ZPRAVODAJ
obce Sádek
ročník XVII. – 3 /2017

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané.
Práce, které jsme si naplánovali v letošním roce se pomalu blíží ke konci. Cesta k evangelickému hřbitovu, na kterou
jsme získali dotaci ve výši 110 tisíc korun
z Programu rozvoje venkova Pardubického
kraje, je opravena. Dále jsme recyklátem
s následným nástřikem asfaltu s kamenivem opravili cestu k č.p 97 a k č.p. 19. Také
jsme nechali Správou a údržbou silnic Pardubického kraje vyspravit poškozené cesty
„V Rendlíku“, k č.p. 49 a na kopec k č.p. 23.
Na cestě na „Veselý kopec“ bylo již vybudováno veřejné osvětlení v hodnotě
275 000,– Kč. V současné době je budováno
odvodnění komunikace a než vyjde zpravodaj, možná už bude cesta hotova. I když
stavba způsobuje obyvatelům této lokality
mírné komplikace, věřím, že v konečné fázi
budou s cestou spokojeni. Děkuji všem za
trpělivost a vstřícnost.
II. etapa rekonstrukce vodovodu v naší
obci se také chýlí ke konci. Stavba probíhá
více méně bez komplikací. Firma Ekorterm

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Letovice, která stavbu provádí, pracuje systematicky, ihned po sobě uklízí a má snahu práci co nejdříve dokončit. Moc děkuji
všem obyvatelům, po jejíchž pozemcích
vodovod vede, za pochopení a trpělivost.
V uplynulém čtvrtletí máme za sebou
několik velice zdařilých akcí. Začalo to
úspěšným turnajem v malé kopané, dále
cyklistické závody“ MTB Sádecká pila“,
která slaví stále a stále větší úspěchy v počtu závodníků, jak mezi dospělými, tak
i dětmi. Dále taneční zábava se skupinou
Kyvadlo, hasiči pořádané dětské sportovní
odpoledne, dětský den nejen pro děti pořádaný farností Sádek, který opravdu neměl
chybu, a nakonec hasičská soutěž Okresní
liga mládeže.
Všechny tyto akce byly velice pěkné
a úspěšné, přišlo hodně návštěvníků,
a proto za ně všem pořadatelům velice
děkuji.
Přeji Vám krásný barevný podzim a slunečné babí léto.
starostka obce

ŽÁDOST
Žádáme vlastníky hrobových míst, kteří
mají na hřbitově odložené hrobové rámy
a nebudou je již používat, aby je buď odstranili, nebo v případě, že nemají vlastní
odvoz, aby zažádali na Obecním úřadě
v Sádku o jejich odstranění. Odstranění
proveďte prosím do 31. října 2017.

Dále upozorňujeme na vysypávání cestiček
mezi hroby kamínky. Pokud budou cestičky vysypané kamínky, nebudou z důvodu
možného poškození hrobového zařízení
udržovány.
Děkujeme za pochopení.
OÚ Sádek, správa hřbitova
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Výročí

Uplynulé čtvrtletí oslavili své životní jubileum paní Marie Vraspírová, dále
pan Josef Bezděk, paní Emílie Bartoňová
a pan Miloslav Lorenc.
Oslavencům blahopřejeme a do dalšího
života přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

Svatby

Do svazku manželského vstoupili slečna
Martina Tobiášová, Sádek č.p. 36 a pan
Michal Pavelka, Polička.
Novomanželům k tomuto významnému
životnímu kroku blahopřejeme a přejeme

dlouhé a spokojené manželství, naplněné
láskou a štěstím.

Narozené děti

Naše obec se rozrostla o nového občánka. Je to Eliška Pavlišová, která se narodila rodičům Aleně a Jiřímu Pavlišovým
Sádek 69.
K narození holčičky srdečně blahopřejeme a přejeme celé rodině hodně zdraví
a šťastný a spokojený život.

Úmrtí

Svou rodinu a své blízké navždy opustila
paní Zdeňka Pospíšilová, Sádek 124.

