještě víc.
Je třeba dokázat se sám sebe v jisté chvíli zeptat: „Opravdu potřebuji tu či onu věc
– například nové auto – tak nutně?“ A říci
si, zda jste kvůli tomu ochotni promeškat
první taneční vystoupení své dcery nebo
synův sportovní závod. Dovolte mi povyprávět vám o něčem, co mi reálně pomohlo
pamatovat si a zachovat to hlavní v mém
životě.
A začal vysvětlovat svou „teorii tisíce
kuliček“.
– Podívejte, já jsem si jednoho krásného
dne sedl a trochu jsem počítal. Člověk žije
v průměru 75 let. Vím, někdo žije méně,
jiný delší dobu. Ale průměr je 75 let. Když
75 násobím 52 (to je počet nedělí v roce),
dostanu 3900 – tolik nedělí v životě máme.
Když jsem se nad tím zamyslel, bylo mi
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pětapadesát. Znamenalo to, že už jsem
prožil přibližně 2900 nedělí. A zbylo mi
jich jen 1000.
Šel jsem kvůli tomu do hračkářství
a koupil jsem 1000 malých plastových
kuliček. Nasypal jsem je všechny do průhledné nádoby. A pak jsem každou neděli
vytahoval a zahazoval jednu kuličku. Všiml jsem si, že když jsem to dělal, když jsem
viděl, jak se počet kuliček zmenšuje, začal
jsem věnovat víc pozornosti skutečným
hodnotám v životě.
Není silnějšího prostředku, než vidět,
jak se zmenšuje počet dní, které ti byly
souzeny! A teď mi dovolte ještě poslední
myšlenku, o kterou bych se dnes s vámi
rád podělil, než půjdu obejmout svou milovanou ženu a půjdu s ní na procházku.
Dneska ráno jsem z té nádoby vyndal
poslední kuličku…
A proto každý následující den je pro
mě dar. Přijímám ho s vděčností a svým
blízkým a milovaným lidem dávám teplo
a radost. Víte, myslím si, že to je jediný
možný způsob prožití života. Ničeho nelitují. Rád jsem si s vámi popovídal, ale teď
už musím spěchat k rodině. Věřím, že se
ještě uvidíme.
Zamyslel jsem se. Měl jsem skutečně
o čem přemýšlet. Plánoval jsem dneska
zaskočit do práce ne na moc dlouho, bylo
třeba dělat na jednom projektu. Pak jsem
si chtěl s přáteli zajít do klubu. Místo toho
jsem šel nahoru a probudil svou ženu něžným polibkem.
– Vstávej, drahoušku, pojedeme si s dětmi udělat piknik.
- Co se stalo, zlato?
-Nic zvláštního, jen jsem si zkrátka řekl,
že jsme už dávno nebyli o víkendu všichni
spolu. A taky se chci zastavit v hračkářství.
Potřebují koupit plastové kuličky…
Půst a velikonoce nás evokují, abychom

Zpravodaj obce Sádek

blíže poznali smysl a hodnotu života a cenu
našich nejbližších. Život časný je pro nás
realitou. Ale jak ještě dlouho? Ježíš Kristus, skrze své utrpení i zmrtvýchvstání,
nám nabízí realitu věčnou. Přijmeme ji?

Přeji vám požehnané svátky velikonoční, radost v srdci a poznání lásky Ježíše
Krista.
P. Marian Sokol

DŮM PRO CHARITU OŽÍVÁ
Na sbírkovém účtu „Dům pro Charitu“
je k datu 15. 12. 2014 nashromážděno již
neuvěřitelných 80 358 Kč.
Vážení a milí dárci, děkujeme
Vám všem za pochopení a štědrost, kterou
jste Oblastní charitě Polička projevili. Ujišťujeme Vás, že všechny
prostředky ze
sbírkového účtu jsou směrovány výhradně
na rekonstrukci a splátky nově koupeného
domu ve Vrchlického ulici čp. 10. Děkujeme
také všem firmám, řemeslníkům i dotčeným úřadům za jejich obětavou práci, rady
a mnohdy i nezištnou pomoc.
O tom, že Vaše finanční i materiální podpora je účelně využita, svědčí fakt,
že mohlo být již ke dni 19. 12. 2014 zprovozněno první patro budovy. První, kdo se
do nových prostor nastěhoval, jsou střediska Šance pro rodinu a Centrum náhradní
rodinné péče. V lednu 2015 dojde k přesunu Otevřených dveří a Osobní asistence
z Tylovy ulice. Dále pracujeme na úpravách
přízemí domu, kde jsou opravy náročnější,
ale pro provozní potřeby Charity naštěstí
nejsou tak akutně potřebné.

