ZPRAVODAJ
obce Sádek
ročník XV. – 4/2015

SLOVO STAROSTKY

Narozené děti

Naše obec se rozrostla o nového občánka.
Je jím Andrejka, která se narodila rodičům
Ivě Budařové a Františkovi Maršálkovi,
Sádek č.p. 202.

Vážení spoluobčané.
K nadcházejícím svátkům vánočním
Vám přeji , abyste si našli čas a na chvíli se
zastavili, zavzpomínali na své dětství, přátele, příbuzné a známé. Aby Vám v těchto
dnech bylo dopřáno prožít tu pravou vánoční
pohodu v kruhu své rodiny a vaše srdce se
otevřela lásce a vzájemnému porozumění.
Ale nejen na Štědrý den žije člověk touhou po lásce a porozumění, je i mnoho dnů
příštích, v nichž potřebujeme blízkost druhých, proto vám přeji, aby Vás tyto šťastné
okamžiky provázely po celý příští rok. Přeji
Vám, aby se nikdo z Vás necítil sám a opuštěný. Prožijte krásné svátky vánoční.
Do nového roku Vám pak přeji hodně
zdraví, štěstí a hlavně hodně lásky, protože vzájemná láska je bohatstvím , které
převáží hmotnou tíseň a lidský žal.
starostka obce

Další poděkování patří vedoucím mladých hasičů a jejich svěřencům za vynikající výsledky v hasičských soutěžích. Práce
s dětmi je velice náročná a záslužná. Moc
si ji vážím.
Děkuji také Vám všem za veškerou
podporu, přízeň a pomoc, kterou jste mi
během letošního roku prokázali. Zastupitelstvu obce děkuji za spolupráci a jejich
rodinám za pochopení, které pro jejich
práci mají.
starostka obce

Poděkování.

Ples obce Sádek.

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 do nového roku hodně
zdraví, elánu a spoustu krásných zážitků ze
zdařilých sportovních výsledků.

Zastupitelstvo obce Sádek
Zastupitelstvo
obce Sádek
Vás srdečně zve na
Vás srdečně zve na

13. adventní koncert,
13. adventní koncert,
který se koná v kostele Nejsvětější Trojice v Sádku
který se koná v kostele Nejsvětější Trojice v Sádku

dne 20.12.2015 ve 14:00 hodin
dne 20.12.2015 ve 14:00 hodin

Ples obce Sádek se v roce 2016 koná
dříve než v předchozích letech a to v sobotu
30. ledna. K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina z Dolního Újezdu. V neděli
1.února 2016 se koná dětský karneval.
Všichni jste srdečně zváni.

Vystoupí :
Děti ze Základní školy
a Mateřské
školy v Sádku
Vystoupí
:
Chrámový
sbor
ze
Sádku
Děti ze Základní školy a Mateřské školy v Sádku
Josef Bednář
varhany
Chrámový
sbor- ze
Sádku
Helena
Gregorová
housle
Josef Bednář - varhany
Petr Dvořák-student
Ostravské- konzervatoře-zpěv
Helena Gregorová
housle
schola Sádek
Kytarová
Ostravské
konzervatoře-zpěv
Petr Dvořák-student

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Výročí

Uplynulé čtvrtletí oslavili svá životní jubilea tito občané:
p. Alenka Bezděková , Sádek č.p. 122, oslavila 80. výročí svého narození
p. Jaroslava Dvořáková, Sádek č.p. 32,
oslavila 80. výročí svého narození
p. Božena Feltlová, Sádek č.p. 4, oslavila
80. výročí svého narození
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p. Josef Nunvář, Sádek č.p. 18, oslavil 80.
výročí svého narození
p. Jan Putnar, Sádek č.p. 17, oslavil 80.
výročí svého narození
p. František Borovský, Sádek č.p. 47, oslavil
70. výročí svého narození
Oslavencům blahopřejeme a do dalšího
života přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.
Zpravodaj obce Sádek

K narození holčičky srdečně blahopřejeme
a přejeme celé rodině hodně zdraví a šťastný a spokojený život.

Kytarová schola Sádek
vstupné dobrovolné
vstupné dobrovolné
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POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Poplatek za komunální odpad na rok 2016
je stanoven ve výši 550,- 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 1.3.2016 do 30.4.2016.

