ZPRAVODAJ
obce Sádek
ročník XVII. – 2/2017

OZNÁMENÍ

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané.
Získali jsme dotaci ve výši 110 tisíc korun z Programu rozvoje venkova z Pardubického kraje na opravu silnice k evangelickému hřbitovu. Celkové náklady činí
něco málo přes 300 tisíc korun, oprava
bude provedena v nejbližších dnech. Na
cestě k Putnarom je již opraven propustek
a bude provedeno vyrovnání povrchu recyklátem s následným nástřikem asfaltu
s kamenivem.
Dotaci ve výši jednoho miliónu korun
na opravu cesty na „Veselý kopec“ máme
přislíbenou, ale v současné době ještě nemůžeme začít opravovat, protože musíme
dodržet všechny stanovené lhůty a musí
proběhnout výběrové řízení na dodavatele.
Garáž u bývalého obecního úřadu je dokončena a obecní traktor je, k veliké radosti
obou zúčastněných stran, vystěhován z hasičské zbrojnice.
Nové houpačky na hřišti již slouží svému účelu. Při výkopu prostoru pro kačírek
došlo k mírným komplikacím, protože naši
zaměstnanci vykopali veliký kámen, se

kterým nemohli pohnout. Díky dvěma velice ochotným mužům byl problém rychle
a úspěšně vyřešen. Moc děkuji za pomoc.
S velikou ochotou jsme se setkali i u pana
Jana Marečka, který nám pomohl s navážením kačírku. Také velice děkuji.
Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko obdrželo dotaci na II. Etapu rekonstrukce vodovodu v naší obci.
Vysoutěžená cena je 2.478.970,– Kč. Dotace pokryje 50 % uznatelných nákladů.
Sdružení majitelů skupinového vodovodu
uhradí dalších 30 % a obec 20 % celkové
ceny. Stavba je již dodavateli předána a je
zpracován harmonogram postupu prací.
Zahájení je naplánováno na 19. 6. 2017.
Prosím všechny dotčené obyvatele o vstřícnost a shovívavost. Moc děkuji.
Dokončení první etapy se rychle projevilo v kvalitě vody, je již nezávadná, tak že
všechny ty nepříjemnosti a komplikace při
opravě vodovodu nebyly zbytečné.
Na závěr Vám přeji krásné léto, plné
sluníčka a dobré pohody
starostka obce

Uplynulé čtvrtletí oslavila své životní jubileum paní Marie Břeňová, dále paní Marie
Kopecká, paní Jarmila Feltlová a pan František Pavliš. Oslavencům blahopřejeme
a do dalšího života přejeme mnoho zdraví,
štěstí a spokojenosti.

Svatby

Do svazku manželského vstoupili slečna
Alena Portlová, Sádek č.p. 69 a pan Jiří
Pavliš, Sebranice. Dále pan David Coufal,
Sádek č.p.119 a slečna Michaela Blahutová,
Lichnov, pan Petr Haupt a slečna Šárka
1

Mateřská škola bude otevřena ve dnech:
3. 7. 2017 a 4. 7. 2017 – DĚTI PŘIHLAŠTE DO PÁTKU 23. 6. 2017!
Od 21. 8. 2017 – DĚTI PŘIHLAŠTE DO ÚTERÝ 4. 7. 2017!
Kontakt pro případ potřeby: mssadek@zskola.com; mobil - 736 220 326
2. INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Školní rok začíná v pondělí 4. září 2017 v 8.00 hodin.
Kontakty pro případ potřeby: 731 615 256 (škola)
731 615 254 (školní jídelna)
sadek@zskola.com
Pokud budete požadovat obědy ve školní jídelně od 4. 9. 2017, je nutné je přihlásit do
pátku 31. 8. 2017.
Kde najdete případné další důležité informace týkající se MŠ i ZŠ:
•
•
•
•
•

na webových stránkách školy: www.zssadek.cz
na vývěskách MŠ a ZŠ u starého obecního úřadu v Sádku
na vývěsce u Obecního úřadu v Kamenci
na Vašich e-mailových adresách
případně se je dozvíte z hlášení obecních rozhlasů obou obcí
Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Výročí

1. PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Sedlářová Sádek č.p. 22. Novomanželům
k tomuto významnému životnímu kroku
blahopřejeme a přejeme dlouhé a spokojené manželství, naplněné láskou a štěstím.

Úmrtí

Minulé čtvrtletí navždy opustili svou rodinu a své blízké pan Josef Nunvář, Sádek
č.p. 18, paní Božena Šprojcarová, Sádek č.p.
14 a paní Irena Hauptová, Sádek č.p. 118.
Toto čtvrtletí navždy opustil svou rodinu
a své blízké pan Miloslav Vraspír, Sádek
145 a paní Anna Letá, Sádek č.p. 106.