č. 1/2015

Zároveň bychom rádi vyzvali dárce sbírkového účtu Dům pro Charitu, kteří
poskytli dar 500 Kč a vyšší, aby se v případě, že jim do konce ledna 2015 nepřijde
slibované potvrzení, obrátili na Oblastní
charitu Polička (tel. 461 725 552). Zaznamenali jsme totiž z výpisů, že někteří dárci
i poměrně hodně vysokých částek posílaných z účtu na účet, neuvedli svoji adresu
a my tudíž nevíme, kam potvrzení poslat.
Tato informace se netýká dárců přispívajících prostřednictvím složenek. Zde máme
sjednány nadstandardní služby s Českou
poštou a opisy adres ze složenek budeme
mít pro účely vystavení potvrzení k dispozici (pokud budou složenky vyplněny
čitelně). V každém případě, při jakékoliv
nejasnosti s Vaším darem se nebojte na nás
obrátit.
S obdivem k Vašemu porozumění
a s díky za Vaši pomoc
Pracovníci Oblastní charity Polička
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prvních čtrnácti lednových dní, se podařilo nashromáždit
626 097 Kč.
Obyvatelé Sádku přispěli do tohoto výsledku částkou 28 822 Kč.

Vážení a milí občané Sádku,
jsme vám velmi vděční za váš příspěvek,
kterým jste v období kolem svátku Tří
králů, přispěli do kasiček při již tradiční,
v pořadí letos již 15. Tříkrálové sbírce.
V letošní Tříkrálové sbírce, která proběhla
v Poličce a ve spádových obcích, během
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Jsme opravdu vděční za vaše příspěvky
a budeme se snažit, abyste vy všichni viděli, slyšeli, či zakusili, že tyto vybrané
peníze jsou opravdu dobře využity a byl
podpořen letošní záměr Tříkrálové sbírky:
•
Částečné pokrytí nákladů domácí hospicové péče – materiální vybavení,
osobní náklady na odborníky (lékaři,
psychoterapeut), které nelze hradit
z plateb zdravotních pojišťoven.
•
Příspěvek na zakoupení automobilu
pro zabezpečení domácí hospicové
péče.
•
Částečné pokrytí nákladů spojených
se zajištěním služby Občanské poradny.
•
Přímá pomoc sociálně slabým v místě
působnosti OCH Polička, případně
humanitární pomoc.
•
Rozvoj projektů souvisejících s projektem Adopce na dálku
Děkuje Oblastní charita Polička