Firma Liko Svitavy a.s. provádí svoz odpadů za 624,- Kč na občana, nebo rekreační
objekt a dům, ve kterém není nikdo hlášen
k trvalému pobytu za rok . Rozdíl v sazbě
poplatku tedy 74,- 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.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2016
LIKO Svitavy a.s., středisko Polička
Střítežská 399, 572 01 Polička
v e d o u c í : M i l a n N e s p ě š n ý, t e l . :
461 724 815, mobil: 605 246 544
(v době nepřítomnosti p. Čermák mobil:
731 183 909)
Otevírací doba – prodej známek pro podnikatele: středa 8,00 - 14,00
Sběrný dvůr
Hegerova , 572 01 Pol ič k a , mobi l:
733 267 613
Otevírací doba
Pondělí 12,00 - 18,00 (letní období)
12,00 - 16,30 (zimní období)
Úterý
zavřeno
Středa 12,00 - 18,00 (letní období)
12,00 - 16,30 (zimní období)
Čtvrtek 8,00 - 12,00
Pátek
12,00 - 18,00 (letní období)
12,00 - 16,30 (zimní období)
Sobota 8,00 - 12,00
Odběr odpadů zdarma od obyvatel:
•
nebezpečné odpady vznikající v domácnostech (ředidla, akumulátory,
monočlánky, barvy, oleje, léky, obaly
od barev, kyseliny, apod.)
•
objemný odpad (nábytek, koberce,
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matrace, apod.)
- zpětný odběr elektrozařízení (počítače, televizory, ledničky, mrazničky,
pračky, sušičky, ždímačky, vysavače, ruční el. zařízení, videa, zářivky,
úsporné žárovky, mukrovlné trouby,
mobilní telefony, apod.). ODEVZDÁVANÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ MUSÍ
BÝ T KOMPLETNÍ, nekompletní
elektrozařízení nepatří do zpětného
odběru a bude zpoplatněno
•
kovy
•
recyklovatelné plasty neznečištěné
•
pneumatiky z osobních automobilů
Odběr odpadů za úplatu:
•
stavební a demoliční odpady
•
stavební materiály obsahující azbest
(eternit)
•
nerecyklovatelné plasty znečištěné
•
asfaltové lepenky
Množství odebíraného odpadu v tomto
zařízení je z kapacitního důvodu omezeno
na menší množství odpadu. Při odstraňování většího množství odpadu je nutné si
objednat samostatný kontejner.
•

Překladiště komunálního odpadu (při
výjezdu z Poličky směr Jedlová)
Zpravodaj obce Sádek

Čsl. armády, 572 01 Polička, mobil:
604 695 729
Otevírací doba
Pondělí
6,00 - 14,00
Úterý
6,00 - 14,00
Středa
6,00 - 14,00
Čtvrtek
6,00 - 14,00
Pátek
6,00 - 14,00
Sobota
8,00 - 11,30
Druhy odebíraných odpadů na překladišti:
Odběr odpadů zdarma od obyvatel:
komunální odpad, objemný odpad, oděvy,
textil, plasty, papír, sklo, kovy
Odběr odpadů za úplatu:
stavební a demoliční odpady, tašky a keramické výrobky, zemina a kamení, stavební
odpady s obsahem azbestu (eternit), asfaltové lepenky, dřevo, nerecyklovatelné
plasty (znečištěné), okna zasklená i bez
skel, zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, výlevky,apod.), odpad z demolice bytových jader, dveře, zárubně,
plasty z autovraků
Termíny mobilních svozů nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Sádek - 14.4. 2016
29.8. 2016
Termíny svozu papíru
kontejnery - 1 x 14 dnů – lichá středa: 6.1.,
20.1., 3.2., 17.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4.,
27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 6.7., 20.7.,
3.8., 17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10.,
9.11., 23.11., 7.12., 21.12.
Termíny svozu plastů
kontejnery - 1 x týdně – úterý: 5.1., 12.1.,
19.1., 26.1., 2.2., 9.2., 16.2., 23.2., 1.3., 8.3.,
15.3., 22.3., 29.3., 5.4., 12.4., 19.4., 26.4.,
3.5., 10.5., 17.5., 24.5., 31.5., 7.6., 14.6.,
21.6., 28.6., 5.7., 12.7., 19.7., 26.7., 2.8.,
9.8., 16.8., 23.8., 30.8., 6.9., 13.9.,20.9.,
27.9., 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11.,
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8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12.,
20.12., 27.12.
pytle –1 x měsíc - liché úterý: 19.1., 16.2.,
15.3., 12.4., 10.5., 7.6., 5.7., 2.8., 30.8.,
27.9., 8.11., 6.12.
Svoz skla
Četnost svozu se bude řídit dle požadavku
obce.
Termíny svozu popelnic
– komunální odpad:
Každé liché pondělí: 4.1., 18.1., 1.2., 15.2.,
29.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5.,
6.6., 20.6., 4.7., 18.7., 1.8., 15.8., 29.8.,
12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11.,
5.12., 19.12.
Průběh svozu komunálního odpadu
na konci roku
V svozové oblasti naší společnosti nedojde
při svozu k žádným změnám nebo přesunům, v každé obci budou popelnice sváženy v řádném termínu bez ohledu na to,
půjde-li o svátek.
Zároveň připojuji upozornění, týkající se
přelomu roků 2015/2016, kdy se setkávají
dva liché týdny ( 53. v roce 2015 a 1. v roce
2016 ). Svoz směsného komunálního odpadu bude v tomto období realizován beze
změny čtrnáctidenní periody. Pro občany
ve Vaši obci to znamená, že se v roce 2016
v rámci čtrnáctidenního svozu komunálního odpadu plynule naváže na rok 2015,
dojde tedy pouze k „přesunu“ svozu z lichého týdne na týden sudý.
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PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE

V obci Sádek. koledníci vyjdou
Dne 9. ledna 2015 od 9 hodin

ZA DOBROČINNÝM ÚČELEM
Vybavení a nájem

místnosti pro asistované kontakty

rodičů s dětmi služby Šance pro rodinu.

