ZPRAVODAJ
obce Sádek
ročník XVIII. – 2/2018

SLOVO STAROSTKY
Stavba multifunkčního hřiště, běžecké dráhy a doskočiště se chýlí ke konci. Průběh
stavby se poněkud zkomplikoval, protože u jídelny, v místech kde vždy vyvěrala
voda, bylo nestabilní podloží. Aby se nám
hřiště nepropadalo, bylo nutné nestabilní
zeminu odvést a nahradit ji kamením. Dále
bylo nutné vyrovnat travnatou část hřiště
a nově vyset trávu. I přes tyto komplikace
nedošlo na stavbě ke zdržení a firma SWIETELSKY stavební s.r.o. odvedla skvělou
práci. Problém nastal, když bylo třeba sladit
právě probíhající pouť s pokládkou povrchu
na běžeckou dráhu, ale nakonec všechno
dobře dopadlo. Zásluhou našich hasičů a
zaměstnanců obce, kteří i několikrát denně
kropili nový trávník na hřišti, se stal zázrak a i v tomto velice suchém období tráva
vyrostla. Je to velice dobře, protože první
zátěžová zkouška čeká trávník již v sobotu
30. 6. 2018, kdy se koná fotbalový turnaj a
o týden později hasičská soutěž.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že upravíme
i nevzhledný prostor před hasičskou zbrojnicí, aby tak celý areál tvořil jeden pěkný
celek. Terénní úpravy právě probíhají.
V neděli 8. 7. 2018 od 14.00 hodin proběhne na hřišti slavnostní zahájení provozu, tak si všichni budete moci hřiště prohlédnout a případně i vyzkoušet. Všichni
jste na tento slavnostní okamžik srdečně
zváni. Přijďte strávit příjemné odpoledne
se svými sousedy a kamarády. Naši hasiči
se postarají o občerstvení a aby nebylo moc
ticho, tak nám k tomu bude hrát reprodukovaná hudba.
Obec obdržela dotaci ve výši 120 tisíc
korun na vybudování zpevněných ploch
pod kontejnery z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Se stavbou bude
započato v nejbližších dnech.
Přeji Vám všem krásné léto, pěknou
dovolenou a spoustu krásných zážitků.
starostka obce

Výročí

Uplynulé čtvrtletí oslavila své životní jubileum paní Ludmila Neudertová, paní Anežka Domorádová, paní Jaroslava Pospíšilová
a paní Věra Havlíková.
Oslavenkyním blahopřejeme a do dalšího
života přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

Narozené děti

Naše obec se rozrostla o nové občánky. Je
jím Tomášek, která se narodila rodičům
Pavlíně a Tomášovi Jílkovým, Sádek 200
a Krystýnka rodičů Magdaleny Kvapilové
a Petra Řebíčka, Sádek 164
K narození dětí srdečně blahopřejeme
a přejeme celé rodině hodně zdraví a šťastný a spokojený život.

INZERÁT
„Rodina hledá pronájem v Sádku a blízkém
okolí. Byt nebo rodinný domek, velikost

3+1 a větší, může být i se zahradou. Cenu
nabídněte. Kontakt: 720 674 067“

PODĚKOVÁNÍ
Náš sbor dobrovolných hasičů slaví v letošním roce 115. výročí založení.
Je to již úctyhodné jubileum. Když si představíme co je to hodin dobrovolné práce
pro obec, sousedy a bezpečnost našich domovů, je třeba sklonit hlavu a poděkovat.
Děkuji tedy všem našim hasičům za reprezentaci obce v soutěžích, za práci s dětmi

a mládeží, za pomoc při úpravách hřiště
a za vše ostatní co jste pro naší krásnou
obec ve svém volném čase udělali.
Přeji Vám do dalších let hodně elánu, žádné
požáry, radost ze života a spoustu osobních
a pracovních úspěchů
starostka obce

VÝZVA PRO VLASTNÍKY HROBOVÝCH MÍST
Obec Sádek, jako provozovatel veřejných
pohřebišť, podle § 16 odst. 1 zákona
č. 256/2001 Sb., žádá vlastníky hrobových
míst, kteří mají na hřbitově uloženy urny,
bez předchozího nahlášení na Obecním
úřadě Sádek, aby tak co nejdříve učinili.
Tato povinnost je uvedena v Řádu pohře1

biště, který každý nájemce hrobu obdržel
spolu s nájemní smlouvou.
Uložení urny na hrobové místo, je třeba
vždy nahlásit na Obecní úřad v Sádku.
Přineste ssebou doklad o zpopelnění.
Děkujeme.

