ZPRAVODAJ
obce Sádek
ročník XVI. – 3/2016

SLOVO STAROSTKY

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vážení spoluobčané.
Ač tomu současné teploty neodpovídají,
přiblížil se nám podzim. Než definitivně
nastoupí podzimní plískanice, čeká nás
ještě několik akcí. Obec získala dotaci na
opravu lesní cesty v Hájích směrem na Telecí. Jedná se o dotaci určenou speciálně na
lesní cesty, nelze ji uplatnit jinde. Cesta je
vedena téměř všude po pozemcích v majetku obce, pokud byla v minulosti z nějakých
důvodů posunuta, musí se v současné době
vrátit zpět na své místo. Z tohoto důvodu
musely být stromy v některých místech
vykáceny. Vytěžené dřevo bylo prodáno.
Práce by měly být dokončeny do konce listopadu.
Další dotaci jsme obdrželi na opravu
cesty od hřiště směrem do kopce až na
horizont. Cesta je v hrozném stavu. V podstatě se po ní nejezdí, ale ničí se přilehlá
louka. Při opravě bude řešen i odvod dešťové vody. Oprava musí být dokončena do
konce listopadu 2016.
V současné době nechalo zastupitelstvo
obce zpracovat projektovou dokumentaci
na opravu cesty na „Veselý kopec“. Jedná
se o veřejné osvětlení, dešťovou kanalizaci a opravu komunikace. Ještě nevíme,
kolik peněz budeme muset investovat, ale
je jisté, že oprava bude nákladná a bude se
muset rozdělit na etapy.

Výročí

Uplynulé čtvrtletí oslavila své životní jubileum paní Oldřiška Šustrová, Sádek
č. p. 115
Oslavenkyni blahopřejeme a do dalšího života přejeme mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Výměna vodovodního řadu v dolní části
obce je zhruba v polovině. Přes veškeré
komplikace, úskalí a problémy s dodavatelskou firmou se snad podaří stavbu
dokončit včas. Prosím všechny občany
o trpělivost a shovívavost, protože bez vaší
tolerance se stavbu jen velice těžko podaří
dokončit.
V uplynulém čtvrtletí proběhlo několik
zdařilých akcí. Počínaje úspěšným turnajem v malé kopané, přes cyklistické závody „MTB Sádecká pila“, taneční zábavu se
skupinou Kyvadlo, hasiči pořádané dětské
sportovní odpoledne, dětský den nejen pro
děti pořádaný farností Sádek a nakonec
hasičská soutěž Okresní liga mládeže.
Všechny tyto akce měly úspěch a proto
za ně všem pořadatelům i těm, kteří se jich
zúčastnili, velice děkuji.
Přeji Vám krásné barevné podzimní
dny.
starostka obce

Narozené děti

Naše obec se rozrostla o nové občánky.
Je jím Štěpán, který se narodil manželům
Michaele a Vladimírovi Báčovým, Sádek
č. p. 139. Dále pak Terezka manželů Zuzany a Petra Bednářových. Další holčičkou
je také Terezka, rodičů Anety Fliedrové a
Milana Odvárky, Sádek č. p. 38. Rodičům
Pavlíně a Tomášovi Jílkovým, Sádek
č. p. 200 se narodila holčička, která také
dostala jméno Terezka.

Zpravodaj obce Sádek

V minulém vydání Zpravodaje bylo špatně
uvedeno příjmení maminky malého Filipa
Haupta, jmenuje se Šárka Sedlářová. Velice
se omlouváme.

Svatby

Do svazku manželského již minulé čtvrtletí vstoupili slečna Marie Pražanová,
Polička a pan Pavel Letý, Sádek č. p. 106.
Novomanželům k tomuto významnému
životnímu kroku blahopřejeme a přejeme
dlouhé a spokojené manželství, naplněné
láskou a štěstím.

ODPAD NA HŘBITOVĚ
Měli jsme u hřbitova umístěny nádoby
na plast a skleněný odpad. Protože jsou
všechny nádobky od svíček znečištěny
voskem, byla naše snaha o třídění odpadu

trochu marná. Nádobky od svíček prosím
vyhazujte do velkého zeleného kontejneru. Do připravené nádoby dávejte prosím
pouze PET lahve. Děkujeme za pochopení.