Automobil pro zabezpečení terénní služby pro seniory.
Domácí hospic sv. Michaela částečné pokrytí
nákladů domácí hospicové péče, které nelze hradit z plateb
zdravotních pojišťoven.

Zdravotnické a kompenzační pomůcky
elektrická polohovací lůžka do půjčovny pomůcek.

Přímá pomoc potřebným

sociálně slabým

v místě působnosti OCH Polička, případně humanitární pomoc.

Pomoc do Indie

podpora rozvojových projektů

v oblastech v oblastech Bangalore – Karnataka a Mansapur.

O rga ni zac i T ř íkr á lo vé sb ír ky v na š í obc i
za ji š ťu je O bla s tn í cha ri ta P o li čka a ob ec
Sáde k
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Ještě jsme se od září nestihli rozkoukat
a už začínáme počítat, za kolik dní budou
Vánoce. Blíží se nejkrásnější období v roce,
které si ve školce krásně užijeme.
Od začátku školního roku jsme s dětmi
prožili spoustu věcí. Přivítali jsme nové
děti, ale také nového pana učitele Jana Novotného. Jako každý rok jsme hned v září
začali jezdit na plavecký výcvik do Poličky.
Děti plávání bavilo a vždy se na něj těšily.
Ve školce nás navštívilo divadlo Jo - Jo
- v říjnu to byla pohádka ,,Mášenka a medvědi“ a v listopadu pohádka ,,Rampouchová“. Krásná představení, do kterých se
zapojí i děti, na nás čekají i v příštím roce.
Starší děti spolu se školáky zhlédly hudební představení Wolfík. Toto představení
bylo zaměřené na hudebního skladatele
W.A.Mozarta.
V předvánočním čase jsme se s dětmi
vypravili na zámek Potštejn, kde jsme prožili Betlémský příběh. Děti nejprve navštívily Barunčinu staročeskou chaloupku, kde
se od jeji maminky dověděly, jaké tradice se
dodržovaly za dob našich babiček a prababiček. Zazpívaly dvě vánoční písničky a potom spolu s Barunkou a andělem Arielem
cestovaly nejen v čase, ale též po vysokých
horách, prošly vesnicemi i lesem, potkaly
pasáčka a tři vznešené krále ( to vše se
odehrávalo v zámeckých komnatách). Nakonec děti společně s Barunkou a andělem
Arielem došly do Betléma, kde spatřily
překrásný výjev Svaté rodiny a poslechly
si jejich vánoční píseň ,,Narodil se Kristus
pán“. Po krásném prožitkovém příběhu
jsme navštívili cukrárnu, kde byl pro děti
připravený štrůdl a teplý čaj. Na závěr jsme
si prohlédli vánoční výstavu a jako bonus
si děti mohly koupit malý dáreček.
Týden před Mikulášem je ve znamení
čertíků a čertího veselení. Děti si vyrobily
čertíky, anděla a Mikuláše, a netrpělivě
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čekaly, jestli je i ve školce navštíví Mikuláš.
Zcela bez obav se potom už těšily na vánoční besídku s dárečky.
V tuto chvíli se pilně připravujeme
na zahájení vánoční výstavy, kde děti zazpívají koledy a přednesou vánoční básničky. Vyvrcholením předvánočních akcí bude
účast nás všech na Adventním koncertě
v kostele.
A jsme pomalu na konci. Nezbývá nám
než popřát všem krásné prožití vánočních
svátků a pevné zdraví v novém roce.
Eva Zdvořilá, Lenka Červená a Jan Novotný.
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ROK 2015 V SÁDECKÉ ŠKOLE
Rok se s rokem sešel, opět je tu advent
a Vánoce již na dohled. Letošní rok byl
bohatý na školní práci i na zážitky a také
byl v mnoha ohledech úspěšný.
Rok 2015 jsme jako vždy zahájili plaveckým kurzem, který každoročně trvá
tři měsíce. Na začátku února proběhl zápis
do 1. třídy, letos jsme zapsali 9 budoucích
prvňáčků. Už poněkolikáté děti absolvovaly dva bloky dopravní výchovy a ve školní
družině se děti vyřádily na tradičním karnevalu.
V březnu jsme pokračovali v celoročním
projektu nazvaném „DĚLÁNÍ, DĚLÁNÍ….
a navštívili truhlárnu Boštík a synové
v Kamenci. Páni Boštíkové dětem ukázali
svoje pracoviště a seznámili je se svou prací. I letos si děti 2. – 5. ročníku zasoutěžily
v mezinárodní matematické soutěži KLOKAN a na konci měsíce si děti 1. – 3. ročníku návštěvou v obecní knihovně v Kamenci
připomněly, že březen je měsícem knihy.
V dubnu jsme pro děti uskutečnili velikonoční dopoledne a čtvrťáci s páťáky
vyrazili na zajímavý výukový program
do Městské knihovny v Poličce. Již tradičně proběhlo školní kolo pěvecké soutěže
SKŘIVÁNEK 2015 a na konci měsíce se ti
nejlepší zúčastnili okresního kola této soutěže. A vůbec neudělali ostudu – kategorii
I. pro 2. a 3. ročník vyhrál náš Matěj Boštík,
v kategorii II pro 4. a 5. ročník obsadila
Eliška Nunvářová krásné 2. místo. Dvě
žákyně 5. ročníku absolvovaly přijímací
zkoušky na osmileté gymnázium a ke všeobecné radosti byly přijaty. Čtvrtý měsíc
v roce jsme zakončili projektem ke Dni
Země.
Celoroční projekt pokračoval v květnu,
a to návštěvou u pana Jana Boštíka, který nám ukázal svůj včelín a dětem velmi
zajímavě a poutavě vyprávěl o životě včel.
Konec měsíce byl ve znamení návštěvy
ve škole v Borové, kde nám jejich děti
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zahrály krásné divadlo „O víle Malvínce
a vodníku Kejchálkovi“.
Červen byl takový jako každý rok.
Nejprve jsme finišovali se školní prací
a na jeho konci jsme se zaslouženě bavili.
Byli jsme na školním výletě v Brně, kde
jsme navštívili planetárium a VIDA SCIENCE Centrum. Čtyři nejúspěšnější žáci
jeli s paní ředitelkou do Litomyšle na VOŠ
a SPgŠ na „Matýskovo zábavné odpoledne“
pro řešitele matematické korespondenční
soutěže MATÝSEK pro žáky ze 4. a 5. ročníků našeho okresu. Navštívila nás „Zdravá
pětka“, což byla přednáška a zábavné úkoly o zdravé výživě. Hodně zajímavá byla
návštěva Mobilního Triloparku – „věda
všemi smysly“ – kdy naši žáci při výukovém odpoledni spolu se žáky okolních škol
z Korouhve, Borové a Oldřiše odhalovali
dinosaura, vyráběli si sádrový odlitek vyhynulého živočicha a zkoumali zkameněliny. Již tradičně jsme spali ve škole,
kdy jsme vyrobili a opékali špízy, pekli
perník, vyrobili lucerničky, prošli jsme
stezku odvahy, a zatančili si na diskotéce.
No a pak už jsme dětem rozdali vysvědčení
a šli na prázdniny.
Ani v červenci jsme my dospělí nezaháleli. Na začátku měsíce byla provedena
oprava parket ve všech třídách, takže letošní letní úklid byl velmi náročný. Protože se na začátku srpna v Kamenci konalo
tradiční setkání rodáků, školu jsme nejen
uklidili, ale také krásně vyzdobili. Jsme
rádi, že se všem návštěvníkům u nás líbilo.
A přišlo září a s ním nový školní rok.
Celoroční projekt jsme nazvali „OD PODZIMU DO LÉTA, ANEB BARVY ROKU“.
Každý měsíc má svůj název, který ho
charakterizuje a budeme si všímat všech
významných událostí, svátků atd,, které
v každém měsíci proběhnou.
ZÁŘÍ je MĚSÍC OČEKÁVÁNÍ, protože
všichni vstupují do školy s tím, že něco
Zpravodaj obce Sádek