Zpravodaj obce Sádek
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HASIČSKÉ OZVĚNY
Vážení spoluobčané,
Po třech měsících jsou zde opět „Hasičské ozvěny“. S nástupem jara stoupla i aktivita v řadách hasičů. Ve čtvrtek 22. března
se devět členů SDH zúčastnilo divadelního
představení Hoří, má panenko v podání
Východočeského divadla Pardubice. Tuto
akci uspořádalo Krajské sdružení hasičů
Pardubického kraje jako poděkování hasičům za jejich dlouholetou a obětavou práci. Na úvod představení všechny přítomné přivítali Josef Bidmon, starosta KSH
Pardubického kraje a Martin Netolický,
hejtman Pardubického kraje a poděkovali
hasičům za jejich práci. Následovala známá komedie, která se všem zúčastněným
velice líbila.

V soboru 26. května proběhlo v Brně
v rámci oslav 100. výročí založení naší
republiky setkání hasičských historických
praporů. Náš sbor na této významné akci
reprezentovali bratři Pavel a Petr Fliedrovi. Setkání se zúčastnilo 371 praporů. Na
závěr programu byly všechny prapory dekorovány pamětní stuhou k 100. výročí
vzniku Československa.
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Letošní rok je významný i pro náš sbor,
neboť si připomínáme již 115. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Sádku.
Toto výročí bychom chtěli společně oslavit
krátkým posezením v areálu hřiště v neděli
8. července. Na tento termín se plánuje
i slavnostní otevření přebudovaného sportovního areálu, a tak společně oslavíme
tyto významné události.
Mimo slavnostních událostí je třeba
i pracovat. Během úprav hřiště bylo nutné
upravit svahy okolo nových drah, navozit
hlínu a upravit okolí nového tenisového
hřiště. Dvacet hasičů pracovalo na těchto
terénních úpravách celé odpoledne. Mladší
kolegové si vzali na starost zavlažování nového trávníku, a pravidelným stříkáním se podařilo obnovit travnatý povrch na celé ploše hřiště.
Vraťme se však na začátek jara
k našim soutěžním družstvům.
Protože všechna družstva mužů
i žen chtěla obstát v obrovské konkurenci, která panuje ve Svitavské
lize, začala trénovat ještě v chladném období v halách firmy Kytos
v Kamenci. Ani v následujících měsících nebyly často pro trénink na
našem hřišti příznivé podmínky,
protože se upravovaly dráhy, budovalo hřiště, sela se tráva a tak
museli naši soutěžící odjíždět trénovat do okolních vesnic.
A výsledky se dostavily. 14. dubna si
jela obě družstva mužů otestovat formu na
soutěž do Dašic. A první soutěž se vydařila.
Družstvo mužů postoupilo do vyřazovací
části, kde obsadilo čtvrté místo, družstvo
„B“ se do vyřazovacího kola neprobojovalo.
Svitavská liga začala soutěží v Širokém
Dole, kde nás reprezentovala čtyři družstva.
Muži „A“ obsadili celkově 13. místo,
Zpravodaj obce Sádek

muži „B“ skončili na 27. místě. Ženy v první soutěži doběhly na 9. místě a veteráni
obsadili 3. místo.
Následovala pohárová soutěž v Telecím,
kde se nám velice dařilo. Muži „A“ obsadili
páté místo, muži „B“ 13., ženy 6. a veteráni
5. místo.
Po loňským nevýrazných výsledcích je
začátek ligy velice slibný.
V Kamenci pak proběhlo okrskové kolo,
kde se soutěží nejen v požárním útoku, ale
i ve štafetě a v běhu na 100 metrů s překážkami. Ženy zabojovaly a obsadily krásné
druhé místo. Našim borcům se podařilo
zvítězit a po mnoha letech opět postoupit

do okresního kola, které bude v sobotu
23. června v Dlouhé Loučce. K těmto výsledkům je třeba jen poblahopřát a doufat, že úspěšná sezóna bude pokračovat
i nadále.
S nástupem jara začalo trénovat i soutěžní družstvo starších žáků. Mladí hasiči
a hasičky absolvovali prozatím dvě pohárové soutěže. V Pomezí vybojovali pěkné
sedmé místo, v Jevíčku se trochu nedařilo
a skončili na 10. místě.
V pátek 25. května a v následující sobotu odjelo družstvo ve složení Adéla Břeňová, Adam Břeň, Nikol Bočková, Marie
Borovská, Eliška Nunvářová, Ondřej Hegr,
Kryštof Dostál, Alena Fišerová, Kateřina
Jílková a Petra Hápová na okresní soutěž
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požární všestrannosti „Plamen“ do Dolního Újezda. Naše mladé družstvo překvapilo všechny zúčastněné soutěžící. Po sečtení
všech výsledků vyhráli celou soutěž a po-

