ZPRAVODAJ
obce Sádek
ročník XVIII. – 4/2018

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané.
Jménem celého zastupitelstva vám děkuji za vaši účast v komunálních volbách,
toho si velmi ceníme. Poděkování si rovněž
zaslouží předchozí starostka paní Ludmila
Sládková, která tuto funkci vykonávala
čtyři volební období. Pod jejím vedením se
podařila uskutečnit spousta investičních
akcí a založit zajímavé kulturní tradice. Na
její působení a obětavou práci budeme jistě
rádi vzpomínat. Do další životní etapy jí
přejeme hlavně pevné zdraví, optimismus
a radost ze života.
Mé osobní poděkování patří zastupitelstvu obce za důvěru při mém zvolení
do funkce starostky a předem děkuji za
podporu, kterou budu v celém volebním období potřebovat. Dovoluji si konstatovat,
že jsem tuto funkci přijala po zralé úvaze
s velkou pokorou a s vědomím, že přináší nemalou zodpovědnost. Mým velkým
přáním je navázat vztah se všemi občany
založený na vzájemném respektu, toleranci, vstřícnosti a oboustranném dialogu,
protože si těchto vlastností velice vážím.
Budu se snažit poctivě pracovat a doufám,
že vás nezklamu.
Také bych vás ráda předběžně seznámila, jaké máme v zastupitelstvu plány do budoucna. Nejprve musíme nechat odbornou
firmou zpracovat „Strategický rozvojový
plán obce Sádek“. Jedná se o důležitý dokument, který je nutný nejen pro čerpání dotací, ale hlavně nám pomůže vytvořit vizi,
jak se bude v budoucích letech naše obec
rozvíjet. Rádi uvítáme vaši aktivní účast
na tomto zajímavém úkolu. Vaše nápady
a připomínky budou cenným podkladem
pro naši společnou práci. Za tímto účelem
se uskuteční společné jednání, na kterém
vám budeme ochotně naslouchat a uvítáme názory všech věkových kategorií.
Dále bychom chtěli využít dotačních
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prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 70 % vynaložených nákladů,
které jsou určeny na opravu veřejných budov, v našem případě na opravu budovy
školy.
Uvažovali jsme tak, že by se rekonstrukce rozdělila na dvě etapy. To znamená, že
v první etapě by se provedla rekonstrukce I.NP (kuchyň, jídelna, šatna ve dvoře)
a ve II.NP nástavba jedné třídy nad šatnou
a oprava WC. Tato oprava je nutná především z hlediska nevyhovujících hygienických požadavků. Podle architektonické
studie, kterou v minulosti na celou školu
zpracoval Ing. Petr Šafář, by náklady na I.
etapu činily necelých 7 mil. Kč. To znamená, že v případě obdržení dotace by zbývalo
doplatit celkem cca 2 mil. Kč z rozpočtů
Obce Sádek a Obce Kamenec u Poličky.
Druhá etapa týkající se opravy střešní konstrukce, opravy fasády a případné půdní
vestavby se bude odvíjet od finančních
možností obou obcí.
Důležitým tématem je pro nás také řešení likvidace odpadních vod. Jako nejjednodušší a nejlevnější varianta z hlediska
velmi rozptýlené zástavby se nám jeví vybudování samostatných domovních ČOV
pro jednotlivé RD. V tom případě nás však
čeká nelehký úkol v podobě změny „Plánu
rozvoje vodovodu a kanalizace obce Sádek“,
o kterou musíme požádat Pardubický kraj
společně s kladnými stanovisky dotčených
orgánů, což nebude jednoduché. Každopádně se s vámi na toto téma v příštím roce
určitě pobavíme na společném setkání.
Naším dalším plánem zřejmě na první
čtvrtletí příštího roku je sousedské posezení pro naše seniory ve společenském sále
Obecního domu. Budeme potěšeni, když si
přijdete popovídat se svými sousedy a kamarády a společně zavzpomínáte na „staré
dobré časy“.