Zpravodaj obce Sádek

OZNÁMENÍ – SBĚR PAPÍRU
Oznamujeme Vám, že naše základní škola uskuteční v týdnu od 26. 6. do 30. 6. 2017
sběr starého papíru. Sběr noste do kontejneru, který bude přistavený proti staré budově
obecního úřadu v Sádku, a to od pondělí 26. 6. 2017 dopoledne do pátku 30. 6. 2017 do
8.00 hodin.
Prosíme o tradiční roztřídění na:
•
směs novin a časopisů
•
smíšený papír a lepenku
TAKTO ROZTŘÍDĚNÝ PAPÍR BEZ PROVÁZKŮ!!! vhazujte do boxů v kontejneru podle
popisu na kontejneru.
Děkujeme za Váš příspěvek našim dětem.
Ladislava Plachá, ředitelka školy

č. 2/2017
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VÝSTAVA OBRAZŮ MARKÉTY KOLÁŘOVÉ

HASIČSKÉ OZVĚNY

V sobotu a neděli 20. 5.–21. 5. 2017 se ve
společenském sále Obecního domu konala
ve spolupráci s obecním úřadem a knihovnou výstava obrazů Markéty Kolářové. Na
vernisáži výstavy vystoupili Klára a Vojtěch Boštíkovi. V jejich podání zazněla
společenským sálem tklivá melodie houslí
a varhan. I děti ze základní školy Sádek
předvedly, že jsou velmi talentované. Obě
vystoupení byla velice pěkná. Markéta
Kolářová nám vyprávěla o tom, jak pozitivní vliv na ní má příroda, o svém pobytu
v Amazonii, ale i o tom, jak má ráda Sádek,

Vážení spoluobčané,
Za chvilku máme polovinu roku 2017
za sebou a my přicházíme s další dávkou
Hasičských ozvěn. Pro nás hasiče se toho
událo celkem dost a to jak to dobré, tak
i nějaké ty nezdary, průšvihy, nepříjemnosti, které nás až tak netěší.
Jednou z těch smutných událostí bylo
to, že naše řady opustil náš dlouholetý
člen pan Miloslav Vraspír, který byl vždy
platným a činným členem a budeme na
něho vždy v dobrém vzpomínat. Vedle této
smutné události jsou i ty příjemnější a tak
hezké 50 leté životní jubileum oslavil Mirek Propper, dárek a blahopřání jsme sice
předali, ale na to co Mirek udělal a doufejme, že pro naši mládež ještě udělá, mělo
být gratulantů z našich řad o poznání víc.
Stejné jubileum již kalendářně má za sebou
Péťa Coufal, tak gratulujeme a věřím že při
plánované oslavě se potkáme. O prázdninách se dočká o 10 let vyššího jubilea ještě
náš bývalý starosta a současný hospodář
Ing. Karel Neudert, tak již dopředu velká
gratulace. Letošní jaro přálo i svatby chtivým členům a tak se do stavu manželského přenesli David Coufal (novomanželka
Michaela Blahutová), dále Alena Portlová
(provdaná za Jirku Pavliše) a Heri Haupt
(novomanželka Šárka Sedlářová). Všem
novomanželům přejeme moře hezkých
společných let a příjemných chvilek.
Tolik k tradiční společenské kronice
sboru, na kterou úzce navazuje i účast na
mši svaté za živé a zemřelé hasiče, položení kytice k pomníku padlých a následné
posezení u příležitosti oslavy svátku sv.
Floriána, patrona hasičů, které proběhlo
první sobotu v květnu. Škoda jen že účast
členů ve stejnokroji byla velice nízká. Je
otázkou, zda za to může prodloužený víkend u příležitosti státních svátků nebo
nechuť členů podílet se na činnosti sboru.

ve kterém od tří let žije, který je pro ni
domovem a velice ráda se sem k nám vrací.
Její obrazy jsou opravdu krásné a fascinují
svou velikostí a kouzelně modrou barvou.
Součástí programu byla i výtvarná dílnička
pro děti. Markéta pro ně připravila několik
úkolů, kterých se děti s nadšením zhostily.
Uspořádat výstavu napadlo naši novou
paní knihovnici PaedDr. Ladislavu Danu
Jilkovou, která celý program velice pěkně
moderovala. Díky za ten dobrý nápad.
starostka obce