očekávají, na něco se těší a hlavně pro prvňáčky je to období veliké životní změny.
Hned v tomto měsíci naši žáci zabodovali.
Matěj Boštík, žák 4. ročníku a Ondra Hegr,
žák 5. ročníku se zúčastnili oblastního kola
v přespolním běhu v Liboháji. Matěj obsadil ve své kategorii skvělé 3. místo a Ondra
se v kategorii 5. tříd umístil na krásném
5. místě. Oba si svými výkony vybojovali
postup do okresního kola.
ŘÍJEN – MĚSÍC LÉTAJÍCÍCH DRAKŮ
začal účastí vybraných žáků z 1. – 5. ročníku v Logické olympiádě. Letos poprvé
postoupila jedna naše žákyně – Madlenka
Maděrová z 5. ročníku do krajského kola.
V pátek 10. října se naše škola zúčastnila celostátního projektu 72 hodin 2015,
pořádaným Českou radou dětí a mládeže;
náš projekt měl název „UKLIDÍME LES“.
Uklidili jsme kus lesa Hříva a okolí školy.
V říjnu začaly už potřetí PŘÍPRAVNÉ
LEKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY, které pořádáme 4 v období říjen – leden. Jejich smyslem je poznat co nejlépe děti, které čeká
zápis do školy a umožnit jim seznámení
s paními učitelkami, prostředím, prostorami školy,… ,zbavit je zbytečných obav
a ostychu a totéž umožnit i jejich rodičům.
Měsíc jsme zakončili Drakiádou ve školní
družině.
LISTOPAD – MĚSÍC PADAJÍCÍHO LISTÍ znamenal ukončení prvního čtvrtletí
a třídní schůzky, kde se rodiče dozvěděli,
jak si jejich děti v tomto období ve škole
vedly. Páťáci se poprvé zúčastnili národního kola soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY a všechny děti se dobře bavily i se
něco poučného dozvěděly při výchovném
programu Wolfík. Nastávající advent jsme
přivítali překrásnou vánoční výzdobou
školy, dílničkou pro rodiče i přátele školy
a jejich děti, na níž si mohli vyrobit ad-
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ventní výzdobu do svých domovů a náš
pěvecký sboreček pomáhal zahájit tradiční
adventní výstavu na OÚ v Kamenci.
A jsme na konci – je tu PROSINEC – MĚSÍC SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ a s ním i blížící se
konec roku 2015. My všichni si užíváme
advent a těšíme se na Vánoce. Doufám, že
každému z NÁS se u vánočního stromečku splní alespoň jedno přání a že všichni
dobře vykročíme do roku 2016.
Ladislava Plachá, ředitelka školy
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HASIČSKÉ OZVĚNY
Vážení spoluobčané.
Uběhly tři měsíce, kdy jsme Vás naposledy informovali o aktivitách sboru dobrovolných hasičů. Loučili jsme se s pozvánkou na blížící se tradiční podzimní soutěž
Sádek OPEN 2015.
V neděli 27. září se na hřišti sjel rekordní počet družstev. Za pěkného, i když
chladnějšího počasí, bojovalo o poslední
body do Svitavské ligy 55 družstev. A bylo
se opravdu na co dívat.
V průběhu závodů se několikrát měnilo pořadí. Nakonec si celkové vítězství
v kategorii mužů odvezli hasiči z Pomezí,
na druhém místě Chrastavec a na třetím
Míchov. V kategorii žen zvítězilo Nedvězí,
druhé Pomezí a třetí Jevíčko. V kategorii
mužů bojovala i naše družstva, která obsadila 18. a 22. místo. Po několika letech se
dalo dohromady družstvo žen. Ženy vybojovaly 8. místo. Po oficiální části proběhlo
vyhlášení výsledků a na závěr netradiční
disciplína, kde byly pro soutěžící připraveny záludné překážky a úkoly.
Mnohým závodníkům se nepodařilo
pokácet hadicí několik kuželek, nebo vodou z kbelíku shodit narovnané plechovky.
V konečném hodnocení překvapivě zvítězilo družstvo našich žen, které vyhrálo živé
sele. A tak jsme se večer rozcházeli s pocitem příjemně prožitého dne. Je otázkou,
zda nám organizační výbor Svitavské ligy
zařadí tuto soutěž příští rok mezi započítávané závody. Jedno z kriterii je totiž
účast družstev dané vesnice na závodech
Svitavské ligy a v letošním roce byla účast
našich družstev opravdu žalostná. Pokud