Zpravodaj obce Sádek

Co se týče zimní údržby místních komunikací, zakoupili jsme z rozpočtu pluh
a sypač a tak budeme schopni zajistit zimní
údržbu vlastními silami.
Většině z Vás je jistě známo, že se v obci
Kamenec u Poličky začíná budovat veřejná
kanalizace a ta bude mimo jiné umístěna
také v úseku dlouhém asi 1 km v tělese
silnice III. třídy. Z toho vyplývá, že nás
v příštím roce na silnici do Poličky čekají
dopravní komplikace a omezení. Z toho
důvodu vás žádám o trpělivost, opatrnost
a dodržování dopravních předpisů z hlediska bezpečnosti vaší i ostatních účastníků silničního provozu.
Kladnou stránkou tohoto omezení je
skutečnost, že budova školy bude napojena
na shora uvedenou veřejnou kanalizaci.
Také vás musím informovat o nepo-

pulárním opatření, pro které se zastupitelstvo obce rozhodlo. Od 1. 1. 2019 se
poplatek za vypůjčení společenského sálu
v Obecním domě zvyšuje u občanů trvale
žijících v Sádku na 2.500 Kč, u ostatních
na 5.000 Kč. Důvodem navýšení poplatku
je růst ceny energií, náklady na provoz
a údržbu.
Na závěr vám všem přeji pokojné vánoce
v kruhu svých blízkých plné radosti, lásky,
štěstí a do nového roku hlavně pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů,
radosti z každodenních maličkostí a v neposlední řadě také smysl pro humor.
Eliška Mešťanová, starostka obce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Výročí

Uplynulé čtvrtletí oslavili své životní jubileum pan Jan Mareček, paní Růžena
Žižková, paní Zdeňka Pospíšilová a paní
Ludmila Portlová.
Oslavencům gratulujeme a do dalších let
přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a životního optimismu.

Narozené děti

Naše obec se rozrostla o nového občánka.
Je jím Adélka, která se narodila rodičům

Liborovi Baumrukovi a Lucii Feltlové. Srdečně gratulujeme a přejeme celé rodině
hodně zdraví. Nechť vaše děťátko naplní
vaše životy štěstím, radostí a láskou!

Úmrtí

Svou rodinu, přátele a známé navždy opustila paní Ludmila Kopecká.
Bylo-li na světě zásluhou blízkého člověka
trochu víc lásky a dobroty, trochu víc světla
a pravdy, měl jeho život smysl a zůstává
navždy zapsán v našich srdcích.

KOMUNÁLNÍ ODPAD
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
se pro rok 2019 nemění, zůstává ve výši
600 Kč za fyzickou osobu, která má v obci

č. 4/2018

trvalý pobyt nebo má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci.
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ZASTUPITELSTVO OBCE

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

Zastupitelstvo obce bude pracovat v tomto složení:
Starostka: 		
Eliška Mešťanová
Místostarosta: 		
Luboš Dvořák
Kontrolní výbor
předseda: Josef Boštík
členové: Iva Letá
		
Ing. Stanislav Červený
Finanční výbor
předseda: Ing.Karel Neudert
členové: Marek Mešťan
		
Mgr. Tomáš Fliedr
Komise investiční a územního plánování
předseda: Ing. Stanislav Červený
členové: Alena Bednářová
		
Lukáš Borovský st.
Komise ŽP
předseda: Mgr. Tomáš Fliedr
členové: Bc.Libor Kotva
		
Ing. Miroslava Bednářová
Komise kulturní
předseda: Ludmila Sládková
členové: Iva Letá
		
Stanislav Lejhanec

Ve středu 12. prosince se již po sedmé
naše obec připojila k projektu „Česko zpívá
koledy“. Tentokrát naši obec navštívili i redaktoři ze Svitavského deníku a obdarovali
všechny zúčastněné zpěvníčky s texty koled a vánočním cukrovím. U betléma před
školou jsme si společně krásně zazpívali.
K dobré náladě přispěl horký punč a vánoční atmosféru navodila sněhová nadílka.
Doufám, že si to všichni hezky užili a budeme i nadále v této pěkné tradici pokračovat
Starostka