stoupili na krajské kolo 15. a 16. června do
Pardubic. Všem našim mladým nadějím
přejeme, aby se jim v krajském městě dařilo
a přivezly co nejlepší umístění.
Doufejme, že tyto vynikající výsledky
budou motivovat mladší děti z naší vesnice, aby se zapojily do družstva mladších
žáků a začali nám opět vyrůstat noví nadějní závodníci, kteří budou reprezentovat
nejen hasiče, ale celou obec.
Než se rozběhne hlavní období dovolených, chceme Vás ještě jednou pozvat na
dvě významné akce. V sobotu 7. července
se bude v areálu hřiště konat závod Svitavské ligy v požárním útoku. Již dnes je
přihlášeno téměř třicet družstev. V sobotu
28. července proběhne tradiční zábava, na
které bude hrát opět skupina Kyvadlo.
Výbor SDH Sádek
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OZNÁMENÍ O SBĚRU PAPÍRU
Oznamujeme Vám, že naše základní škola uskuteční v týdnu od 25. 6. do
29. 6. 2018 sběr starého papíru.
Sběr noste do kontejneru, který bude
přistavený proti staré budově obecního
úřadu v Sádku, a to od pondělí 25. 6. 2018
dopoledne do pátku 29. 6. 2018 do 12.00
hodin.
Prosíme o tradiční roztřídění na:
•
směs novin a časopisů
•
smíšený papír a lepenku.

ROK V MŠ

Takto roztříděný papír bez provázků
vhazujte do boxů v kontejneru podle popisu na kontejneru.
Děkujeme za Váš příspěvek našim dětem.
Ladislava Plachá, ředitelka školy

OZNÁMENÍ O SBĚRU PAPÍRU
1. Prázdninový provoz mateřské školy
Mateřská škola bude otevřena ve dnech:
2. 7. 2018–4. 7. 2018 – DĚTI PŘIHLAŠTE DO PÁTKU 22. 6. 2018!
Od 20. 8. 2018 – DĚTI PŘIHLAŠTE ROVNĚŽ DO PÁTKU 22. 6. 2018!

Ahoj léto, ahoj prázdniny…Opět po roce
ťukáte na dveře a my všichni se na vás
moc těšíme. Počasí je prázdninové již dva
měsíce a my ve školce si ho plně užíváme.
Nyní na jaře se snažíme trávit hodně času
v přírodě, která je všude kolem nás. Venku
na Hřívě jsme oslavili čarodějnice, kdy děti
míchaly kouzelný lektvar, poslepu, letěly“
jako čarodějnice v noci (měly zavázané oči,
držely se lana a šly od stromu ke stromu),
hledaly v pilinách, pavouky“ (malé hračky)
a největší překvapení je čekalo na závěr,
kdy po zaklínadlu padaly bonbóny z nebe.
Mezi další vydařené projekty patřily
např.,Včelky bzučí kolem stromů“ a, Olympijské hry“. Mezi úspěšné akce patřila
vánoční besídka, karneval, dále to byla
besídka ke Dni matek, výlet do Janova
u Litomyšle, návštěva dopravního hřiště
nebo šipkovaná. Po celý rok jsme s dětmi
plnili tělovýchovné úkoly České obce so-

kolské, jezdili na bazén a zažili spoustu
dalších věcí.
V prosinci po sedmnácti letech ve školce
skončila paní učitelka Lenka Červená a od
ledna 2018 k nám nastoupila paní učitelka
Monika Procházková. Oběma přejeme, aby
se jim v nové práci líbilo a byly spokojené.
Nyní nás ještě čeká návštěva Policie
v Poličce, šerpování a rozloučení s předškoláky, návštěva předškoláků v první třídě,
předávání symbolického klíče od školy –
klíč předávají, páťáci“ budoucím prvňáčkům a pak…Ahoj léto, ahoj prázdniny…
Všem dětem i dospělým přejeme krásné léto plné pohody, sluníčka a pěkných
zážitků.
Eva Zdvořilá, MŠ Sádek

Kontakt pro případ potřeby: mssadek@zskola.com; mobil - 736 220 326
2. Informace K Začátku Školního Roku 2018/2019 V Základní Škole
Školní rok začíná v pondělí 3. září 2018 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 3. 9. 2018, je nutné je přihlásit
do pátku 31. 8. 2018.
Kde najdete případné další důležité informace týkající se MŠ i ZŠ:
•
•
•
•
•
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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