by soutěž Sádek OPEN nebyla zařazena
mezi bodované soutěže, pak by k nám asi
mnoho cizích družstev nepřijelo. Možná
by se řešila i otázka, zda danou akci vůbec
pořádat.
A co naši mladí hasiči? Zde je situa-
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ce mnohem radostnější. V sobotu 3. října
je čekala soutěž v Mladočově - Memoriál
Františka Malíška. Zde se rozhodovalo,
zda naše družstvo mladších obhájí celkové
prvenství, protože před soutěží obsazovaly
druhé místo. Děti zabojovaly a vítězstvím
se posunuly na celkové první místo. Druhé družstvo mladších obsadilo krásné 5.
místo a v celkovém hodnocení se posunulo
na čtvrtou příčku. V mladších žácích občas
soutěžilo i třetí (nejmladší) družstvo, které
se umístilo jako 22. z celkového počtu 31
soutěžních kolektivů.
Starší děti ve velké konkurenci obsadily
páté místo a v hodnocení celého roku se
umístily na 9. příčce.
Mladší děti se díky vítězství ve Svitavské lize kvalifikovaly na „Super pohár
Pardubického kraje“, který se, pod záštitou
hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického Ph.D, konal ve Štěpánově.
Naše mladé naděje zde v porovnání
s ostatními nejlepšími soutěžními kolektivy celého kraje obstály – obsadily druhé
místo. Touto soutěží úspěšně zakončily
letošní rok.
Děti si ani moc neodpočaly a již 17. října
začal další ročník hry „Plamen“. Branný
závod tentokrát probíhal v Pohodlí. Ze
Sádku soutěžily dvě hlídky mladších, které
obsadily osmé a desáté místo. Ve starších
naše hlídka skončila sedmá.
Lze si jen přát, aby nadšení a elán zůstal
v dětech i přes zimu, a aby se opět v příštím
roce sešly a bojovaly o co nejlepší umístění.
Přiblížil se konec roku, a s tím je vždy
spojen čas bilancování a hodnocení.
V pátek 14. listopadu se v hasičárně sjeli
zástupci okrsku Borová. Na okrskovém
setkání si domluvili termíny výročních valných hromad, termíny postupových soutěží na příští rok a termíny plesů. Okrsková
soutěž v roce 2016 proběhne v Oldřiši.
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Jak je již tradicí, týden po posvícení
proběhla naše výroční valná hromada.
V odpoledních hodinách naše mládež,
všichni jejich vedoucí a představitelé sboru
zhodnotili rok a popovídali si o dalších
plánech. Pro všechny děti bylo připraveno
malé občerstvení a sladké odměny.
Ve večerních hodinách se na sále obecního domu shromáždili nejen hasiči ze Sádku, ale přijeli i hosté z Telecího a Kamence.
Starosta sboru Luboš Dvořák ve zprávě
zhodnotil uplynulý rok. Během valné hromady byly předneseny ještě zprávy o hospodaření, o inventuře a revizi účetnictví,
a byl předložen plán činnosti na příští rok.
Po oficiální části následovalo neformální
posezení, kde se probrala spousta nápadů
a návrhů, co by se dalo zlepšit, co udělat,
a co zařídit. Doufejme, že se alespoň část
těchto nápadů podaří zrealizovat.
Blíží se konec roku, a tak bychom ještě
jednou rádi poděkovali všem našim sponzorům, ale i všem vám, kteří jste sbor dobrovolných hasičů podporovali a případně
pomáhali na našich akcích. Touto cestou
bychom chtěli poděkovat i všem rodinným
příslušníkům za podporu a pomoc. Jen
s jejich pochopením se podařilo úspěšně
uspořádat všechny akce letošního roku.
V lednu příštího roku bychom Vás
chtěli pozvat na tradiční „90. Hasičský
ples“, který se bude konat v pátek 22. ledna
2016 v kulturním domě pana Radka Koláře. Za čtrnáct dní 5. února 2016 chceme
uspořádat v obecním domě další ročník
„Hasičského mariáše“, na který zveme
všechny hráče mariáše.
Blíží se vánoční čas, a proto Vám všem
přejeme krásné a spokojené prožití těchto
krásných svátků. Do nového roku pak hodně zdraví, spokojenosti a pohody, abychom
v roce 2016 mohli prožívat pouze příjemná
setkání na soutěžních, kulturních, sportovních a společenských akcích.
Výbor SDH