Zpravodaj obce Sádek

SLUŽBY POSKYTOVANÉ SVAZKEM OBCÍ AZASS
1) Domovy pro seniory
Tato pobytová služba je zajišťována
na dvou pracovištích, a to v Poličce v areálu
AZASS (50 lůžek) a v Bystrém (69 lůžek).
Služba je určena osobám, které mají
sníženou soběstačnost zejména z důvodu
věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc, která jim nemůže být zajištěna
členy jejich rodiny, pečovatelskou službou
ani jinými službami sociální péče. Služba
je určena zejména pro seniory pobírající
starobní nebo invalidní důchod a pro osoby
s tělesným nebo zdravotním postižením
pobírající invalidní důchod a dosáhly věku
50 let, které vzhledem ke svému věku nebo
zdravotnímu stavu nemohou dlouhodobě
zajišťovat své životní potřeby v přirozeném prostředí.
Kontakty:
Domov důchodců v Poličce
461 722 700, kl. 452, 453, 431; 731 043 601
e-mail: ddpolicka@tiscali.cz
Domov pro seniory v Bystrém
461 653 161, kl. 173; 734 673 693
e-mail: dpsbystre@tiscali.cz
Více informací, včetně aktuální výše úhrady za pobyt najdete na:
www.azass.cz/domov, www.azass.cz/dps
2) Pečovatelská služba
V současné době zajišťuje Svazek obcí
AZASS pečovatelskou službu v těchto členských obcích: Borová, Březiny, Oldřiš, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Telecí, Lubná,
Sebranice.
Jedná se o „terénní“ službu – je tedy
poskytována přímo v domácnostech klientů. Cílovou skupinou služby jsou částečně
samostatné osoby, které však mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku,
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chronického onemocnění, zdravotního
postižení, samoty či ztráty orientace a jejichž situace vyžaduje krátkodobou pomoc
druhé osoby. Bez této pomoci by nemohly setrvat ve svém přirozeném prostředí
a tuto pomoc jim nemohou zajistit rodinní
příslušníci ani jiné blízké osoby.
Kontakty:
vedoucí služby: tel. 461 722 700, kl. 452;
731 043 601
pracovníci v přímé péči:
•
Borová, Březiny, Oldřiš, Pustá Rybná, Pustá K amenice, Telecí: tel.
604 120 419
•
Lubná, Sebranice: tel. 604 341 785
e-mail: azass@tiscali.cz
Více informací najdete na:
www.azass.cz/ps
3) Sociální rehabilitace
Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením.
Tyto služby jsou poskytovány ambulantně v areálu AZASS v Poličce. Slouží především k nácviku činností, které
vedou ke zvýšení celkové samostatnosti
a soběstačnosti klienta při péči o vlastní
osobu a při běžných úkonech v domácnosti. V případě některých činností (vycházky, doprovod na úřady apod.) jsou služby
poskytovány rovněž mimo areál.
Cílovou skupinou jsou dospělé osoby,
které mají sníženou soběstačnost a zejména z důvodu onemocnění, zdravotního postižení či ztráty orientace a jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné osoby vedoucí k udržení či opětovnému získání
potřebné míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti a k návratu do svého přirozeného prostředí (či setrvání
v něm). Služby jsou poskytovány zejména
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klientům, kteří končí pobyt ve zdravotnickém zařízení (LDN).
Kontakty:
vedoucí služby: tel. 461 722 700, kl. 452;
731 043 601
pracovníci v přímé péči:
tel.: 461 722 700, kl. 244, 243
e-mail: azass@tiscali.cz
Více informací najdete na:
www.azass.cz/sr
www.azass.cz/sas
4) Půjčovna kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek
Půjčovnu najdete v přízemí budovy „A“
v areálu AZASS v Poličce.
Typy pomůcek, které nabízíme k zapůjčení:
•
Mechanické vozíky
•
Pomůcky k usnadnění chůze
•
Zvedací zařízení
•
Pomůcky pro usnadnění manipulace
s pacientem
•
Toaletní pomůcky
•
Antidekubitní pomůcky
•
Perličkové polohovací pomůcky
•
Lůžka a příslušenství k lůžkům
•
Odpočinková křesla a židle
Při zapůjčení je vybírána záloha v hodnotě cca 10% pořizovací ceny pomůcky,
která se po jejím odevzdání v nepoškozeném stavu vrací v plné výši zpět klientovi.
První 2 měsíce zápůjčky jsou zdarma, poté
je možné zapůjčení za úhradu prodloužit.

5) Sociální lůžka při LDN Polička
Jedná se o pobytovou službu, která je
určena osobám, které již nevyžadují péči
ve zdravotnickém zařízení (LDN), ale
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné
fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení do domácí
péče. Služba je poskytována na oddělení B2
v objektu B areálu AZASS.
Kontakty:
461 722 700, kl. 131, 455
e-mail: sestra.nempol@tiscali.cz
Mgr. Vít Češka
vedoucí střediska Polička SO AZASS

Kontakty:
461 722 700, kl. 455, 452
e-mail: azass@tiscali.cz
Více informací, včetně katalogu všech
pomůcek a ceníku půjčovného najdete na:
www.azass.cz/ssi - Půjčovna kompenzačních, rehabilitačních a rekondičních
pomůcek

č. 1/2015
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MYSLIVCI

HASIČSKÉ OZVĚNY
Letí nám to letí, Únoru jsme dali vale,
březen už také slušně ukrajujeme, slunce
nás už šimrá do obličeje, vypadá to vypadá,
že paní zima je ta tam a jaro doufám brzy
vypukne.
Co Vám sdělit, když jsme nic tak velkého
přes zimu nezimu nepodnikali a věnovali
jsme se odpočinku a tak trochu lenošení
??? Snad jen zmínka o našich tradičních
zimních akcích.
Leden:
16.1. tradiční již 89. Hasičský ples –
tancechtivých návštěvníků ubývá, ale Ti co
přišli nelitovali, dobře se pobavili, najedli,
něco málo popili a určitě byli spokojeni