Zpravodaj obce Sádek

ŠKOLNÍ VÝLET OČIMA ŽÁKYNĚ 5. ROČNÍKU
V úterý 5. 6. 2018 jsme jeli se školou na
výlet do Žďáru nad Sázavou. Navštívili jsme
zámek, byly tam dvě sochy jelenů a bydlely
tam vlaštovky, které měly malá mláďátka.
Pak jsme šli do Muzea nové generace.
Byl tam obchod a zmrzlina. Dozvěděli jsme
se, že měli mniši pravidlo. Už si nepamatuji, jak se jmenuje, ale při práci nemohli
mluvit. Když nám to paní dořekla, přesunuli jsme se do muzea. Muzeum jsme prošli
a také jsme se pokoušeli navrhnout kostel.
Většinou to nedopadlo dobře. Své dílo jsme
obtáhli zvýrazňovačem a papíry dali do
muzea. Rozkulili jsme je a svítilo to, co
jsme obtáhli zvýrazňovačem. Potom jsme
měli možnost vzít si sluchátka a muzeum si
projít sami. A když jsme ho prošli, šli jsme
na oběd. Na oběd jsme šli na dvě skupiny.
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Když jsme se najedli, lovili jsme ryby
z kašny. Pak nás paní učitelky spočítaly a jako vojáci jsme šli na Zelenou horu.
Ovšem hned jsme přestali pochodovat,
protože nás do těch schodů bolely nohy.
Byli jsme i v kostele. A nakonec jsme oběhli
tu hvězdu a já jsem pak zachraňovala mega
čmeláka a nakonec byla naučná stezka. Naučná stezka dlouhá 1 km. Kluci tam našli
jednu kešku a byly tam tři. A v té kešce
byla tužka a nějaký krém. A kluci tam dali
deset Kč.
A potom jsme si dali druhou zmrzlinu.
Já jsem si dala točenou míchanou se sladkým kornoutem.
Výlet se mi moc líbil, i když už jsem tam
byla mnohokrát.
Eliška Břeňová, 5. ročník
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CYKLOBUSY
Euroregion Glacensis ve spolupráci s kraji
Královéhradeckým a Pardubickým zajišťuje
organizaci provozu cyklobusů.
Region Východních Čech se Vám presentuje
prostřednictvím třech oblastí. Jednotlivé linky
jsou do těchto oblastí zařazeny podle toho, do
jakých hor vyvážejí cyklisty. Jedná se o:
Orlické hory – Podorlicko a polské Bystřické hory

7

MAS POLIČSKO
Bukovou horu – Suchý vrch a Králický
Sněžník
Železné hory a Českomoravské pomezí
Cyklobusy jezdí o sobotách, nedělích a státních svátcích od 2. 6. 2018 do 30. 9. 2018.
Veškeré jízdní řády včetně elektronické verze
letáku a průběžné informace je možné najít na
www.euro-glacensis.cz/cyklobusy2018.html