HASIČSKÉ OZVĚNY
Vážení spoluobčané,
pomalu nám končí léto a to je období
kdy je naše činnost nejaktivnější a proto
se vám pokusíme přiblížit události a akce,
kterých jsme se účastnili nebo, které jsme
zorganizovali.
Již v minulém obecním zpravodaji jsme
informovali o trochu neutěšeném stavu
s našimi nejmladšími hasiči. Bohužel situace se nijak zásadně nezměnila a družstvo
mladších se nám nepodařilo a letos již asi
nepodaří zaktivovat. U starších je situace
přeci jenom o trochu lepší, podařilo se zúčastňovat posledních závodů Okresní ligy
mládeže, výsledky nejsou úplně na špici
soutěže, ale na druhou stranu umístění
někde kolem 5 až 7 místa nejsou určitě
tak úplně špatná. Situací se průběžně zabýváme, sbíráme podněty a v neposlední
řadě i názory na důvody současného stavu. Po skončení soutěží letošního ročníku
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si budeme muset sednou a celou situaci
pořádně probrat a snažit se najít řešení,
tak abychom se postupně pokusili zase
vrátit na místa na špici v okrese, která naší
mládeži dlouhodobě patřila. Věříme, že se
nám to podaří.
Podstatně lepší situace je v soutěžích
našich dospělých, v průběhu celé letošní
soutěžní sezony se naše družstva mužů
i žen pravidelně zúčastňují všech soutěží Okresní ligy Svitavska a občas zavítají
i na soutěž mimo tuto ligu. Je sice pravda, že zatím žádnou soutěž nevyhráli, ani
se zatím nedostali na stupně vítězů, ale
družstvo žen se již dostalo na některých
soutěžích těsně pod tyto mety. Muži jsou
na tom zatím trochu hůře, ne, že by to
neuměli ale většinou si možná zbytečnou
nervozitou nebo přílišnou přemotivovaností nadějně rozběhnutý útok pokazí.
Věříme, že to všechno přijde a začne se
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dařit lépe, vybavení k tomu v současné
době mají a hlavní je, že mají obě družstva
stále chuť trénovat a zlepšovat se, o čemž
svědčí i rachot sportovní stříkačky, jež je
slyšet po celé obci několikrát týdně. Za
toto se našim občanům omlouváme, ale
tak nějak to k tomu už patří.
Nyní pár řádků o naší společenské
a kulturní činnosti v uplynulém období.
Poslední víkend
v čer venc i b yl
docela náročný.
V sobotu jsme se
již tradičně podíleli zajištěním
občerstvení na závodech horských
kol Sádecká pila.
Po skončení jsme
museli hřiště a zázemí připravit na
večerní, již tradiční zábavu s kapelou Ky vad lo.
Počasí nám opět
přálo a tak večer byla účast velmi pěkná,
celá akce se opět vydařila. No a aby ten
víkend stál za to, tak v neděli dopoledne velký úklid po zábavě a hned příprava
na dětský den, který proběhl odpoledne.
Pro děti byla připravena spousta zajímavých her a soutěží a za své výkony byli
všichni odměněni sladkostmi a drobnými
dárky. Na závěr dětského dne jsme měli
domluveno s poličskými profesionálními
hasiči, že nám pro děti opět vytvoří pěnu.
Bohužel měli výjezd k autohavárii a tak
po delším čekání jsme se rozhodli, že se
pokusíme pěnu pro děti vytvořit sami. Po
počátečních problémech s pěnotvorným
zařízením se vše podařilo a hora pěny byla
dětem k dispozici. Všechny děti si pořádně
v pěně zařádili a nakonec to strhlo i některé dospělé a přidali se k nim. Celý víkend
se skutečně podařil a poděkování patří
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nejen Aleně Bednářové a ostatním děvčatům, které připravily soutěže a celý dětský
den, ale i všem ostatním, kteří se podíleli
na přípravě, úklidu i samotném průběhu
všech akcí.
Další akcí, kterou jsme uspořádali byl 4.
ročník soutěže mladých hasičů zařazený
do seriálu Okresní ligy mladých hasičů
okresu Svitavy, tradičně naplánovaný na