POJÍZDNÁ PRODEJNA MASA
Do naší obce bude pravidelně každou
středu v 9.50 hodin dojíždět pojízdná
prodejna masa firmy Agroinvest Bobrová. Bude prodávat maso a uzeniny vlastní
výroby pouze z českých chovů. V nabídce budou uzená masa, klobásy, tlačenka,
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K narození dětí srdečně blahopřejeme
a přejeme celé rodině hodně zdraví
a šťastný a spokojený život.

č. 3/2016

škvarky, vakuově balená čerstvě nabouraná syrová masa balená po 1,5 kg cca
a další sortiment. Na přání zákazníka lze
objednat na tel. č. 775 577 224 maso marinované a nakládané. Prodej se uskuteční
na parkovišti u obecního úřadu.
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KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU KOTLŮ V ROCE 2016
Provozovatel spalovacího stacionárního
zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu
od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za
dva roky provedení kontroly technického
stavu a provozu zdroje odborně způsobilou
osobou, přičemž první kontrola musí být
provedena nejpozději do 31. prosince 2016
(podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů).
V praxi to tedy znamená, že do konce
roku 2016 si musejí i domácnosti nechat
zkontrolovat technický stav kotle, s nímž
vytápějí svůj rodinný dům. Na vyžádání
pak musejí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předkládat doklad
o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že
stacionární zdroj je instalován, provozován
a udržován v souladu s pokyny výrobce
a zákonem o ochraně ovzduší. Nesplnění

této povinnosti je přestupkem, za který
může být uložena pokuta do výše 20 000 Kč.
Kontrolu technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje provádí
výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má
od něj udělené oprávnění k jeho instalaci
provozu a údržbě, přičemž proškolování
těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory
ČR a odbornou záštitou autorizovaného
společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí
Hospodářské komory ČR.
Pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle lze využít
odborně způsobilých osob ze seznamu na
adrese www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.
Případné dotazy Hospodářské komoře lze
zasílat na adresu zeleny@komora.cz.
Jiří Coufal, OÚPR a ŽP

VOLBY 2016
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Starostka obce podle § 27, ost. 1 zákona
130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky
č. 152/2000 Sb. o provedení některých
ustanovení zákona č. 130/200 S.b. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
OZNAMUJE:
1. Volby do Zastupitelstev krajů se konají
dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a dne 8. října 2016 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin

4

2. Místem konání voleb je:
volební místnost Obecního úřadu v Sádku
č.p. 150
3. Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství
platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
4 . K a ž dému vol ič i budou dod á ny
3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
V den voleb může volič obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
V Sádku dne 22.9. 2016

Vánoční výstava 2016
Dovolujeme si vás pozvat na již 6. ročník vánoční výstavy.

Výstava se koná od 10. do 18. prosince 2016
Některé vystavené pracé bude možné si zakoupit.
Stejně jako v minulých ročnících
nabízíme možnost podílet se na výstavě dodáním vašich vlastních výrobků,
bližší informace na Obecním úřadě nebo přímo u paní Krčilové na tel. 604137817.
Těšíme se na vaši návštěvu a účast
Místní floristky

Provádím revize na kotle značky
Rojek, Attack a Opop

a značky kotlů, které již neexistují,
nebo se nedá dohledat o jakou značku kotle se jedná.

Boštík Jan, Sádek 182, tel.: 605 746 773
vodoinstalace & topení

Ludmila Sládková
starostka obce
Zpravodaj obce Sádek

č. 3/2016
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ZÁŘÍ 2016 V MŠ

CELOROČNÍ PROJEKT: „CESTA KOLEM SVĚTA“

Tak tu máme opět září a s ním i nový
školní rok. Začátek září je pro mnoho dětí
velkou změnou – ať už pro nové prvňáčky nebo pro ,,čerstvé“ mateřiňáčky, kteří
se vlastně poprvé vydávají do světa bez
jistoty maminčiny či tatínkovy dlaně.
Některé děti nesou toto odloučení statečně, některým ukápne nějaká ta slzička. Nejen učitelé, ale celý personál MŠ se
snažíme všem dětem pobyt ve školce co
nejvíce zpříjemnit a novým dětem umožnit rychlou adaptaci na nové prostředí.
V letošním roce máme zapsáno 40 dětí,
z toho 13 předškolních. Starat se o ně budou
p. učitelky Eva Zdvořilá a Lenka Červená
a p. učitel Jan Novotný. O úklid se stará a
s dětmi nám pomáhá p. Dana Zlochová.
I tento rok pracujeme podle Školního
vzdělávacího programu – v letošním roce
máme motto - ,,Svět je plný vody, zvířat,
rostlin, lidí a věcí a o něm si budeme vyprávět přeci…“ S dětmi budeme objevovat
svět kolem nás pomocí her, pokusů a pozorování.