Zimu snad máme za sebou a čeká nás
nejkrásnější část roku, jaro. Zima byla velmi mírná a tak nám zbylo téměř všechno
seno v krmelcích. Zato jadrného krmiva
jsme jako vždy zkrmili dost.
Poměrně hodně se nám dařilo lovit lišky, i když většinou do sklopců; avšak kun
bylo pomálu.
Již od února se potkáváme s posly jara –
skřivany, špačky, holuby a dalšími. Nutno
předeslat, že jaro je obdobím mláďat nejen
v lesích, ale i v obci – kachny u potoka sedí
na vejcích skoro měsíc. Také lze spatřit
mladé zajíčky, při velkém štěstí i bachyni se
selaty, od konce května také srnčata. Proto
prosím všechny lidi o pokud možno maximální klid v honitbě a při procházkách
s pejskem o jeho vedení na vodítku, takové
srnče nebo zajíček mu neutečou. Dbejte
nejvyšší opatrnosti a kochejte se krásami
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přírody, dokud ještě nějakou máme.
Březnem začal nový myslivecký rok
a ten starý jsme uzavřeli tradiční výroční schůzí. Pozvání přijala starostka obce
Sádek, paní L. Sládková, pozvaní zástupci
honebního společenstva – starosta pan
P. Jílek a jednatel pan L. Borovský – nepřišli ze zdravotních důvodů. Schůze se
protáhla do pozdních hodin a nálada byla
výborná.
Jsem velmi zvědav, jak letos bude probíhat spolupráce se zemědělci z Telecího.
Došlo tam totiž ke změně na postu agronoma a dosud ho nikdo z nás nezná. Snad
bude přístupný spolupráci alespoň tak,
jako předchozí agronom.
Myslivecké sdružení Sádek
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23.1. tradiční již 18. ročník Hasičského
mariáše – letošní ročník přilákal rekordní počet milovníků mariáše, dorazilo jich
celkem 40 a tak jsme museli dodatečně
přidávat další 3 hrací stoly, k připraveným
7. stolům. Přestože se nám trošku podařilo
zajistit kvalitnější ceny pro ty nejlepší, zájem o náš turnaj nám velí na příští ročník
se musíme ještě více polepšit. Nakonec si
vítězství do Korouhve odvezl Jarda Hegr.
Únor: snad jenom účast na Výroční
valná hromada okrsku Borová, která letos
konala v Korouhvi.
Březen: jsme v začátcích, ale již plánujeme akce jako třeba dodělání podhledu
v zadní garáži pro případný další prodej

č. 1/2015

při akcích a důstojné uložení cvičebního
náčiní mládeže, dále pak příprava stříkaček na sezonu, oprava překážek a řada dalších prací v hasičské zbrojnici, a při údržbě
údržbě hasičské techniky a vybavení.,
A mimo to se ještě šušká o plánované zabíjačce, která by měla proběhnout
v pátek a především v sobotu, tj. 20. resp.
21. 3. 2015
Ve zkratce co je nového hasičů :
Zakoupili jsme skládací párty stan
pro potřebu mladých hasičů
•
Objednány jsou další nové dresy pro
naše starší žáky
•