Zpravodaj obce Sádek

Místní akční skupina (MAS POLIČSKO z.s.)
je spolkem založeným na základě iniciativy
členských obcí Mikroregionu Poličsko v březnu
roku 2006. Členy spolku jsou v současné době
2 svazky obcí, 21 obcí na území Poličska, podnikatelské subjekty a neziskové organizace se
sídlem, či působením na Poličsku. V současné
době má MAS 48 členů.
Stěžejní činností spolku je mapovat potřeby
obcí, podnikatelů a neziskových organizací
na svém území prostřednictvím vlastní vypracované rozvojové strategie. Součástí této
strategie je i navázání potřeb místních subjektů
na evropské dotační programy. V minulých
letech se MAS podařilo vyjednat podporu pro
místní subjekty z Integrovaného regionálního
operačního programu, Programu rozvoje venkova a Operačního programu Zaměstnanost.
V minulém roce 2017 se podařilo vyhlásit
výzvy k podávání žádostí ze všech schválených
operačních programů.
Do květnové výzvy Programu rozvoje venkova bylo podáno 10 žádostí o dotaci. Na základě hodnocení byly vybrány k podpoře 4 žádosti.
Předmětem žádostí byla zemědělská a lesnická
technika. Celková výše dotace pro vybrané
podpořené žádosti je 3 914 750 Kč.
V rámci 4 vyhlášených výzev Integrovaného
regionálního programu bylo podáno 10 žádostí
o dotaci, z nichž 5 bylo podpořeno. Podpořena
bude výstavba chodníku v obci Pomezí, vybudování zázemí pro pečovatelskou službu Dolní
Lhotě, podpořen bude sociální podnik v Květné
a v obcích Svojanov a Pomezí bude pořízen
automobil pro zásobování a evakuaci obyvatel.
Celková výše dotace pro všechny podpořené
projekty IROP byla v tomto roce 6 362 193Kč.
Do 2 výzev operačního programu Zaměstnanost byly podány dvě žádosti o dotaci. Obě
byly vybrány k podpoře. Jedním ze schválených projektů je provozování sociální poradny
v Bystrém Oblastní charitou Polička. Druhým
projektem je prostupné zaměstnávání osob
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znevýhodněných na trhu práce realizovaný
Květnou Zahradou, z.ú. Celková výše podpory
pro oba podpořené projekty je 6.168 750 Kč.
V roce 2018 již byla vyhlášena výzva Programu rozvoje venkova pro oblast zemědělského
a nezemědělského podnikání a lesnické infrastruktury. Celková výše podpory pro vybrané
žádosti je 7.993 867 Kč. Hodnocení a výběr
žádostí k podpoře proběhne v letních měsících.
V letošním roce MAS POLIČSKO z.s. dále
plánuje vyhlásit výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu v oblasti bezpečnosti pěší dopravy, infrastruktury základních
škol a organizací zájmového a neformálního
vzdělávání, infrastruktury sociálních služeb
a sociálních podniků a v oblasti podpory složek
Integrovaného záchranného systému. Vybrané
žadatele MAS plánuje podpořit celkovou částkou 10.786 636 Kč.
V roce 2018 bude MAS moci podpořit i místní neziskové organizace prostřednictvím nového dotačního titulu tzv. Malý Leader (poskytovatelem je Pardubický kraj). Vybrané neziskové
organizace a obce budou moci čerpat finanční
příspěvky na realizaci drobných oprav majetku.
Kromě realizace strategie, která spočívá ve
výše popsaných činnostech, MAS POLIČSKO
realizuje další aktivity. Pokračuje metodická
pomoc školám s podáváním žádostí o dotace
a administrování jejich individuálních neinvestičních projektů., tzv. šablon. V březnu 2018
byla ukončena realizace projektu Místní akční
plán vzdělávání na území MAS POLIČSKO z.s.
(MAP). Na základě zjištěného zájmu škol v území bude v květnu 2018 podána žádost o dotaci
na projekt MAP II, jehož náplní budou především aktivity pro zvýšení kvality vzdělávání
a spolupráce mezi vzdělávacími institucemi na
území Poličska.

Leona Šudomová, MAS POLIČSKO z.s.
www.maspolicsko.cz
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Cyklistickou sezónu jsme zahájili na závodě v Hradci Králové, kde na trati 62km
obsadil Jirka Bureš 2. místo. První díl Poháru
Českomoravské vrchoviny se konal v Poličce,
tradičně na velmi náročném technickém
okruhu. Zde se dařilo Jirkovi Dittrichovi,
který vyhrál svoji kategorii.

Kombinaci běhu a kola si vyzkoušel Jirka
Bureš na závodě Duatlon Rosna ve Svitavách,
kde získal 2. místo. Další trochu netradiční
závod se konal v Potštejně, kde se jel závod
dvojic, orientační MTB. Na start se postavil
Jirka Bartoň s Vaškem Srnským. Nejen že
oba výborně závodí na kole, ale také umí
číst v mapě, protože tento závod vyhráli. Na
časovce v Osíku, si pro 2. místo dospurtoval
Jirka Dittrich. V rámci světového poháru
horských kol se postavil na start nočního závodu - Night Race, kde vloni zázračně porazil
světovou hvězdu Ralpha Neffa. V letošním
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roce se hned po startu zapletl do pádu a dojel
i tak na pěkném 5. místě.
Oblíbený a téměř domácí závod jsou pro
nás Cyklomaštale v Proseči. Letos se z našeho týmu postavilo na start 7 členů a bylo
je hodně vidět. Na trati 25km si ve svých
kategoriích vybojovali Jirka Bureš 1. místo,
Jirka Boštík 2. místo, Jirka Bartoň 2. místo a Vašek
Srnský 3. místo. Borec dne
byl Jirka Dittrich, který se
vydal opět na trať 100km.
V parádním čase vybojoval
2. místo.
Mezi dětmi stojí za
zmínku 1. místo Adély
Fliedrové v cyklistickém
závodě „Hledá se vítěz“,
jehož patronem je olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý. Uvidíme, jak uspěje ve
finálovém závodu, který
se pojede v září ve Vysokém Mýtě.
Běžeckou sekci našeho týmu stále zastupuje Tomáš Fliedr, příležitostně i Jiří Fliedr,
který má letos vynucenou závodní pauzu.
Prioritou je uspět v běžeckém poháru Iscarex. Zatím se daří. Tomáš po první třetině
seriálu vede bodové žebříčky absolutního
pořadí i své kategorie. Pár jeho výsledků:
Střítežská míle - 1. místo, Deset Jarních
kilometrů v Kunčině – 1. místo, Svitavská
desítka 2. místo, Běh za břehem Zábřeh –
2. místo, Jarní hodinovka na dráze Pardubice – 1. místo, Běh Javorkou Česká Třebová –
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3. místo, Běh na Rozálku Žamberk – 1. místo,
Běh kolem poličských hradeb – 1. místo, Nekořský kros – 1. místo, Janderovská desítka –
Slatiňany – 1. místo, Knířovský běh Vysoké
Mýto – 3. místo.
Tomáš se stal
také přeborníkem
Pardubického kraje
ve stýplu (běh na
3000m s překážkami), hostuje i v letošní sezóně v Atletice
Polička.
Tol i k str uč ný
výčet výsledků za
poslední 3 měsíce.
Naše dresy jsou čím
dál více známé, což
jsme si ověřili i na
soustředění, které jsme letos měli
v Českém ráji. Zde
jsme pilovali techniku jízdy v pískovcích
i náročné sjezdy a výjezdy třeba na Ještěd.
Je před námi hlavní akce, kterou pořádáme – MTB Sádecká pila. Snad nám počasí
bude opět přát a letošní ročník bude stejně
tak úspěšný jako ty minulé. Připraveny jsou