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

čtvrtek 1. 9. 2016
středa 26., čtvrtek 27. 10. 2016
pátek 23. 12. 2016–úterý 3. 1. 2017
úterý 31. 1. 2017
pátek 3. 2. 2017
pondělí–neděle 6.–12. 3. 2017
čtvrtek, pátek 13. a 14. 4. 2017
pátek 30. 6. 2017
sobota 1. 7. 2017–pátek 1. 9. 2017

Plavecký výcvik MŠ
září–listopad 2016; leden–březen 2017
Plavecký výcvik 1.–5. ročník ZŠ
leden 2017–březen 2017
Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018 středa 26. 4. 2017
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 středa 10. 5. 2017

Státní svátky

28. září 2016 – středa
28. říjen 2016 – pátek
17. listopad 2016 – čtvrtek
1. leden 2017 – neděle
14. duben 2017 – pátek
1. květen 2017 – pondělí
8. květen 2017 – pondělí
5. červenec 2017 – středa
6. červenec 2017 – čtvrtek

Ostatní svátky

24. prosinec 2016 – sobota
25. prosinec 2016 – neděle
26. prosinec 2016 – pondělí
1. leden 2017 – neděle
17. duben 2017 – pondělí

Pedagogické rady

úterý 25. srpna 2016
čtvrtek 10. listopadu 2016
čtvrtek 19. ledna 2017
čtvrtek 13. dubna 2017
úterý 20. června 2017
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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

Kromě každodenních řízených činností,
které vyplývají z ročního plánu MŠ, bychom chtěli pokračovat i v některých nadstandartních činnostech:
„Angličtina hrou“ – seznamování se
s cizím jazykem hravou formou – povede
p. uč. Lenka Červená
„Zpíváme s kytarou“ – p. učitel Jan
Novotný
„Plaváček“ – elementární přeplavecká
výuka probíhá pod odborným vedením
Plavecké školy v Poličce
,,Flétnička “ – veselé pískání nejen pro
radost – v současné době je ještě v jednání.
Přejeme Vám všem krásné babí léto.
Eva Zdvořilá
vedoucí učitelka MŠ

Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
Nový rok
Velikonoční pondělí

Třídní schůzky

úterý – 13. září 2016
– společná informativní schůzka – 15.00 hodin
středa 16. listopadu 2016
čtvrtek 20. dubna 2017
červen 2017 bude upřesněno – pro rodiče
budoucích prvňáčků

Zpravodaj obce Sádek

č. 3/2016
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Dodání osobně, či službou PPL do 5 pracovních dnů;
o Do 10 ks (neplatí pro balíček „Obec“) + poštovné PPL 100,- Kč;
o Nad 10 ks poštovné zdarma;
o Nad 20 ks osobní doručení pracovníkem Deratizace4D s vysvětlením postupů, či
roznáškou do domácností;

-

Objednávky lze provést telefonicky (+420 608 818 001) nebo e-mailem na
info@deratizace4d.cz;
Platební podmínky dle požadavků obce a občanů
o Platba z rozpočtu obce – převodem do 7 dnů (využito např. obcemi Milešín, Rojetín);
o Platba občany – na místě při doručení balíčku.

-
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Zpravodaj obce Sádek

450,- Kč

1 ks Bezpečnostní pokyny
1 ks Návod k použití
4 ks Rukavice
2 ks Stanička průhledná
20 ks Kostky „Protect“
20 ks Sáčky „Deration G“
4 ks Sáčky „Brocum“
1 ks Stanička tvrzená

150,- Kč

CENÍK

190,- Kč

1 ks Bezpečnostní pokyny
1 ks Návod k použití
4 ks Rukavice
1 ks Stanička průhledná
6 ks Kostky „Protect“
2 ks Sáčky „Brocum“
1 ks Stanička tvrzená

Balíček pro potřeby obce
v případě akutních zásahů
(díry po potkanech,
deratizace prostor)
Tvrzená stanička pro
použití v domácnosti i ve
venkovních prostorách

„OBEC“

č. 3/2016

150,- Kč

-

„STANDARD“

Dodací a platební podmínky

150,- Kč

STANIČKA TVRZENÁ

1 ks Bezpečnostní pokyny
1 ks Návod k použití
4 ks Rukavice
2 ks Stanička průhledná
6 ks Kostky „Protect“
4 ks Sáčky „Brocum“

Plastová stanička pro venkovní použití;
K dispozici klíček pro uzamčení staničky;
Velikost dostatečná pro použití proti myším a menším potkanům.