Zpravodaj obce Sádek

č. 2/2017

V letošním roce jsme opět vynechali
sběr železného šrotu, jelikož po zkušenosti
z minulých let se domníváme, že jednou za
dva roky bude ten pravý termín sběr uskutečnit. Místo toho jsme se vrhli na úpravu
hasičské zbrojnice, garáže a okolí hasičárny, jež je využíváno pro cvičení soutěžních
kolektivů. Díky obci, která zajistila větší
plechovou garáž u bývalého obecního úřadu, bylo možné jednak přestěhovat obecní
traktor a přívěs do této nové garáže, čímž
se nám uvolnilo jedno stání v garáži pro
dobudování zázemí pro soutěžní družstva
a zároveň jsme rovněž převzali původní
plechovou garáž, vytvořili betonovou plochu pro její umístění u hasičárny a díky zaměstnancům obce a členů sboru tuto garáž
vcelku převezli a instalovali na tuto plochu.
Garáž slouží jako zázemí pro mládežnická
družstva. Další zásah do prostranství před
hasičárnou probíhá právě nyní. Rozhodli
jsme se změnit startovní plato pro požární
útok a tak byla odstraněna část zpevněné
plochy, byly osazeny obrubníky a vydlážděna plocha pro základnu a nádrž na vodu.
Dále bude ještě navožena zemina a zaseta
tráva na startovní plochu. Bagrování, osazení obrubníků a napojení na odtok vody
bychom asi sami nezvládli, a tak tuto práci
pro nás udělala firma Swietelský Polička.
Po dokončení bude požární útok startovat na kraji fotbalového hřiště a útočné
proudy budou vedeny napříč přes hřiště
směrem k podiu. K těmto krokům jsme se
odhodlali především z důvodu zápalu do
cvičení a soutěžení jak družstva mužů, tak
i družstva žen, která se do toho loni a letos
obuly a je vidět že je to baví, i když zatím
nebyly náležitě odměněni za snahu a píli
nějakým hezkým výsledkem. Že to v nich
je dokázali na okrskovém kole v Kamenci,
kde kluci bojovali do poslední chvíle o celkové vítězství a o jejich druhém místě roz-
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hodl až poslední pokus v požárním útoku.
Potěší především výkony ve štafetě a běhu
na 100 m, které nebyly vždy naší domenou. Holky, (pardon ženy) nezklamaly, daly
velmi dobré výkony ve všech disciplínách
a druhé místo je krása. Držíme palce do
dalších soutěží a nebojte nic ono to příjde
a výsledky budou.
Zásahová jednotka tak jako každý rok
absolvovala námětové cvičení a tentokrát
to bylo v Korouhvi a proudy byly vedeny
jak od Korouhve, tak z Lačnova nahoru
na Kateřinky. Cvičení potvrdilo připravenost jednotky, ale zároveň věříme, že
tyto zkušenosti nebudeme zas tak často
potřebovat.
Naše mládež. Zde jsme byli v uplynulých
letech zvyklí chválit, těšit se z výsledků
a „ naparovat se“ nad tím jak nás děcka
reprezentují a zviditelňují sbor a obec. Toto
se nám trošku hroutí, naši nejmenší se
nám rozpadli, z družstva mladších žáků
část přešla do starších, někteří skončili
a z těch zbylých se nám nedaří sestavit
celé družstvo a tak Ti co zbyli a chtěli by
cvičit zatím nemají možnost, což není vůbec dobře a musíme se pokusit to vyřešit.
Starších žáků jsme měli v minulých letech
málo a teď by se nabízelo po „zestárnutí
mladších“, že jich bude dost, ale i v této
kategorii zápasíme s počtem a hlavně se zájmem dětí. Vypadá to, že jsme se uspokojili
tím, jak se nám daří, jak to hezky jde, jak
to funguje, jak výsledky sami přicházejí….
Toto všechno si musíme si musíme vyříkat,
promyslet, zjistit příčiny a důvody a pokusit se v tomto směru něco udělat, abychom znovu podchytili zájem dětí, zaujali
je a zkusili je přitáhnout zpět k hasičině.
Do dnešního dne se uskutečnily soutěže
v Pomezí, Jevíčku a Poličce a okresní kolo
hry Plamen, které se uskutečnilo v Litomyšli. Těžko se to chápe, ale vypadá to tak,
že letošní sezonu absolvuje pouze jedno
družstvo starších žáků a to prozatím s tě-
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mito výsledky : Pomezí neúčast, Jevíčko
10. místo, Polička neúčast, okresní kolo
Plamen požární útok 7. místo, celkové 5.
místo. Doufejme, že druhá půlka roku do
řad mládeže přinese oživení a pokusí se
navázat na plodná minulá léta.
Ve výčtu činnosti nesmíme zapomenout
na pouťové posezení, i když jeho zajištění
se rodilo dosti těžce, ale nakonec vše včetně počasí klaplo a o to nám všem přece šlo.
Poděkování patří i Kamile Coufalové, která
se postarala o nové záclony a gárnyže ve
společenské místnosti v hasičárně, která
nám zase trochu prokoukla.
Tolik asi vše k činnosti SDH Sádek ve
druhém čtvrtletí. Na závěr mně dovolte
Vás pozvat na 29. 7. 2017, kdy po Sádecké
pile k nám opět na taneční zábavu zavítá
hudební skupina Kyvadlo. Přijďte se všichni pobavit. Zatím se to pokaždé povedlo.
Hned v neděli poté tj.30. 7. 2017 po obědě
zveme všechny děti na Dětský den. Určitě
pro Vás připravíme hodně soutěží a zábavy
při kterých se všichni vydovádíte a pobavíte a pro rodiče doufám taky něco vymyslíme a zorganizujeme, aby nám nezlenivěli.
A na úplný závěr už jenom upozornění:
Počasí sušení sena vcelku přálo, tak
doufám že seno je na půdách a kůlnách
v dobré kvalitě a proschnuto. Máme sice
nové auto, ale z důvodu požáru se nám
k Vám opravdu nechce, raději se potkáme
při příjemnějších příležitostech. Prázdniny, léto a s tím spojené grilování, pálení ohýňků, opékání vuřtů, sklizeň obilí
apod. skýtají také svá nebezpečí, tak pozor
opatrnosti a dodržování určitých zásad
a pravidel je na pořadu dne. (více na www
stránkách obce)
Hezké léto, krásnou dovolenou, dětem
pohodové prázdniny a mějte se rádi, vždyť
život je tak krátký.
Výbor SDH Sádek