č. 4/2015
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PRO MYSLIVCE V SÁDKU
Nelze nepřehlédnout ničím nepodložené nařčení o nezvykle vysokém úhynu srnčí zvěře v okolí polí bezprostředně po chemickém ošetření zemědělci, uveřejněném
ve zpravodaji č. 3/2015 myslivci ze Sádku.
Myslivecký spolek Sádek vykonává právo myslivosti i v katastru, kde zemědělskou
výrobu dlouhodobě provozuje Zemědělské
družstvo “Mezilesí“ Telecí. Protože sám
od roku 1974 aktivně provozuji myslivost
a mám v této oblasti doplněno vyšší vzdělání a dále jen, že od 1.1.2015 působím
v zemědělském družstvu jako agronom,
který svůj pracovní čas tráví převážně v terénu (pozn. více než myslivci ze Sádku),
mohu odpovědně prohlásit, že jsem nezaznamenal, ale ani nenašel uhynulý kus
srnčí zvěře s příznaky toxicity po aplikaci
pesticidních látek. Tuto skutečnost mohou
potvrdit zaměstnanci – traktoristé, dále
myslivci i z okolí, kterých jsem se dotazoval. Zaznamenal jsem však vyšší objem
spásání ozimé řepky srnčí zvěří, kdy jsem
na viditelně narušený zdravotní stav a následný úhyn myslivce upozornil (pozn. pole
Svobodovo 14 ks srnčí zvěře, z toho 2 ks
holé s narušeným zdravotním stavem).
Jako myslivec považuji za krajně nezodpovědné, když je zaznamenán nezvyklý
úhyn srnčí zvěře a myslivecký hospodář
s tím nic nedělá. Narušený zdravotní stav
při velkém spásání ozimé řepky srnčí zvěří
by však měl zkušený myslivec rozpoznat
(pozn. u porostů ozimých řepek je vysoká koncentrace srnčí zvěře a s tím jsou
spojeny i narůstající škody, např. Oldříš
na porostu ozimé řepky napočítáno 34 ks
srnčí zvěře). Škody od černé zvěře jsou vysoké a jsou zcela závislé na spádech zvěře
a částech lokality s příslušnou plodinou
tj. především kukuřice, řepka ozimá atd.
V polovině října jsem zaznamenal i velké
škody na nově osetých ozimech. Škody
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dělají bohužel i samotní myslivci jízdou
vozidly po osetých polích, kdy tuto skutečnost já považuji za vandalismus (př. 18.10.
– Bašta, 22.10. – Jeřáb atd.). Nic přece nebrání tomu jít cca 200-300 m pěšky.
Pesticidní látky obecně jsou vyráběny
výrobci tak, aby co nejméně zatěžovaly
životní prostředí jako celek. Proto i skutečnost, že toxicita pro savce u běžně používaných pesticidních látek v provozu má označení pro savce bez toxicity. Zemědělské
družstvo “Mezilesí“ Telecí používá pesticidní látky, jež jsou v souladu se zákonem č.
326/2004 Sb. v platném znění, vyhl. MZe č.
327/2012 Sb., dále jen související předpisy
a etiketa přípravku. Pro úplnost uvádím, že
používané pesticidní látky mají označení R
– věty bez označení pro savce a dále taktéž
toxicita pro savce bez označení. Tyto výše
uvedené skutečnosti musí být doložitelné
pro státní orgány, ale jsem ochoten věci
vysvětlit a doložit myslivcům samotným
a tím předejít i možnému soudnímu řízení
třebas i pro nepodložené nařčení.
Skutečnosti, které jsem však zaznamenal od svého nástupu, jsou vysoce nízké
stavy drobné zvěře, výskyt škodné (pozn.
na zvěř drobnou, především srstnatou
je třeba se více zaměřit, podmínky zde
jsou, jen se musí chtít …), dále vypozorovaná skutečnost, že se v honitbě nedělá
věrohodné sčítání srnčí zvěře a jistotně
neprovádí kvalifikovaný průběrný odstřel, neboť mnou počítaný a pozorovaný stav srnčí zvěře je blízký stavu 1 : 3
ve prospěch samičí zvěře, kdy toto vše
souvisí především s kvalitní populací, ale
také se zdravotním stavem v dané uživné
lokalitě. Váš tedy hypotetický úhyn srnčí
zvěře je zahrnut patrně do plánu, ale skutečnost vyzní „ať je co lovit“. Srnčí zvěř
v této lokalitě je a jistotně neodpovídá
normovanému kmenovému stavu. Dále je
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třeba připomenout, že zákon č. 449/2001
Sb. v platném znění i §45 písm.r je třeba
dodržovat (pozn. 28.9. Jeráb).
Doufám, že nově vznikající novela Zákona o myslivosti urovná vazby, ale především vztahy mezi myslivci a zemědělci,
ale bude také definovat náhradu způsobených škod. V závěru dodávám, že s velkým zájmem budu nadále sledovat Vaše
počínání v oblasti myslivosti, především
péči o zvěř a důsledně evidovat způsobené
škody (pozn. za zamyšlení stojí i uvedená