1 ks Bezpečnostní pokyny
1 ks Návod k použití
4 ks Rukavice
3 ks Stanička průhledná
8 ks Kostky „Protect“
7 ks Sáčky „Deration G“

-

1 ks Bezpečnostní pokyny
1 ks Návod k použití
4 ks Rukavice
2 ks Stanička průhledná
8 ks Kostky „Protect“
3 ks Sáčky „Deration G“
2 ks Sáčky „Brocum“

-

Cílový druh – myši, hraboši
Použití v domácnosti, sklepech, spižírnách atd.
20 g, účinná látka brodifacoum
Po hlodavce velice atraktivní vůně

www.deratizace4d.cz

SÁČKY BROCUM
-

Balíček určený pro použití
v rodinných domech,
sklepech a na půdách

-

Cílový druh – potkani při přemnožení;
Použití především při přemnožení (není tak atraktivní pro požer
jako „Protect“) do „děr“ po potkanech, ve stodolách a
hospodářských staveních;
Při použití natrhnout – zvyšuje pachovou stopu atraktantu.

Ideální k použití
v hospodářských budovách

SÁČKY DERATION G
-

K použití v domácnosti i
hospodářských budovách

-

Cílový druh – myši, krysy, potkani;
Hmotnost 25g, účinná látka Bromadiolon – silný koncentrát;
Velice účinný a pro hlodavce atraktivní přípravek;
Použití v domácnosti i venkovních prostorech, vodě odolný.

URČENÍ A SLOŽENÍ BALÍČKU

-

info@deratizace4d.cz

KOSTKY PROTECT

„DŮM I ZAHRADA“

-

Uzavíratelná stanička;
Otvor umožňuje vniknutí hlodavců pro jedovou nástrahu;
Velikost otvoru zabraňuje požeru nástrahy domácími zvířaty.