Nástup soutěžních družstev.
začátek září. Letos to vyšlo na 9. září a tak
do Sádku přijelo celkem 25 družstev a to 10
v kategorii starších, 14 v kategorii mladších a jedno družstvo kategorie přípravky.
Soutěžilo se v požárním útoku a štafetě
4x60 m. Soutěže měly spád a vše dobře fungovalo. Družstvo našich starších skončilo
na velmi slušném 5. místě. Největší obdiv
mělo družstvo přípravky hasičů z Pusté
Kamenice, děti ve věku od 3 do 6 let dokázali perfektně zvládnout požární útok
s vodou. Při vyhlašování výsledků byla
všechna družstva po zásluze odměněna.
Po dlouhém čase měla naše výjezdová
jednotka ostrý výjezd k požáru. V pátek…
po půl třetí odpoledne byl členům naší
výjezdové jednotky prostřednictvím sms
zprávy vyhlášen výjezd k požáru balíků
slámy na dolním konci obce. Naše jednotka se dostavila na místo požáru s požární
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stříkačkou a potřebným vybavením a pomáhala s rozkopáváním a dohašováním balíků
slámy. Od vyhlášení výjezdu
do doby příjezdu naší výjezdové jednotky na místo uplynulo
zhruba 20 minut, může se to
zdát hodně dlouho, ale je potřeba si uvědomit, že v době
vyhlášení výjezdu byla většina
členů jednotky mimo domov,
většinou v Poličce a odcházeli
ze zaměstnání. Z tohoto pohledu se dá říci, že ten čas byl
velice slušný. Navíc, jak se říká všechno zlé
pro něco dobré, jsme si (naštěstí) po delší
době ověřili, co je to ostrý výjezd a zásah
a ukázalo se kde máme rezervy a to především ve vybavení prostředky pro zásah
(né snad ty ryze hasičské, ale především ty
pomocné: lopaty, vidle, krompáče apod.)
a jejich doplnění do výbavy zásahového
vozidla a přívěsného vozíku.
Na výše uvedeném zásahu bylo vidět jak
málo je potřeba ke vzniku požáru a proto
vás chceme před blížící se topnou sezonou
upozornit na nepodcenění přípravy a to
především provedením povinných revizí
kotlů a komínů.
Závěrem chceme popřát našim soutěžním družstvům úspěšný konec letošní
sezony a všem ostatním hezký a klidný
podzim.
Výbor SDH Sádek

Příprava našeho družstva.

Naši borci odstartovali.

Takhle hezky to u nás vypadá.
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Po létě plném her a radovánek se naši
nejmenší opět vrací do škol a školek. Mateřská škola v Sádku hlásí opět plnou kapacitu,
celkem je zapsáno 40 dětí. K předškolnímu
vzdělávání bylo pro školní rok 2017/2018
přijato deset nových dětí, kterým se učitelé snaží první dny v novém prostředí a kolektivu co nejvíce zpříjemnit. Výuka bude
probíhat v herně nově ozdobené malbou
lesa plného zvířátek a naváže na úspěšně
zavedený Školní vzdělávací program „Svět
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ od
České obce sokolské. O děti se budou starat
paní učitelky Eva Zdvořilá, Lenka Červená
a Marie Mlejnková a pan učitel Jan Novotný.
Děti se mohou těšit na dny plné her, procházek v přírodě a výuky nových dovedností.