skutečnost, kdy zvěře je v honitbě málo, ale
14.11.2015 myslivci v Sádku nabízeli pro
širokou veřejnost zvěřinová jídla a bohatou
zvěřinovou tombolu …).
V Telecím 26.11.2015
Ing. Pavel Širůček
Agronom
Zemědělské družstvo “Mezilesí“ Telecí

MYSLIVCI
Zima je tu, i když to tak - v době uzávěrky - nevypadá. Zásoby krmení máme dost,
od začátku podzimu nám zvěř dobře bere
jadrné krmivo, na seno zatím není počasí.
Hon na drobnou, škodnou a černou zvěř
letos proběhl opět v listopadu týden před
posvícením a opět byl promočený. Výřad
tomu také odpovídal, byť ho zdobily kachny z první leče. O to více jsme se však
pobavili s přáteli.
Letošní posvícenské posezení, díky
vám, hostům, bylo velmi povedené, také
proto, že letos nebyl takový nával hostů
a nikdo nemusel dlouho stát frontu na cokoliv a na všechny se dostalo. Přesto budeme rádi za všechny náměty a připomínky
k organizaci.
Zimní období klade velké nároky
na zvěř a je na nás, myslivcích, abychom
jim to všemožně usnadnili. Proto prosíme vás, občany, o zachování maximálního
možného klidu v honitbě během zimních
měsíců, hlavně v okolí krmelců, a to i když
není sněhová pokrývka. Zejména apeluji
na pejskaře, aby své mazlíčky nepouštěli
na volno.
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Těšíme se na vánoční setkání v lese,
kdy ke krmelcům přineseme zvěři různé
dobroty a pak na chatě u horkého čaje probereme své celoroční poznatky z honitby.
Také se těšíme na setkání s dobrými přáteli z okolních sdružení při Štěpánském
malém honu.
Přejeme všem krásné prožití vánočních
svátků a šťastný Nový i nový rok.
MS Sádek
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V závěru letošní sezóny jsme se zúčastnili několika již tradičních závodů v blízkém okolí. Byl to závod horských kol v Sedlištích, v Novém Městě na Moravě, duatlon
ve Svitavách nebo dvouhodinovka dvojic
v Poličce, kde vyhráli Jirka Bartoň s Vaškem Srnským. Silniční časovku na Lucký
vrch vyhrál ve své kategorii Jirka Boštík.
Na konci října jsme se rozloučili se sezónou na „Posledním šlápnutí“ - za krásného
počasí jsme se projeli přes Prosičku do Jimramova, dále do Dalečína, na rozhlednu
Karasín a na Vírskou přehradu.
Během podzimních měsíců se koná velké množství běžeckých závodů, na některé
jsme se vydali. Oblíbený závod VyKing,
terénní běh na 10km ve Svratce, kde fyzičku závodníků dokonale prověří výběh
na Zkamenělý zámek a poté výběh celé
Svratecké sjezdovky, letos celkově vyhrál
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FARNOST SÁDEK