opět tratě pro dospělé i děti. Sádecká pila
má i svoje webové stránky, kde najdete vše
podstatné. Malou videopozvánku v podobě
leteckých záběrů z loňského ročníku můžete

najít i na stránkách obce. Již předem děkujeme všem, kteří nám při pořádání této velké
akce pomohou, či nás podpoří.
Příjemné letní dny.

TŘIĎME ODPAD SPRÁVNĚ!
Je všeobecně známo, že papír patří
do modrého kontejneru, plasty do žlutého, sklo
do zeleného a kartony od nápojů zase do oranžového či žlutého. Návody, co konkrétně kam
vyhodit, většinou bývají i přímo na kontejnerech. Když chceme vyhodit například plastovou
láhev, asi nebudeme příliš přemýšlet nad tím,
kam patří. Existuje ale pár věcí, které každý v
domácnosti používá a které zároveň často končí
ve špatném koši.
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Česko se řadí mezi země, které úspěšně recyklují. Možná vás překvapí, že odpad třídí
přes 72 % Čechů. Recyklace odpadu má obrovský ekologický význam. Tím, že třídíte, šetříte
přírodní zdroje.
Do modrého papír
Do modrého kontejneru můžete vhodit veškeré papírové obaly, noviny, časopisy, lepenku,
sešity, krabice či obálky i s foliovým okénkem.
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Existují však věci, které do tohoto kontejneru nepatří. Obecně lze říci, že do tohoto
kontejneru nepatří voskovaný, laminovaný,
mastný, mokrý ani jinak špinavý papír. Kontejner také není určen pro odpad, který je vyroben
již z recyklovaného papíru. Z toho důvodu do
modrého kontejneru nepatří ani
rulička od toaletního papíru či
papírové obaly
od vajec. Vhodnější volbou pro
tento odpad je
tak kontejner na
směsný odpad
nebo bioodpad.
Z hygienických
důvodů t a ké
není vhodné házet do kontejneru na papír posmrkané papírové kapesníčky a použité pleny.
Do žlutého plast
Mikrotenové sáčky, tašky, fólie, kelímky od jogurtů, CD obaly, termokrabičky od
jídla a polystyren patří do žlutého kontejneru
na plasty. Samozřejmostí jsou i PET láhve, které
je však nutné před vhozením do kontejneru
sešlápnout, aby zabraly co nejméně místa. Víčka
ani etikety z lahví není potřeba sundávat.
Při třídění plastových nádob se mezi lidmi vytvořila domněnka, že je nutné plastové
obaly důkladně vymýt. Toto tvrzení je však
mylné! Například kelímek od jogurtu postačí jen důkladně vyškrábat. Vymýt je potřeba pouze plastové obaly, které jsou mastné.
Nestačí je však vymýt pouze vodou. Abyste
se zbavili mastnoty, je nutné nádobu vymýt
prostředkem na nádobí a opláchnout v horké
vodě. Pak ji teprve můžete vhodit do žlutého
kontejneru. V případě, že se vám nechce nádobu vymýt, vhoďte ji raději do odpadkového
koše na směsný odpad.
Na druhou stranu obaly od kosmetických
výrobků, například od šamponu, sprchového
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gelu či mýdla, není potřeba vymývat. Neobsahují totiž nebezpečné látky.
Záludná je také tuba od zubní pasty. Zdá se
vám jasně plastová, a tudíž patřící do žlutého
kontejneru? Omyl! Uvnitř tuby se nachází slabá
hliníková vrstva, která brání jejímu bezproblémového třídění.
Chyb se také
často dopouštíme
při třídění obalů
ze sušenek nebo
brambůrek. Tyto
obaly je nutné vhazovat do směsného
odpadu, nikoliv do
plastu. Důvodem
je stříbrná vrstva
uvnitř.
Do zeleného a bílého sklo
Při pohledu do kontejnerů v naší obci dělá
občanům třídění skla na barevné a čiré skutečně problémy. V zelené popelnici je často naházeno sklo čiré a v bílé barevné – někomu je
asi prostě jedno, kam sklo hodí – a to je chyba!
Na barevné sklo je určen zelený kontejner,
na sklo čiré zase bílý. Sklo je nutné rozlišovat
v případě, že máte k dispozici oba- a to v naší
obci máme! Pokud stojí u vašeho domu pouze
jeden kontejner, se tříděním skla si vrásky dělat
nemusíte. Důležité však je, že do tohoto kontejneru nepatří autoskla, porcelán, keramika
a pokovená skla, například zrcadla.
Nejste-li si jistí, poradit vám však mohou
nálepky na jednotlivých kontejnerech či symboly na obalech.
Zdroje:
https://www.bydlimekvalitne.cz/nejcastejsi-chyby-pri-trideni-odpadu-o-co-ze-je-delate-taky
http://hobby.instory.cz/753-vyvarujte-se-klasickych-chyb-pri-trideni-odpadu.html
http://ekonomicky-denik.cz/wp-content/
uploads/2017/11/kontejnery-696x424.jpg
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OSOBNÍ BEZPEČÍ
V dalším jarním článku bychom vám
rádi dali několik rad, jak předcházet okradení, přepadení nebo jak neusnadňovat práci
kapsářům. Ač se někomu může zdát, že jsou
to informace zbytečné, my si to nemyslíme
a stejně tak hovoří i naše statistiky. Téměř každý den policisté v práci celého Pardubického