Zpravodaj obce Sádek

ROK V MŠ
Za námi je další školní rok a před námi
vytoužené prázdniny. Od září do června
jsme s dětmi toho zažili mnoho zajímavého – od různých sportovních a kulturních
akcí až po poznávací výpravy do přírody.
Právě příroda je to, co s dětmi máme
velmi rádi. Milujeme chodit do lesa, po
cestách mezi poli, po loukách, k rybníku
atd. To vše máme na dosah ruky, protože
v okolí mateřské školy je příroda velmi
rozmanitá, krásná ve všech ročních obdobích a nejen z tohoto důvodu tady začíná
chráněná oblast Žďárské vrchy. I když si
to děti ani neuvědomují, venku plníme
spoustu úkolů a hravou formou se učíme
znát svět kolem nás.
Právě toto spojení s přírodou je velká
výhoda venkovských školek na rozdíl od
těch městských. Co bych ale ještě chtěla velmi vyzdvihnout, co děti ve městě
nezažijí, jsou naše,vycházky po vsi“, které občas končí i na zahradě rodin našich

dětí. Tyto návštěvy jsou nejen zábavné,
ale často i velmi poučné – např. exkurze ke
včeličkám v Sádku nebo na pštrosí farmu
v Kamenci. Získané poznatky o životě včel
nebo pštrosů jsou velmi zajímavé nejen pro
děti, ale i pro nás dospělé. Tímto bych chtěla velice poděkovat i ostatním maminkám,
tatínkům, babičkám a dědečkům, že si,naši
bandu“ pustí k sobě na zahradu, pro děti
mají připravenou malou dobrůtku a všichni – děti i dospělí - jsou velmi spokojeni.
Na závěr patří ještě naše poděkování p.
Jílkové z knihovny v Sádku a p. Švábové
z knihovny v Kamenci, které měly při naší
návštěvě připravený velmi pěkný a poutavý program pro děti.
Všem dětem i dospělým přeji krásné
léto plné sluníčka a jen samých příjemných
zážitků.
Eva Zdvořilá, MŠ Sádek

ČLÁNKY ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU – PROJEKT AMERIKA
Projekt Amerika
Pokračujeme v celoročním projektu CESTA KOLEM SVĚTA. Tento projekt se uskutečnil 2. 6. 2017. Tentokrát jsme byli v Severní
a Jižní Americe. Jako vždy jsme si rozdali
cestovní pasy. Podívali jsme se na dvě krátká videa o Americe. Potom jsme se rozdělili
do pěti skupin. Byla dvě stanoviště Severní
a Jížní Amerika. Dozvěděli jsme se hodně
zajímavých věcí.
Potom jsme se sešli na koberci a luštili indiánskou tajenku. Pak si každý vybral jeden
kmen. Poté jsme vyrobili indiánské věci např.
čelenku, tomahawk, totem atd. Vymysleli
jsme si své indiánské tance a vyfotili jsme se.
Projekt se mi moc líbil a těším se na další.
Viktor Olšinár, 5. ročník
č. 2/2017