Celoroční projekt: „VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÍP“

Nad rámec školního programu bude pro děti
připravena následující výuka:
„Angličtina hrou“ – seznamování s cizím
jazykem hravou formou povede paní učitelka
Lenka Červená
„Zpíváme s kytarou“ – zpívání oblíbených
dětských písniček za hudebního doprovodu
pana učitele Jana Novotného
„Plaváček“ – elementární předplavecká
výuka bude probíhat pod odborným vedením Plavecké školy v Poličce v nově zrekonstruovaném bazénu.
Celý kolektiv Mateřské školy v Sádku
přeje všem příjemný začátek školního roku.
hradě.
Jan Novotný, učitel MŠ v Sádku

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST VE SBĚRU STARÉHO PAPÍRU
Vážení spoluobčané,
velmi Vám děkujeme za Vaši účast v letošním červnovém sběrovém dni. Svoz opět
provedla firma EPR Praha s. r. o., pobočka Svitavy a při jeho odvozu nám ochotně pomohli
paní Leona Brůžková a pan Libor Baumruk. Poděkování patří také starostům Sádku
i Kamence, kteří akci několikrát vyhlásili a připomněli ve svých rozhlasových hlášeních i v obecních vývěskách. No a naše děti i všichni dospělí, především pak provozní
pracovnice, papír pečlivě třídili :-)
Po dobu jednoho týdne byl u starého obecního úřadu v Sádku přistaven kontejner,
kam jste papír nosili. Tentokrát jsme utržili nádhernou částku 4 040,– Kč.
Sebrali jsme:
•
lepenka (1 kg á 2,– Kč)			
820 kg		
1 640,– Kč
•
směs novin a časopisů bez provázků		
960 kg		
2 400,– Kč
(1 kg á 2,50,– Kč)
Celkem					1 780 kg		4 040,– Kč
Peníze jsme jako vždy spravedlivě rozdělili mezi mateřskou školu a základní školu.
Další sběr se uskuteční v závěru roku 2017, a to stejným způsobem, tj. ukládáním do
přistaveného kontejneru. O přesném termínu konání budete včas informováni.

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

pondělí 4. 9. 2017
čtvrtek 26., pátek 27. 10. 2017
sobota 23. 12. 2017 – úterý 2. 1. 2018
středa 31. 1. 2018
pátek 2. 2. 2018
pondělí – neděle 12. 3.–18. 3. 2018
čtvrtek, pátek 29. a 30. 3. 2018
pátek 29. 6. 2018
sobota 30. 6. 2018 – pátek 31. 8. 2018

Plavecký výcvik MŠ září – listopad 2017; leden 2018 – březen 2018
Plavecký výcvik 1. – 5. ročník ZŠ
leden 2018 – březen 2018
Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018 středa 11. 4. 2018
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 středa 16. 5. 2018

Statní svátky

28. září 2017 - čtvrtek
28. říjen 2017 - neděle
17. listopad 2017 – pátek
1. leden 2018 – pondělí
30. březen 2018 – pátek
1. květen 2018 – úterý
8. květen 2018 – úterý
5. červenec 2018 – čtvrtek
6. červenec 2018 – pátek

Ostatní svátky

24. prosinec 2017 – neděle
25. prosinec 2017 – pondělí
26. prosinec 2017 – úterý
1. leden 2018 – pondělí
2. duben 2018 – pondělí

Pedagogické rady

pondělí 28. srpna 2017
čtvrtek 9. listopadu 2017
čtvrtek 18. ledna 2018
čtvrtek 12. dubna 2018
úterý 19. června 2018

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

Třídní schůzky

úterý 12. září 2017 – společná informativní
schůzka – 15.00 hodin
čtvrtek 16. listopadu 2017
čtvrtek 19. dubna 2018
červen 2018 bude upřesněno – pro rodiče budoucích prvňáčků