„DOMÁCNOST“

STANIČKA PRŮHLEDNÁ
-

„STODOLA“

POUŽITÝ MATERIÁL

+420 608 818 001

www.deratizace4d.cz
info@deratizace4d.cz
+420 608 818 001
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HASIČSKÉ OZVĚNY
Letí to letí, prázdniny jsou za námi, děti
se vrátily do škol, sluníčko nás už ráno neprobouzí a i pro nás hasiče pomalu a jistě
končí soutěžní sezona a nutno poznamenat
že ne vůbec špatná sezona. O tu se postaraly naše stálice, což je naše mládež, ale světe
div se i naše soutěžní družstva dospělých
a to jak ženy, tak muži.
Tyto dvě družstva si zaslouží naší omluvu a zároveň i pochvalu, protože málokdo
z nás věřil tomu, že „děcka“ se do toho
tak obují, natrénují a objíždějí závody ligy
Svitavska. Svitavská liga má za sebou k
dnešku 11 závodů a muži se zúčastnili
8 a ženy 7 závodů. Ať už se to občas výsledkově nepovede, je dobré že se naši dospělí
dali dohromady a mají chuť nám všem to
ukázat. Jen tak dál, držíme palce.
Z těchto důvodů nám zřejmě asi nezbyde po sezoně než sáhnout do pokladny
a investovat do dalších úprav soutěžní stříkačky, aby byli naši borci a „borkyně“ co
se týká vybavení rovnocennými soupeři
ostatním soutěžícím sborům.
No a co naše mládež? Radost, radost,
radost. Skvělá reprezentace naší obce, kterou nám musí závidět všechny sbory minimálně v bývalém okrese Svitavy a vlastně
i Pardubického kraje. Nenajdete v celém
kraji družstvo, které se zúčastnilo všech
ročníků Superpoháru hejtmana Pce (což
je soutěž nejlepších družstev okresních lig
ve všech kategoriích). Vlastně najdete a je
to naše družstvo mladších žáků, které se
do Superpoháru nominovalo již po čtvrté
a letos ještě před posledním závodem ligy.
Děkujeme jako téměř v každém zpravodaji především děckám, ale i trenérům.
Věříme, že se tuto vysoko nastavenou laťku podaří udržet i v letech nadcházejících.
I vám samozřejmě držíme palce.
Pro naše mladé se nám v uplynulém
období podařilo navázat na povedené Dět-
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ské odpoledne a tak se po prvním nezdaru
ze začátku prázdnin podařilo díky Aleně
Bednářové a ostatním mladých v neděli
31. 7. toto odpoledne připravit a uspořádat. Snaha všech organizátorů, i když bez
valné pomoci počasí byla odměněna velkým počtem dětí, které se určitě výborně
pobavily a na závěr byly odmněněni kopci
pěny, které pro ně připravili kamarádi
z Poličky.
V sobotu před dětským odpolednem
jsme obsadili hřiště společně s kapelou
Kyvadlo a na taneční zábavě jsme se bavili
do ranních hodin. Díky podobným akcím,
jež sice slouží v první řadě k pobavení se
všech, je ale samozřejmě nezanedbatelný
i finanční zisk, který je používán především ke krytí nákladů na výcvik a účasti
na soutěžích jak mladých tak i dospělých.
Tomu všemu ještě předcházela v sobotu
dopoledne pomoc F-bike klubu při občerstvení na Sádecké pile 2016.
V průběhu prázdnin se nám podařilo
navštívit i pár sousedních nebo spřátelených sborů, jež slavili svá výročí založení
a tak jsme byli v Telecím a v menším zastoupení i v Pomezí a Poličce.
Závěr prázdnin a začátek školního roku
je ve znamení sádecké soutěže mladých
hasičů O pohár SDH Sádek, jenž je součástí
Svitavské ligy mládeže. A tak se k nám
10. 9. sjelo to nejlepší v kategorii žáků.Vy
to již sice víte ale tato soutěž byla zajímavá
i tím, že naše družstvo mladších žáků
mohlo rozhodnout o konečném pořadí
ročníku 2016 a navíc doma se jim zpravidla nedařilo a ne a ne domácímu publiku
ukázat co v nich je. Tuto hozenou rukavici
však naši žáci lapli a nepustili. Konečné
první místo znamenalo nejen první triumf
na domácí půdě ale již zmíněné první místo
ve Svitavské lize a účast v Superpoháru
hejtmana.

Zpravodaj obce Sádek

Naše úspěšná mládež
Každý rok Vás touto dobou zveme na
zakončení soutěžního roku, kterým byl
vždy doposud náš závod Sádek Open. Jak
jsme již informovali, věřme že pouze pro
letošek jsme do programu Svitavské ligy
s našim závodem nebyli zařazeni (důvody nebudu raději rozebírat). A tak letos
Sádek Open v obvyklé podobě určitě nebude. V plánu máme neformální setkání
sádeckých hašounů, kteří si to rozdají mezi
sebou bez rozdílu generací a pohlaví. Samozřejmě v disciplíně, která je nám blízká
a tou je požární útok.
Rovněž jsme Vás již informovali, že se
zastupitelstvu obce společně s námi podařilo získat dotaci na pořízení dopravního
automobilu a tak zřejmě do poloviny října
se naše sny stanou skutečností a nové auto
se v Sádku objeví, čímž se nám alespoň částečně podaří vyřešit problémy s dopravou,
jednak mládeže ale i dospělých na soutěže a samozřejmě i rychlý zásah v případě
potřeby. I když toto si každý z nás přeje co
možná nejméně.
Tolik asi ze života hasičů za letošní léto,
ještě jednou dodatečně přejeme k životnímu jubileu Josefu Kudovi a nově velká

č. 3/2016

gratulace Tomáši a Pavlíně Jílkovým k narození dcery Terezky. Ať Vám pěkně roste
a dělá Vám jen a jen samou radost.
Jelikož se nám pomalu a jistě blíží
podzim a jak už to tak bývá po něm zima,
nastává čas oprášit doma naše topidla
a postarat se o pohodu domova. Tady
upozorňujeme na veškerá nebezpečí, která provoz topidel ukrývá. Pozor na to,
sice budeme mít nové auto, ale popravdě
z důvodu požáru se nám k Vám jet moc
nechce.
Upozorňujeme na novou povinnost,
kterou si pro nás naši zastupitelé vymysleli a tím jsou pravidelné prohlídky kotlů
na tuhá paliva. Podle § 17 odst. 1 písm.
h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je provozovatel spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva o
jmenovitém tepelném příkonu od 10 do
300 kW včetně, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen zajistit jednou za
dva roky provedení kontroly technického
stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí

11

být provedena nejpozději do 31. prosince
2016. (více na www stránkách obce Sádek)
Teď už je to z naší strany vše, přejeme
krásný barevný podzim, hezkou zimu doufejme že i se sněhem a ledem a těšíme se na
některé z akci ať naší nebo jiných sdružení.
Výbor SDH

Družstvo mužů –
prý nejsou fotogeničtí takže alespoň takto.