kraje řeší případy krádeží a to ať věci při sobě
nebo z odložených tašek v nákupních vozících. Řada poškozených, především pak těch
starších, nám při výsleších říká, že se otočili
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opravdu jen na vteřinu třeba u regálu v obchodě anebo, že si nevšimli, že by jim někdo
v autobuse do kabelky sahal. A věřte nám, že
žádné zboží v cenové „akci“ vám nestojí za ten
čas a problémy při blokování platebních karet
a vyřizování si nových odcizených osobních
dokladů. O ztrátě peněz ani nemluvím.
Jak se tedy chránit před okradením?
• Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně.
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• Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně
potřebujete.
• Peněženku uložte na dno nebo do spodní
části kabelky nebo nákupní tašky.
• Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, ale mějte ji stále na
očích a chraňte ji rukama na boku nebo na
hrudi.
• Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a nenechávejte ji v nákupním
vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně
u lékaře či na úřadech.
• Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice
nahrává zlodějům a okradení může proběhnout bez povšimnutí.
• Čtete-li si v dopravním prostředku MHD,
mějte své příruční zavazadlo pořád pod kontrolou.
• Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další
cestující a nenechávejte svá zavazadla bez
dozoru.
• Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte
soukromí. Dávejte pozor, jestli vás někdo
nesleduje příliš zblízka. Vybírání z bankomatů uvnitř bank či spořitelen je spolehlivější.
Byla-li vám platební karta odcizena, ihned
zablokujte účet.
• Nepište si PIN na platební kartu, na její obal
nebo na lísteček, který uložíte společně s platební kartou na stejné místo.
• Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte cizím lidem
peníze, neplaťte žádné zálohy podomním
prodejcům. A jak jsme již v minulých článcích
upozorňovali a jak mi potvrdila energetická
poradkyně paní Vladimíra Rosendorfová, za
plyn ani elektriku energetické společnosti
peníze nevrací ani nevybírají.
• Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci, zejména kabelky
stále na očích.
Stanete-li se i přesto obětí krádeže, radíme vám:
• V případě odcizení financí, platební karty,
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dokladů, mobilního telefonu se neprodleně
obraťte na Policii ČR.
V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji banku a platební kartu
zablokujte.
V případě odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operátora a zablokujte SIM
kartu.
Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži
došlo, popř. popis pachatele či pachatelů.
Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším nepříjemnostem se zneužitím
dokladů.
Tísňová linka pro sluchově postižené je
603 111 158.
A jak předcházet riziku přepadení?
Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům. Choďte raději frekventovanějšími ulicemi.
Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni směrem od ulice, aby vám ji z vozovky
nemohl někdo vytrhnout a ukrást.
Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte
se za každou cenu. Zdraví nebo dokonce život
jsou cennější než peníze!
Po chodníku choďte raději dále od vchodů
domů, kde by mohl číhat případný pachatel
a mohl by vás vtáhnout dovnitř.
Při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte a nevcházejte tam s někým neznámým.
Také ve výtahu nejezděte s někým, koho
neznáte. Radši počkejte na výtah prázdný.
Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými
lidmi, i kdyby vypadali důvěryhodně. Ochota
„pomocníka“ může být jen záminkou k tomu,
aby se dostal do vašeho bytu a tam vás okradl
třeba i za použití násilí.
Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje,
snažte se co nejrychleji dostat na místo, kde
je nějaký obchod nebo více lidí, mezi nimiž
budete bezpečnější.
Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, když
v blízkosti nikoho nevidíte. Mohl by vás uslyšet někdo za rohem nebo přes otevřené okno
a přispěchat na pomoc.
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• V případě nutnosti můžete pro svou ochranu
použít sprej (deodorant, lak na vlasy nebo
slzný plyn), který nosíte v tašce či kabelce.
Pachatele tím překvapíte, možná i odradíte
a sami tak získáte čas na přivolání pomoci. Spuštění vašeho osobního alarmu může
útočníka vylekat a přimět ho k útěku.
• Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné zastávce hromadné dopravy, především v časně