Společenská kronika:
Ze životních jubileí jsme stihli na konci
ledna popřát Jendovi Jílkovi prostřednímu
k jeho 50, v únoru pak Jendovi Boštíkovi
st. ke krásné 60 a v březnu bychom chtěli navštívit ještě Rendlík a Otu Nunváře
u příležitosti jeho 65. Všem oslavencům
ještě jednou blahopřejeme.
Ve společenské kronice z jiného soudku :
Borováci se rozrůstají. Lukášovi a Marušce Borovských se narodil syn Matěj.
Obrovská gratulace a ať Vám Matěj dělá
jen samou radost.
Tolik z činnosti za uplynulé dva měsíce
letošního roku z naší činnosti. Sice nic moc,
ale slibujeme, že po zimním spánku se brzo
probudíme a zkusíme něco vymyslet a oživit život nejen ten hasičský, ale i život v té
naší vesničce i když né zrovna středisková.
K doufám
začínajícímu jaru Vám přejeme dostatek
chuti, elánu, zdraví a pohody ale hlavně
mějte se rádi a na některých připravovaných akcích páček schledáček.
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ZLATÁ SEZÓNA
V posledním vydání zpravodaje jsem
Vám shrnul první polovinu základní části,
kde jsme nepoznali hořkost porážky. Ihned
po prvním odehraném kole se k týmu vrátili
uzdravení Jirka Nykl a Kuba Radiměřský
a tak jsme mohli skládat jednotlivé pětky
a začít se soustředit na blížící se play-off.
Stejně jako v první polovině ani v té druhé
jsme nepodlehli žádnému z týmů celé MHL
a to si myslím, že je hodně pěkný výsledek.
V základí části nás nejvíce potrápili papíroví
favorité z Jedlové a Pomezí, ale i přesto jsme
je ve všech čtyřech zápasech porazili. Celou
základní částí jsme propluli bez větších problémů. Tuto sezónu se o to nejvíce zasloužili kluci z prvního útoku, kde výborné trio
vytvořili Imramovský – Stoček – Vašátko.
Samozřejmě to nebylo jen o těchto třech
lidech, ale o výborně sestaveném a vyrovnaném týmu celkově.
Do bojů o play-off jsme postoupili z prvního místa a naším soupeřem ve čtvrtfinále
se stali hráči z Telecího. Vyřazovací část
se hraje na dva vítězné zápasy a my jsme
oba dva zápasy s Telecím vyhráli poměrně hladce se skórem 23:6 (15:2 a 8:4). Poté
jsme v semifinále narazili na tým Betléma
a výsledek byl také celkem jednoznačný,
i když v prvním zápase se hrály 2 vyrovnané
třetiny s výsledkem 2:2, až třetí třetina byla
z naší strany jednoznačnou záležitostí, kdy
jsme konečně začali využívat gólové šance
(13:2 a 10:3). Díky těmto čtyřem výhrám
jsme postoupili do vytouženého finále, kde
jsme čekali na soupeře, který měl vzejít ze
semifinálové dvojice Pomezí – Jedlová. Naším finálovým soupeřem se stal tým Pomezí. Našeho soupeře určil až třetí rozhodující
zápas této dvojice, protože se jednalo o velmi vyrovnanou a zajímavou sérii.
Byla to naše druhá finálová účast. První
finále jsme sehráli před třemi roky s Betlémem a většina z Vás si zajisté dobře pa-
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matuje, že jsme podlehli až na samostatné
nájezdy. Očekávání od tohoto finále byla
veliká. Celá sezóna se vezla na vítězné vlně
a nikdo z nás nechtěl poznat chuť porážky
v tom nejdůležitějším zápase celé sezóny,
kterým bylo finále. Byla to velká výzva
pro celý tým, nikdo nechtěl prohrát a zároveň jsme měli před tímto utkáním velký
respekt. Čekal nás velmi kvalitní soupeř,
který má zkušený tým mladých tahounů,
kteří dokáží hrát hokej na vysoké úrovni.
Den D, kdy se hrálo finálové utkání (pouze
jeden zápas) byl v sobotu 14.3.2015. Všichni
jsme se těšili a zároveň měli respekt z nadcházejícího utkání. Vítězství bylo na dosah
a přesto se mohlo stát cokoliv. Všichni samozřejmě brali tento zápas velmi zodpovědně se zdravým sebevědomím. Trenéři
se také dobře připravili a taktika byla jasná,
pokud nebudeme vylučovaní, tak nás tým
z Pomezí nemůže přehrát. Zápas začal s velkým nasazením a měl i hokejovou kvalitu.
Zápas řídili zkušení rozhodčí z extraligové a krajské soutěže, což přidalo celému
zápasu plynulost, spravedlnost a kvalitní