Tomáš Fliedr a na třetím místě ve své kategorii doběhl Jirka Bureš. Další vítězství
si Tomáš připsal na závodech v Hlinsku,
Herálci, Pohledci, ve Slatiňanech, druhý
doběhl na Třech Studních. Také náš nejmladší člen Adélka Fliedrová, obsadila první místa v běžeckých závodech v Herálci
a Pohledci, druhé místo získala na již zmiňovaném závodě horských kol v Sedlištích.
Pořádali jsme první ročník „Běh 17. listopadu“, závod v terénu na 8km v Liboháji
v Poličce. I když nám počasí nepřálo, sešlo
se 25 závodníků. Celkově vyhrál Tomáš
Fliedr a kategorii zkušených Jirka Bureš.
Přejeme Vám klidné prožití Vánoc, hodně štěstí a sportovních zážitků v roce 2016.
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Vážení farníci, milí přátelé.
Mám jednu velmi dobrou známou, která
celý svůj život toužila cestovat po světě.
V době totality, kdy byla mladá a cestovat
by mohla, neumožnil jí to režim a dnes už
ze zdravotních důvodů nemůže.
Proto cestuje jen po internetu a sbírá prezentace ze všech koutů světa. Občas mi nějakou pošle, a tak se mohu i já kochat krásami
světa. Často pak žasnu nad Božím stvořením.
I v přírodě si rád všímám stvořených
krás. Žasnu nad Boží velikostí a Jeho nesmírně krásným dílem. Jaký je to úchvatný
pohled na Boží stvoření. Krása stvoření mi
odkazuje na krásu a vznešenost našeho
Boha v nebesích.
Umět žasnout a vnímat to, co Bůh pro
nás stvořil, ale není věc samozřejmá. Ne
všichni se dokáží zastavit a všímat si té krásy. Nebo pokud ji vidí, nespojují ji s Bohem.
Někdy jsme jako kamarád myslivce z následujícího příběhu.
Jistý myslivec si koupil již vycvičeného
loveckého psa. Aby vyzkoušel jeho schopnosti, odešel s ním k jezeru na lov divokých
kachen. Když sestřelil první a ta spadla
do jezera, dal psovi povel: „Přines!“ Pes
se rozběhl, běžel po hladině až k úlovku,
sebral ho, otočil se a vrátil se zase po vodě
na břeh ke svému pánovi. Ten nevycházel
z úžasu. Čekal na další kachnu a poté, co
ji sestřelil, znovu pro ni poslala svého psa.
Ten zopakoval to, co předvedl poprvé. Myslivec nevěřil svým očím, pes běhá po vodě.
Vrátil se do vesnice, vzal s sebou svého
kamaráda a vrátili se k jezeru. Když opět
sestřelil divokou kachnu, poslal pro ni psa.
Ten se rozběhl, běžel po hladině, sebral
kořist a stejnou cestou po vodě se vrátil
k oběma mužům.
„Viděl jsi to?“ zeptal se užaslý myslivec
svého kamaráda. „Viděl,“ odpověděl kamarád, „takového psa bych nechtěl. To je pěk-
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ný zmetek, vždyť on vůbec neumí plavat.“
Dokážeme vidět krásné věci Boží, nebo
se díváme na zem a vidíme jen špičky svých
bot? Britský spisovatel Gilbert Keith Chesterton napsal, že skutečně duchovně živý
je takový člověk, který neztratil schopnost
žasnout.
Schopnost žasnout jsme do vínku dostali všichni. Mnozí ji však časem mohli
ztratit. Pokud se tak stalo, obnovme ji,
protože to je cesta ke šťastnému životu.
Prožíváme dobu adventní, dobu, kdy
Panna Maria očekávala narození svého
Syna, Ježíše Krista. Byla to tajemná chvíle
smlouvy mezi Bohem a člověkem. Dále
prožijeme Vánoce, kde si připomeneme příchod Boha na zem a jeho vykupitelské dílo.
Zkusme se letos zamyslet nad nekonečnou láskou Boha a nad šlechetnou nabídkou, kterou nám On dává v podobě duchovního stavu nebe. Pokud tuto skutečnost
vnitřně prožijeme, pak budeme žasnout
nad Boží šlechetností.
Přeji a vyprošuji vám všem požehnané
prožití svátků vánočních a celý nový rok.
P. Marian Sokol

Půlnoční mše svatá.

Letošní půlnoční mše svatá v kostele
Nejsvětější Trojice v Sádku bude sloužena
24.12.2015 od 24,00 hodin. Při mši svaté
zazní skladba „Hej mistře, vstaň bystře“
od Jana Jakuba Ryby v podání Chrámového sboru ze Sádku pod vedením varhaníka Josefa Bednáře. Jan Jakub Ryba
v letošním roce slaví velké jubileum a to
dvěstěpadesáté výročí narození a dvousté
výročí úmrtí. Skladba zazní na jeho počest.
Všichni jste na tento slavnostní okamžik
srdečně zváni.
Farnost Sádek
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