Projekt Cesta kolem světa - Amerika
Pokračujeme 5. světadílem v pátek
2. 6. 2017. Navštívili jsme Severní a Jižní
Ameriku. Byli jsme rozděleni do pěti skupin. Navštívili jsme druhý největší kontinent na světě. Mezitím jsme byli zkoušení
z kontinentů, které jsme už navštívili. Podívali jsme se na krátké video o památkách
Severní, Střední a Jižní Ameriky. Potom
jsme plnili úkoly, které nám zadaly paní
učitelky.
Po prvním stanovišti jsme prezentovali
co, všechno jsme splnili a co jsem se dozvěděl.
To samé jsme udělali i na druhém stanovišti. Potom nás paní učitelky rozdělily na
indiánské kmeny, mezitím jsme rozluštili
indiánskou tajenku.
6

Všichni jsme šli ven k indiánskému týpí
a měli jsme vymyslet indiánský tanec. Nakonec jsme se vyfotili.
Projekt se nám moc líbil a těšíme se
na další.
Matěj Boštík, 5. ročník
Cestu na další světadíl jsme podnikli
2. 6. 2017.
Zazpívali jsme si písničku Ententýna,
mandolína a zopakovali jsme si, co jsme se
dozvěděli minule. Potom jsme si pustili na
interaktivní tabuli dvě krátká videa o Jižní
a Severní Americe. Po přestávce jsme se rozdělili do pěti skupin. Dvě skupiny zůstaly
u paní ředitelky a další tři šly k paní učitelce
Chválové.
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U paní ředitelky jsme vypracovávali různé
úkoly. Mladší děti lepily obrázky k Severní
Americe a k tomu skládaly a lepily slova. Starší žáci lepili mapy Ameriky a k tomu města
podle toho, kam patří.
U paní učitelky Chválové jsme si povídali
o Jižní Americe a potom mladší žáci
vymalovávali mapu a vyplňovali dvě tajenky. Starší žáci vyhledávali na internetu
informace například k Amazonce, Údolí
soch… Potom jsme se vystřídali.
Projekt jsme zakončili vyráběním čelenek a předváděním indiánských tanečků na
školní zahradě.
Anna Putnarová, 5. ročník

Zpravodaj obce Sádek

FARNOST SÁDEK
Na okraji pouště žila se svým starým otcem
mladá, krásná dívka Sapientia. Měla mnoho
nápadníků, kteří se ucházeli nejen o její přízeň,
ale také o její ruku. Když se ovšem dozvěděli, že
dívka si vezme za muže jenom toho, kdo splní
její podmínku a uprostřed pouště jí postaví
dům, zklamaně se svých nadějí vzdávali. Věděli, že na písku dům nikdo nepostaví.
Ale žili v té krajině tři bratři a každý z nich
chtěl Sapientii za ženu. Nejstarší z nich proto
vymyslel způsob, jak zadanou podmínku splnit. Z lešenářského materiálu smontoval konstrukci ve tvaru příbytku a potáhl ji plátnem.
Domníval se, že mírným posunům pískového
podloží jeho konstrukce lehce odolá. Nepočítal
ovšem s pouštní bouří, která hned první noc
jeho chatrné stavení rozmetala.
Druhý bratr, poučen neúspěchem staršího
sourozence, odmítl pouhou chatrnou stavbu
a rozhodl se postavit pro plánovaný dům nejprve
nosný pilíř. Posilován nadějí, že pod nánosy písku,
tam kdesi hluboko pod jejich obrovskou vrstvou,
musí být přece pevné podloží, začal kopat. Všechen písek, který prošel jeho rukama, ukládal
nahoře vedle jámy. V jeden okamžik se ovšem celá
vykopaná masa písku dala do pohybu, vrátila se
na své původní místo a muže pohřbila.
Nejmladší z bratrů, poučen chybami svých
sourozenců, začal také kopat hlubokou jámu,
protože i on věřil, že vrstvy písku musí přece
někde končit a kdesi hluboko pod povrchem
pouště narazí na pevné podloží, kde založí mohutný pilíř obytného stavení. Ovšem všechno
nepotřebné, na co při práci narazil, vyhazoval
ven a odvážel daleko od prohlubující se jámy.
Zbavoval se zbytečného balastu, který se mu
pletl pod nohy a nadto hrozil, že ho může zasypat. Kopal a kopal, a když opotřeboval všechny
pracovní nástroje, začal hrabat holýma rukama. A v tu chvíli se stalo to, co vůbec nečekal.
Pod jeho zkrvavenými prsty vytryskla ze země
voda. Omráčilo ho zklamání. Všechna práce,
námaha i čas byly zbytečné. Ani on podmínku
nesplní! Ale seshora se ozvala Sapientia a ozná-