podívanou. První gól utkání vstřelil Lukáš
(Vašuz) Vašátko, druhý zásah přidal Lukáš
(Šakal) Novák. Tímto stavem skončila první
třetina. I ve druhé části jsme se prosadili,
gól dal Jakub (Rada) Radiměřský, když se
trefil mezi betony gólmana Škody. Ve druhé třetině ještě přidal na 4:0 Aleš (Stóča)
Stoček. O pomezský zásah se postaral při
našem oslabení 5 na 3 Ehrenberger, přibližně 7 minut před koncem se tento hráč trefil
podruhé a zápas se trochu zdramatizoval.
My jsem naštěstí pro uklidnění přidali pátý
gól, opět zásluhou Lukáše (Šakala) Nováka
a po vítězství 5:2 začaly oslavy prvního titulu v dosavadní klubové historii. Navíc byl
vyhlášen nejlepším hráčem a střelcem celé
MHL náš Pavel (Imra) Imramovský. Cenu
tomuto hráči věnovali sádečtí hasiči, proto-
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že vedení MHL neprojevilo dostatek snahy
k zajištění individuálních ocenění. Tímto
děkuji našim hasičům. Zážitek z celého večera to byl opravdu parádní, všichni jsme
po vítězství velmi toužili a ono to vyšlo!
Atmosféra finálového zápasu nemá chybu,
stadion je plný fanoušků a diváků z širokého
okolí, všichni čekají kvalitní zápas hodný
finále a nám se podařilo zakončit tuto sezónu bez jediné prohry, co víc si přát? Asi jen
uspěšný další ročník MHL v Poličce. Opakovaně patří obrovský dík naším sponzorům,
kteří nás neustále podporují. Další nemalý
podíl na našem úspěchu má celý realizační
tým a v neposlední řadě i diváci v čele s neúnavnými bubeníky. Divácká finálová účast
byla opravdu veliká a atmosféra neměla
chybu. Díky Vám všem! Je to pro nás krásný
zážitek hrát před zaplněnou tribunou.
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Po zlatém triumfu jsme se všichni sešli
v pohostinství u Radka Koláře a tímto bych
chtěl poděkovat i jemu, že se o nás tak pěkně
postaral. Letošní tradiční hokejová rozlučka
se nebude konat v kutlurním domě Dance
Hall, ale počkáme si na lepší počasí a orožníme na hřišti sele. Předpokládaný termín
je plánován na konec května. O přesném
datu budete všichni dostatečně a včas informováni. Předběžně Vás tímto všechny
zvu na tuto vždy velmi vydařenou událost.
Za celý zlatý tým ročníku 2014/2015 ještě
jednou děkuji.
Za SK Sádek Mešťan V.
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FS SÁDEK
Po vydařené sezoně 2013/14 v krajském přeboru v sálové kopané, kde jsme
až na jeden zápas vyhráli vše a samozřejmě
zaslouženě skončili na prvním místě, jsme
se rozhodli, že vyzkoušíme jinou soutěž
pod jinou organizací a tím je futsal. Rozdíl
mezi sálovou kopanou a futsalem je krátce
řečeno v pravidlech a jak jsem již zmiňoval
v organizaci, ale to není předmětem tohoto
článku.
Před novou sezonou jsme si dali za cíl
vyhrát tuto soutěž a samozřejmě postoupit
dále do divize, nejen já, ale i hráči jsme
pevně věřili a doufali že se nám tento úkol
podaří uskutečnit už jen proto že patříme
mezi zkušené sálovkáře s ligovými zkušenostmi. Samozřejmě to pro nás byla velká výzva nový soupeři a již zmiňované
pravidla která nám jak se ukázalo dělala
dlouhodobé problémy, zejména hra s brankařem, která je ve futsale prakticky nemožná. Pokud bych měl hodnotit celkově naší
hru, tak si myslím, že jsme předvedli plně
hodnotný futsal s řadou nacvičených a propracovaných akcí. Nicméně byly zápasy,
které se nám nevyvedly hlavně v koncovce
a byly momenty, kdy jsme se doslova nadřeli na jediný gól, hlavně v druhé polovině
sezony, kde soupeř věděl jak hrajeme a kde
je naše největší síla a naopak. Povětšinou
se soupeři zatáhli na svojí polovinu, zaměřili se na bránění a hráli brejkově a na nás
záleželo jak si s tím poradíme, konec konců
tabulka hovoří jasně z osmnácti zápasů
šestnáct výher jedna remíza a jedna prohra. Pokud bych hodnotil soutěž jako celek,
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nejen já, ale i hráči si myslíme, že až na nějaké výjimky to stálo za to si tímto projít už