Naše hezčí polovičky – část družstva žen.

WWW.F-BIKEKLUB.CZ

30. července jsme pořádali již 4. ročník závodu MTB Sádecká pila. Tento závod se stává stále známější a přijíždějí
k nám velice kvalitní závodníci. Letos
bylo startovní pole opět početnější,
na start hlavního závodu se postavilo
156 závodníků. Mnoho hodin příprav
se vyplatilo, také počasí nám nakonec
přálo, i když ranní déšť nás dost vylekal.
Po hlavním závodě se konaly dětské zá12

vody, účast byla opět pěkná, celkem 65
dětí bojovalo o stupně vítězů. Jsme rádi,
že se zúčastnilo i 21 dětí ze Sádku. Po závodě jsme dostali od závodníků mnoho
kladných ohlasů a to je pro nás největší
odměna. Velké poděkování patří všem
dobrovolníkům, sponzorům, obci Sádek,
hasičům ze Sádku za skvělé občerstvení
a hlavně závodníkům za účast a předvedené výkony.
Zpravodaj obce Sádek

Již nyní pomalu přemýšlíme nad změnami trasy závodu vynucených asfaltováním lesních cest mezi Sádkem a Telecím. Asfaltový povrch jednoduše bikerům
nesvědčí. Snad se nám povede vymyslet
stejně krásný okruh, jako byl ten letošní.
Během letních měsíců jsme se zúčastnili asi 15 závodů na horských kolech
a několikrát jsme se objevili na stupních vítězů. Na závodech Cyklomaštale
v Proseči vybojoval 1. místo Jirka Bureš
na trase 25km. Na nejdelší a nejtěžší závod v republice se vydal Jirka Dittrich,
Obr Drásal v Holešově měří 177 km s převýšením 5430m. Jirka podal super výkon a umístil se v druhé desítce. Závodili
jsme v Novém Městě na Moravě v rámci
mistrovství světa, také v Potštejně, v České a Moravské Třebové, v Hlinsku, kde
Jirka Bureš získal 3. místo. Pěkný závod
byl v Dalečíně, tam vyhrál Jirka Dittrich,
2. místo v kategorii obsadil Jirka Bureš
a 3. místo Zbyněk Žižka. Na silniční časovce v Širokém dole náš tým obsadil 3. místo.
V dětských závodech Adélka Fliedrová vyhrála v Borové a v Sádku obsadila 3. místo.
Běžeckých závodů bylo okolo deseti
a opět několik medailí…
První místa ve své kategorii obsadil Tomáš Fliedr na Desítce Moravským
krasem, Kunětické devítce, Zemské míli
v Lanškrouně, běhu na Lucký vrch, na závodech běžeckých úterků v Poličce, třetí
místa na Malé ceně Monaka ve Slatiňanech či Kopa krosu – běhu na 15km v Lanškrouně a na Chrudimské desítce, třetí
místo na dráze na Pardubické pětce. Tomáš hostuje také v Atletice Polička, kde
v krajské lize mužů získal druhé místo
na desítce ve Svitavách, třetí místo v běhu
na 1500metrů, v Hradci Králové vybojoval
1. místo v závodě na 6km. Dá se říct, že to
pro něho byla úspěšná část roku – co závod
– to bednové umístění (letošní specializace
na běh se vyplácí). Také Jiří Fliedr se účast-
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níl běžeckých závodů. Skvělým výsledkem
bylo druhé místo v běhu na Lucký vrch, či
umístění v první dvacítce na Chrudimské
desítce.
Nezahálejí ani naši nejmenší. Adélka
Fliedrová obsadila druhá místa v běhu
na Lucký vrch, Lukavickém kahanu v Lukavicích u Chrudimi a další, zaznamenala
také medailové úspěchy na Úterním běhání po vlečce v Poličce, kde boduje také
Adéla Bartoňová.
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FS SÁDEK
První červencovou sobotu se nám podařilo uspořádat již 7. fotbalový turnaj
v malé kopané. V letošním ročníku jsme
se setkali s velkým zájmem týmů, který
nás velmi potěšil. Turnaje se zúčastnili již
tradiční nadšenci malé kopané z okolních