Za kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Ladislava Plachá
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Vánoční výstava 2017
Dovolujeme si vás pozvat na již 7. ročník vánoční výstavy.
Výstava se koná od 9. do 17. prosince 2017
Některé vystavené práce bude možné si zakoupit.
Stejně jako v minulých ročnících nabízíme možnost podílet se na
výstavě dodáním vašich vlastních výrobků,
bližší informace u paní Krčilové na tel. 604137817.
Těšíme se na vaši návštěvu a účast
Místní floristky
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trich převážně na více než
100km MTB tratích. Parádní
výsledek zajel na nejtěžším
závodě horských kol u nás na Obr Drásalovi v Holešově,
kde na trati 177km obsadil
3. místo. Tento závod byl vyhlášen jako Mistrovství ČR
v ultramaratonu horských
kol. S potěšením jsme mohli
sledovat super jízdu Jirky i na
televizních obrazovkách.
Úterní běhání v Liboháji
(seriál běžeckých závodů),
které pořádáme, se blíží do
finále, máme za sebou již
7. závodů, tímto bychom
chtěli pozvat všechny sportovní nadšence na závěrečný Běh pro radost,
který se uskuteční 26. 9. 2017 od 18h v Liboháji, kde proběhne i celkové vyhlášení poháru. Tato akce byla zařazena mezi vybrané
podniky v rámci Evropského týdne sportu.
Rovněž zahajujeme přípravy Běhu 17. listopadu, který se uskuteční opět v Liboháji a je
součástí Iscarex poháru.
Hlavní akcí léta bylo pořádání již 5. ročníku závodu MTB Sádecká pila. Obliba tohoto
závodu roste a tak se k nám sjíždí stále více
závodníků z celé republiky. Letošní ročník
byl v mnoha ohledech rekordní. Největší
počet závodníků, nejvyšší účast v dětských
závodech, nejtěžší trať, nejvíce povolení.
Celkem se za pět let na start postavilo 723
dospělých a 344 dětí. Závodníci od nás odjíždějí spokojeni, chválí trať, zázemí a celkové
zajištění závodu. To vše závisí na mnoha
lidech, kteří ve svém volném čase celou akci
připravují. Do příprav se aktivně zapojují
všichni členové klubu včetně rodinných příslušníků a přátel, zde se ukazuje soudržnost
a síla klubu.

Během letních měsíců jsme se zúčastnili
mnoha závodů, nebudeme ani všechny jmenovat. Byly to úspěšné měsíce, získali jsme
více než třicet umístění na stupních vítězů.
Naši členové se účastnili závodů horských
kol, běžeckých závodů, triatlonů, orientačních
závodů, nechyběli ani v závodech silničních kol,
ale třeba také v závodech na in-line bruslích.
Stručně zmiňme jen některé výsledky:
Jirka Bureš 1. místo na MTB Sedliště, Bysterském triatlonu, Hlineckém hřebci, MTB
Dalečín, 2. místo na Sádecké pile, maratonu
v Moravské Třebové, 3. místo na 24-hodinovce v Ústí nad Orlicí, Blanenském Golemovi…
Velmi pěkných výsledků dosáhl také Jirka Bartoň, který je také hlavním trenérem
mládeže. Každý pátek je možné využít těchto
tréninků dětí pod vedením zkušených závodníků v Liboháji od 17h.
Smolařem sezóny se letos stal Vašek Srnský, který bral „pouze“ čtvrtá místa – a že
jich bylo.
Nezaháleli jsme ani na běžeckých závodech. Zde tradičně hájil naše barvy Tomáš
Fliedr, ale také Jiří Fliedr, Bohouš Navrátil
a Jirka Bureš. Prázdniny odstartovala Březinská padesátka, kde jsme měli trojnásobné
zastoupení. Účastníme se běžeckých závodů
v prestižním poháru Iscarex.
Opět jen pár výsledků:
Tomáš Fliedr 1. místo na Zemské míli
v Lanškrouně, v běhu na Kunětickou horu,
v běhu na Lucký vrch, v T- Mobile Olympijském běhu, 2. místo na 15km trati v Lanškrouně, 3. místa na Černovírském krosu či
10km Běhu údolím řeky Bělé.
Skvělých výsledků dosahuje Jirka Dit-
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Tímto děkujeme za podporu obci Sádek,
za zajištění občerstvení hasičům ze Sádku,
všem dobrovolníkům a sponzorům.
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Vychází čtvrtletně v nákladu 200 výtisků. Bezplatně!
Uzávěrka vždy 3. týden 3. měsíce čtvrtletí.
Neprošlo jazykovou úpravou.