jen kvůli seznámení se se soutěží a určité
futsalové posloupnosti směrem kupředu.
Co se týče našich hráčů, nerad bych touto cestou hodnotil jednotlivce, jen bych
chtěl vyzvednout naše tři nejlepší střelce
Michal Škoda 12 branek, Mirek Kovář 15
branek a Tomáš Poul 18 branek. U posledního jmenovaného dokonce aspirant pro
nejlepšího střelce celé soutěže.
Do další sezony nás čeká opět mnoho
práce, zejména zkvalitnění naší koncovky,
zapracovat ještě více na taktice a rozšíření
kádru vzhledem náročnosti a náchylnosti
na zranění hráčů a v neposlední řadě zapracovat tolik opomíjené disciplíně mančaftu
na které jako trenér FS Sádek velice bazíruji. Nejen mé cíle jsou jednoznačně ambiciózní tím se netajím a rád bych zase posunul
mančaft o krok dále a zkusit vykopat druhou ligu. Samozřejmě nás v divizi čekají
opět nový a hlavně kvalitnější soupeři,
takže se máme na co těšit nejen my, ale
i fanoušci, které bych touto cestou také rád
nalákal na další sezonu a doufám, že bude
tak úspěšná jako ta předchozí.
Na závěr bych rád poděkoval Sádku jako
obci za jejich spolupráci, paní starostce
a celému zastupitelstvu za dlouholetou
podporu a všem kdo fandí FS Sádek, protože bez nich by to nešlo.
S úctou a respektem trenér
FS Sádek Martin Lalík
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Zimní období jsme využili k poctivé přípravě na nadcházející sezónu. K ní patřilo
především běhání, běžky, plavání, ale také
posilovna či jízda na válcích a trenažérech.
Již tradiční zhodnocení sezóny proběhlo úspěšně v restauraci na Jordáně, kde
byly vyhodnoceny výsledky sezóny 2014.
Ale neopomenuli jsme ani mnohé závody – samozřejmě běžecké, ale také lyžařské.
Na lyžích náš klub vzorně reprezentoval
Bohouš Navrátil, který se zúčastnil Českomoravského poháru v běhu na lyžích v Novém Městě na Moravě, tří závodů v Harrachově, Orlického maratonu v Deštném, 3.
závodu ČMP v Hlinsku, Jesenické 24 hodinovky a také Krkonošské 70. V běžeckých
závodech jsme měli početnější zastoupení.
V prosinci Tomáš Fliedr zvítězil na Malé
ceně Monaka na 10km trati ve Slatiňanech, na 13km trati již tradičního nočního
běhu Aušperskem v Zaječicích získal 3.
místo, na Štěpánském běhu ve Svitavách 1.
místo, a o tři dny později zopakoval první
místo v Silvestrovském běhu na trati Velké
Tresné – Olešnice a zpět. Skvěle na těchto
závodech běžel i Jiří Fliedr, jehož běžecké
výkony jdou strmě vzhůru, Bohouš Navrátil či Jirka Bureš.
V Poličce na cyklostezce jsme uspořádali
díky Jirkovi Bartoňovi a Vašku Srnskému
Silvestrovský běh pro všechny věkové kategorie.
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V lednu a únoru si Tomáš a Jiří Fliedrovi
dovezli další cenné body z běžeckého poháru ve Slatiňanech.
Nyní jsme již ve fázi najíždění objemových kilometrů převážně na silnici. Čekají
nás další jarní běžecké závody, v nejbližší
době vyhlášená Pečecká desítka a velmi náročný 65km dlouhý běžecký závod „Horská
výzva“, kde nás dokonale prověří prudká
stoupání, seběhy a také zasněžené hřebeny
Jeseníků.
Rádi bychom také pozvali všechny
vyznavače rekreačního, kondičního i výkonnostního běhu na „ ÚTERNÍ BĚHÁNÍ
PO VLEČCE“, které pořádáme. Start a cíl
bude v Poličce na cyklostezce u mlýna.
Poběží se k obalovně u silnice na Modřec
a zpět, celková délka je 4850m s převýšením 44m.
Celkem bude 9 kol od března do září,
6 nejlepších výsledků se započítává do celkového hodnocení. Vyhlášení vítězů bude
22.září. Výsledky a průběžné pořadí budeme zveřejňovat na našich stránkách
www.f-bikeklub.cz.
Přijďte si s námi protáhnout těla a poměřit síly s ostatníma nebo sami se sebou.
Těšíme se na vás. Začínáme 24. března
v 18.00.
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Vychází čtvrtletně v nákladu 200 výtisků. Bezplatně!
Uzávěrka vždy 3. týden 3. měsíce čtvrtletí.
Neprošlo jazykovou úpravou.