č. 2/2017

mila mu, že se stane jeho manželkou, protože
nalezl více, než hledal, a získal více, než ona
požadovala. Místo pilíře pro jeden jediný dům
otevřel pramen tryskající vody, který přinese
život mnoha zdejším lidem i zvířatům.
Bratři a sestry, vážení farníci. V této povídce
je mnohá pravda o životě člověka, o životě našem. Prožíváme svá životní léta a mnohdy se
upínáme na hodnoty, které mají krátkého trvání. Proto je třeba být zacílen na hodnoty trvalé.
Z příběhu je zřejmé, že všichni bratři chtěli
za manželku krásnou dívku Sapiencii (Moudrost). První z bratří se hned ujal aktivity a postavil plátěný příbytek z lešenářského materiálu. Nepočítal však s krutým počasím, které na
poušti vládne. Příbytek hned první noc bouře
rozmetala. Tento první bratr se podobá lidem,
kteří nepočítají s tím, že jednou budou muset
odejít ze světa. Nepočítají s duchovním životem, kterého se již zde na zemi dotýkáme, a po
naší smrti jej budeme prožívat.
Druhý z bratrů počítal s krutým počasím.
Byl si vědom i toho, že příbytek musí ukotvit.
Chtěl postavit pilíř, který by stavbu zabezpečil.
Zapomněl však na zrádný písek, který uskladňoval blízko vykopané jámy. Ten jej pak zaživa
pohřbil. Tento bratr se podobá lidem, kteří sice
s duchovním životem počítají, nic však pro jeho
dosažení nedělají.
Poslední bratr počítal se vším nebezpečím.
Chtěl, jako druhý bratr, postavit dům na pilíři.
Tento pilíř však musel být ukotven v pevné půdě.
Nenechal nic náhodě a svůj úmysl realizoval.
Nakonec byl ohodnocen nejlépe, protože získal
více, než původně zamýšlel. Tento poslední bratr
představuje lidi, kteří jsou zacíleni, kteří počítají
s věčností a činí vše, aby ji u Boha dosáhli.
Bůh je ten, který nám stále ukazuje, jak
nás má rád. Co všechno pro nás dělá, abychom
mohli dosáhnout nebe. Proto čiňme vše, abychom jednou v nebi nechyběli.
To vám všem vyprošuji a ze srdce přeji.
P. Marian Sokol, farář
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WWW.F-BIKEKLUB.CZ

Během jarních měsíců jsme startovali na
více než dvaceti cyklistických a běžeckých
závodech. Jaro jsme tradičně přivítali na
závodě Střítežská míle, kde Tomáš Fliedr
vyhrál a Jirka Fliedr byl třetí.
Duben - to byly převážně běžecké závody, Tomáš Fliedr vyhrál Svitavskou desítku
a běh na Rozálku, na běhu Javorkou v České
Třebové byl druhý. Jirka Dittrich na závodě
v Hradci Králové v silné konkurenci na 91km
dlouhé trati obsadil 7.místo.
Květen – na závodě Běh kolem hradeb
v Poličce, Tomáš získal druhé místo. Začátkem května každoročně jezdíme na týmové
soustředění, tentokrát jsme zvolili Hostýnské vrchy, kde jsme trochu vylepšili kondici
v náročném terénu a užili si pěkné ježdění
v příjemném prostředí. Jirka Dittrich a Bohouš Navrátil si vyzkoušeli silniční závod na
Masarykově okruhu v Brně. Tomáš Fliedr vyhrál na Pardubickém závodišti běh na 10km.
Třetí místo obsadil v Chocni a na 20km dlouhém závodě Trail Running Maštale. V rámci
světového poháru horských kol v Novém
městě n.M. se konal doprovodný noční závod, kde se Jirkovi Dittrichovi podařilo zvítězit ve své kategorii a tak se mohl postavit
na stupně vítězů po boku velkého závoďáka
Ralpha Neffa.
Červen - dařilo se nám také na tradičním
závodě CykloMaštale, kde na trati 25km
Jirka Bureš vyhrál a Tomáš Fliedr byl druhý
ve svých kategoriích. Na trati 100km parádně zajel Jirka Dittrich a celkově obsadil 5.
místo. V městském cross country horských
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kol v Moravské Třebové Jirka Bartoň obsadil
2. místo, Vašek Srnský 3. místo a Jirka Bureš
3. místo. Na běhu v Knířově Tomáš získal 2.
místo stejně tak na Běhu s charitou v Poličce.
Pokračujeme v pořádání běžeckých úterků, letos v Liboháji v Poličce. 27. června bude
speciální kolo, kde budou od 17.00h dětské
závody „Běžíme vstříc prázdninám“.
Také pokračují cyklistické tréninky pro
děti od pěti let, každý pátek od 17-19 hodin
v Liboháji v Poličce. Pod vedením Jirky Bartoně si děti vylepší kondici a techniku jízdy
na kole, všichni kdo mají rádi tento sport
jsou vítáni.
Rádi bychom vás pozvali na 5. ročník závodu MTB Sádecká pila, který se uskuteční
29. července. Tento závod je opět zařazen
do Poháru českomoravské vrchoviny. Start
hlavního závodu bude v 10.00 hodin, dětské
závody odstartují v 13. 30. Všechny Vás zveme, přijďte si zazávodit nebo povzbudit malé
i velké závodníky.
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PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA
SVAZEK OBCÍ AZASS