obcí, ale i z obcí vzdálenějších (Svratka,
Nové Město na Moravě, Svitavy, Světnov,
Rohozná). Turnaje se zúčastnilo 14 týmů,
byly rozděleny do 3 základních skupin,
ve kterých sehrály zápasy každý s každým. Z těchto skupin postupovaly rovnou do čtvrtfinále týmy, které se umístily
na prvním místě a nejlépe umístěný tým
z druhých míst. Hůře umístěná družstva
na druhém místě a mužstva na třetích
a čtvrtých místech sehrály předkolo, ze
kterého vítězové postoupili do čtvrtfinále.
Dále už turnaj probíhal systémem play off.
Vítězem celého turnaje se stali Banáni
(tým z Nového Města na Moravě), kteří porazili tým z Bystrého 3:0. Na třetím místě
skončil tým Hattrick Svratka, který v boji
o třetí místo porazil tým Kluci z dědiny.
Celkové pořadí
1. BANÁNI
2. Bystré
3. Hattrick Svratka
4. Kluci z dědiny
5. Mužíci
6. Pávici
7. Svitaváci
8. Stará Garda
9. Světnov
10. 1. FBC Polička
11. Bortel
12. Umělka
13. Cos Čekal
14. CHill Out
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7. fotbalový turnaj v malé kopaná můžeme hodnotit jako velmi vydařený. Zájem
družstev nad očekávání veliký, hodnocení
zúčastněných družstev též kladné, počasí
nám vyšlo na výbornou (celý den krásné
počasí, začalo pršet až po skončení turnaje), občerstvení výborné. Zejména kladné
ohlasy zúčastněných hráčů a velký zájem
o náš turnaj nás nabíjí energií do uspořádání dalšího ročníku turnaje a to i přesto,
že se na organizaci turnaje podílí čím dál
méně lidí.
Původní kapacita turnaje byla 12 týmů,
turnaj se měl hrát na 2 hřištích. Ovšem
kvůli velkému zájmu jsme se necelý týden
před turnajem rozhodli rozšířit kapacitu
turnaje o další místa, tak abychom umožnili zahrát si všem, kdo měli zájem. Což
sebou přinášelo další organizační změny
(úprava pravidel a systému turnaje, úprava
hrací plochy na 3 hrací hřiště, zapůjčení
dalších branek a jiné), se kterými jsme se
museli vypořádat. Ovšem ničeho nelitujeme a jsme jedině rádi, že zájem o náš turnaj
oproti dřívějším rokům opět vzrostl.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám
pomohli s přípravami či samotnou organizací turnaje. Dále také sponzorům, kteří nám přispěli drobnými i většími dary,
kterými jsme mohli odměnit všechny zúčastněné týmy. Zejména pak Obci Sádek
za zakoupení pohárů pro první tři týmy
a individuální ocenění, SDH Sádek a také
panu Radku Kolářovi.
Zároveň bychom chtěli poděkovat
i všem fanouškům, kteří se přišli podívat
na sportovní výkony či se jen tak zastavili
na pivo a kýtu, protože účast právě Vás co
jste se přišli na akci podívat, nás velmi těší.
Na závěr bych Vás chtěl v krátkosti informovat o působení našeho sdružení ve
futsalových soutěžích. V letošním soutěžním ročníku 2016/2017 přihlašujeme tým

Zpravodaj obce Sádek

1. místo – Banáni

FS Sádek do krajské soutěže České federace
sálového fotbalu – futsalu. V našem týmu
došlo k velkým změnám v podobě hráčského kádru, kdy do týmu přibude hodně
nových a mladých hráčů, kteří nahradí
stávající hráče, kteří vlivem zranění, jiných
angažmá či soukromých záležitostí ukončili své působení v FS Sádek. Podrobnější
informace o složení týmu, účasti v soutěži
a dalších plánech vám poskytneme v dalším čísle zpravodaje nebo na našich stránkách www.obecsadek.cz/fssadek .
Za FS Sádek Tomáš Jílek

2. místo – Bystré

3. místo – Hattrick Svratka
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