ranních nebo pozdně večerních hodinách.
• V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte
co nejblíže k řidiči. Jeho blízkost může případného lupiče od zlého úmyslu odradit nebo
vám v případě obtěžování či napadení řidič
rychleji pomůže.
Krásné májové dny vám za Policii ČR přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

POLICIE RADÍ PŘED PRÁZDNINAMI
Vzhledem k tomu, že zítra je poslední školní
den, pardubická krajská policie by ráda dala
občanům několik cenných preventivních rad
na prázdniny. V první řadě bychom rádi apelovali na rodiče ve vztahu k vysvědčení, aby byli
při hodnocení neúspěchů svých dětí rozvážní
a nezvýšili se nám počty pohřešovaných dětí.
Jako každoročně se řada z nás chystá na
dovolené, chaty a chalupy vozidlem. Období
prázdnin je v tomto ohledu poměrně rizikové
z důvodu vysokých denních teplot, oprav komunikací, uzavírek, tvoření se kolon nebo teplotních změn povrchů komunikací. Současně je
v létě vyšší pohyb motorkářů, cyklistů a samozřejmě dětí. Proto policisté radí řidičům, aby:
• byli zvláště pozorní a ohleduplní,
• na cesty se vydávali odpočatí a s časovou
rezervou,
• zajistili si během cesty dostatek tekutin,
• cestu si naplánovali, případně si aktualizovali navigaci a sledovali aktuální dopravní
značení,
• a při cestování měli řádně upevněný náklad
ve vozidle.
Cyklisté by měli používat ochranné pomůcky – helmy a chodcům i cyklistům bychom
doporučovali vždy při snížené viditelnosti používat reflexní prvky.
Pokud rodiče posílají své děti na letní tábory,
měli je poučit o rizicích úrazů. Zároveň by měli
vybírat tábory, které mají prověřený personál,
tábory, které poskytují kvalitní služby a od-
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povídající hygienické zázemí. O dětech, které
na tábory nejezdí, by rodiče měli mít přehled,
měli by vědět, jak tráví svůj volný čas a zde je na
místě poučení dětí o rizicích užívání alkoholu
a jiných návykových látkách.
Na místě je jistě i důležité zmínit rizika
sociálních sítí. Policie ČR v žádném případě
nedoporučuje dětem ani dospělým sdílet na
sociálních sítích fotografie z probíhajících dovolených, neboť je to jako pozvánka pro zloděje do
prázdného domu či bytu. Pokud odjíždíte mimo
domov, je vhodné se domluvit s příbuznými či
sousedy, aby vám nemovitost zkontrolovali.
Samozřejmě vhodné jsou i různé typy technického zabezpečení objektů.
Pokud se chystáte do kempů či pod stan,
dejte si pozor na zloděje, kteří se specializují
na krádeže z otevřených stanů, chatek, kradou
i jízdní kola a zkrátka vše, co jim přijde v neuzamčených objektech pod ruku.
Pokud budete cestovat do zahraničí, zkontrolujte si před cestou platnost cestovních dokladů všech členů posádky a zjistěte si důležitá
telefonní čísla a konzulátní místa v zemích
kam cestujete. Důležité rady a upozornění na
rizika spojená s cestami do zahraničí naleznete
na stránkách Ministerstva zahraničí ČR. Jistě
přínosný je i projekt Dobrovolné registrace občanů CŘ při cestách do zahraničí tzv. DROZD.
Krásné letní dny vám přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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