se sídlem Polička, Palackého nám. 160, 572 01

Borová - 604 120 419
- 605 155 797
+ Oldříš, Pustá Rybná, Březiny,
Pustá Kamenice, Telecí, Sádek

Lubná - 739 768 219
+ Sebranice, Široký Důl
Sociální pracovník:

461 722 700, kl. 455

NABÍZÍME:

• DOPROVÁZENÍ
A DOVOZ
(NA NÁKUP,
K LÉKAŘI,
NA ÚŘAD ATD.)
• OBSTARÁVÁNÍ
NÁKUPŮ
• POMOC PŘI
ÚKONECH
OSOBNÍ
HYGIENY
• POMOC PŘI
PODÁVÁNÍ A
PŘÍJÍMÁNÍ
JÍDLA A PITÍ
• ÚKLID,
ÚDRŽBA
DOMÁCNOSTI
• ZAJIŠTĚNÍ
OBĚDŮ
Naše poslání:
Zlepšit kvalitu života občanům, kteří se ocitli
v nepříznivých sociálních situacích, spojených
se samotou, stářím, nemocí, zdravotním
postižením či ztrátou orientace a poskytnout jim
podle jejich osobních potřeb a v souladu
s jejich zájmy a představami přiměřenou
podporu tak, aby mohli žít co nejdéle důstojným
životem ve vlastních domácnostech.

web: www.azass.cz/ps
e-mail: azass@tiscali.cz

POKUD MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY,
KONTAKTUJTE NÁS NEBO SE
INFORMUJTE NA OBECNÍM ÚŘADĚ
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Naše cíle:
- Dlouhodobě poskytovat kvalitní sociální
službu v souladu s příslušnými právními
normami, v souladu se standardy kvality
sociální péče a moderními směry v oblasti
sociální péče.
- Poskytovat sociální službu, která je
uzpůsobená požadavkům našich klientů a která
bude v maximální možné míře zohledňovat
osobní přání a potřeby klientů.
- Podporovat, rozvíjet a udržovat schopnosti,
možnosti a samostatnost klientů, zajistit jim
potřebnou podporu a nezávislost.
- Zachovat vazby klientů s rodinou s blízkými a
další přirozené vazby, usilovat o to, aby se
klienti nedostali do sociálního vyloučení,
popřípadě jim pomáhat z této situace najít
východisko.
- Zajistit informovaností a poskytováním
kvalitních služeb trvalý zájem klientů.

Rozsah a ceník úkonů platný od 1.2.2016
Svazek obcí AZASS, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
písm. bod

výše úhrady
od 1.2.2016

úkon
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

a)
1.
2.
3.
4.
b)
1.
2.
3.
c)
1.
2.
3.
4.
5.
d)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
e)
1.
2.

pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
pomoc při orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při úkonech osobní hygieny

100 Kč / 60 min.
100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min

pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování
dovoz nebo donáška jídla
dovoz nebo donáška jídla do vzdálenosti 150 m
pomoc při přípravě jídla a pití
příprava a podání jídla a pití

100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min

pomoc při zajištění chodu domácnosti:
běžný úklid a údržba domácnosti
údržba domácích spotřebičů
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklid po
malování
donáška vody
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
běžné nákupy a pochůzky

100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min

velký nákup, například týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a

100 Kč / úkon
68,- Kč / kg
68,- Kč / kg

100 Kč / 60 min

*)
14,- Kč / úkon
8,- Kč / úkon
100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min

100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min

100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min.
+ cena za odvoz

fakultativní činnosti
1.

doprava osobním vozem v souvislosti s poskytnutím služby,
k lékaři, na úřady apod.

8 Kč / 1 km

*) dle aktuálních podmínek dodavatele stravy
Pozn.: pokud při hodinové sazbě poskytování úkonů, včetně času nezbytného
k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se úměrně snižuje.

SLUŽBY JSOU HRAZENY
KLIENTEM DLE PLATNÉHO
CENÍKU - viz další strana
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K bodu Vaší výzvy 6) Čerpací stanice byla uvedena do provozu v nejbližším možné termínu po osazení elektroměru Městem Moravská Třebová a to dne 9.12.2016 a od této

V Letovicích dne 26.5.2017

Dokončení stavebních prací 22.10.2017

Předání díla

Dokončovací práce , úpravy terénu

171

106,1
0,292-0,414

414

122

106
0,171-0,292

159

121

173,24

26,135

0,000-0,171

0,159-0,000

175

139

27

0,493-0,354

195

33,areál koně

190,97,139,29,28

0,668-0,493

0,354-0,159

153

205

34,33

194

36

34,bez č.p. (p.č.184)

141

160

1380

od 17.7.2017

Řad "P" PE Ø 63x8,60

Zahájení : 12.6.2017

K bodu Vaší výzvy 6) Čerpací stanice byla uvedena do provozu v nejbližším možné termínu po osazení elektroměru Městem Moravská Třebová a to dne 9. 12. 2016 a od této doby je v provozu.

23.10-29.10
16.10-22.10

9.10-15.10
2.10-8.10
25.9-1.10

39
38

18.9-24.9
11.9-17.9

37
36

4.9-10.9
28.8-3.9

35
34

21.8--27.8
14.8-20.8

33
32

7.8-13.8
31.7-6.8

31
30
29
28
27
26

stavební úsek
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1,067-0,862

e-mail:

* Variabilní symbol pro platbu „záloh trvalým příkazem z účtu“ Vám sdělíme po obdržení žádosti.

24.7-30.7

41

1142004482 / 5500
NE

0,862-0,668

ANO

1,220 - 1,067

Zasílání faktur e-mailem:

2,1,8

Číslo účtu VHOS, a.s. Moravská Třebová

126,197,12,185,104

Podpis:

0,00 - 0,141

e-mail:

Datum:

1,367 - 1,220

Tel.:

17.7-23.7

40

(vhodnou variantu zaškrtněte)

Řad "O" PE Ø63x8,60

c) 3 měsíce

pro vracení přeplatků (jinak bude zaslán složenkou České pošty)

Řad "N" PE Ø63x8,60

b) 2 měsíce

10.7-16.7

43

a) měsíčně

Číslo účtu:

3.7-9.7

42

Perioda záloh:

,-- Kč

101

…………………………….

2,7

Výše zálohy:

0,00-0,101

Spojovací číslo SIPO (Specifický symbol):

26.6-2.7

2 0 1 7

(vhodnou variantu zaškrtněte)

Řad "N" PE Ø90x8,20

trvalým příkazem z účtu*

25

ze SIPO

24

Typ záloh:

délka
(m)

Majitel:

úsek

Adresa objektu:

čísla popisná

Číslo odběru (vyplní VHOS, a. s.):

km

ZÁLOHOVÉ PLATBY VODNÉHO

úsek

Eva Šplíchalová
vedoucí útvaru zákaznické centrum

19.6-25.6

Máte-li zájem o zálohové platby, vyplňte tento tiskopis a zašlete jej na adresu:
VHOS, a. s., Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová nebo e-mailem na
adresu a.hruba@vhos.cz, případně se domluvte telefonicky na čísle 461357156
– útvar zákaznické centrum.

12.6-18.6

Časový harmonogram stavby Rekonstrukce vodovodního řadu v obci Sádek - II.etapa - k SOD

Nabízíme Vám možnost pravidelné platby záloh na vodné. Odečty budou
prováděny dle harmonogramu pouze v měsíci červenci. Placené zálohy budou
vyúčtovány k těmto odečtům.
Zálohy je možné hradit prostřednictvím Sdruženého inkasa plateb
obyvatelstva – SIPO nebo trvalým příkazem z Vašeho účtu.

datum

Vážený odběrateli,
společnost VHOS, a. s. ve Vaší obci ruší od roku 2018 provádění odečtů a
následnou fakturaci v měsíci lednu. Opatření se dotkne těch odběratelů, kteří
neplatí zálohy, nebo se s naší společností VHOS, a. s. již dříve dohodli na roční
fakturaci bez záloh.
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Grafické zpracování a produkce – REK plus s.r.o., Střítežská 583, Polička
Vychází čtvrtletně v nákladu 200 výtisků. Bezplatně!
Uzávěrka vždy 3. týden 3. měsíce čtvrtletí.
Neprošlo jazykovou úpravou.