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

VÝSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKÝMI BYTY V SÁDKU
V Sádku v lokalitě „U Červených“ zahájil
Svazek obcí AZASS výstavbu domu s pečovatelskými byty.
V prvním podlaží objektu vzniknou
čtyři bytové jednotky (tzv. pečovatelské
byty) o velikosti 1+kk, v druhém podlaží
dva byty pro sociální bydlení o velikosti
2+kk a provozní zázemí pro zaměstnance
pečovatelské služby.
Projekt „Pečovatelské byty Sádek“ je
spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR – programu
„Podpora bydlení“, dotačního titulu „Pečovatelské byty“. Projekt „Provozní zázemí
pečovatelské služby Sádek“ je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím
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Evropského fondu pro regionální rozvoj
a státním rozpočtem.
Starostka

Zpravodaj obce Sádek

V sobotu 8. prosince byla krásným vystoupením dětí ze základní školy pod vedením paní učitelky Martiny Hegrové zahájena již tradiční výstava s názvem „Kouzelná
předvánoční chvíle“, která se v letošním
roce koná už po osmé. Velmi nás těší, že

dětem z mateřské školy, které za pomoci
svých trpělivých učitelek vyrobily zajímavé a roztomilé předměty, které přispěly
k rozmanitosti výstavy. Poděkování patří
i všem ostatním, kteří výstavu obohatili
o výrobky svých šikovných rukou, jejichž
zásluhou je letošní výstava mimořádně
pestrá a inspirující. Důkazem toho je velký zájem návštěvníků nejen z řad našich
občanů, ale také z okolí. Všichni jistě ocení zdejší milou atmosféru a předvánoční
pohodu a budou mít radost z náhodných
setkání s přáteli a známými.
Starostka

máme v Sádku tak šikovné ženy, které za
pomoci rodinných příslušníků dokážou
vykouzlit nádhernou předvánoční atmosféru. Každá taková akce vyžaduje spoustu
času a energie a za to jim patří obrovský
dík. Velice si toho vážíme. Děkujeme také

č. 4/2018
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ADVENTNÍ KONCERT ČESKÉ TELEVIZE
Velice rádi bychom poděkovali všem
lidem, kteří přispěli na adventní koncert
České televize. Vybraná částka byla neuvěřitelných 9.666,– Kč.

Tyto peníze byly zaslány Nadaci pro
předčasně narozené děti a jejich rodinám.
Moc a moc děkujeme!
ZŠ a MŠ Sádek

PODĚKOVÁNÍ
Začátek října 2018 byl ve znamení voleb
do obecních zastupitelstev. Po 16 letech
se s funkcí starostky obce rozloučila paní
Ludmila Sládková. Dovolte mi, abych jí
za její práci i za vzájemnou spolupráci poděkovala. Za tu dlouhou dobu byla naše
spolupráce velmi korektní, paní starostka
nám a našim nápadům byla vždy nakloněna, vzájemně jsme si rozuměli a vycházeli
vstříc.

Jsme rádi, že ve své práci pro obec pokračuje i po těchto volbách, protože je členkou nového zastupitelstva. Paní starostko,
děkujeme Vám!
Za celý kolektiv pracovníků základní a mateřské školy Ladislava Plachá, ředitelka

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
„Všude je klid a padá sníh
do bílých ulic svátečních
jen tichá píseň nocí tiše krouží.
Když její tóny doznějí,
pak všichni lidé s nadějí
a pokorou zpívají HALELUJA…“

Pokojné Vánoce a úspěšný rok 2019 Vám přejí děti
a zaměstnanci Základní a Mateřské školy v Sádku
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PODZIM V MŠ
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Podzim přinesl do naší mateřské školy
změny. Rozloučili jsme se s panem učitelem
Honzou Novotným, který zastupoval paní
učitelku Lenku Střílkovou. Ta se v listopadu vrátila z mateřské dovolené zpátky do
naší školky a pan učitel odešel do MŠ v Telecím. Oběma přejeme, aby se jim v nové
práci líbilo.

republiky. Největším zážitkem byl pro děti
létající dron nad českou vlajkou vytvořenou z dětí a učitelek ze základní školy.
Čas plyne rychle jako voda, a než jsme
se stačili rozkoukat, máme za dveřmi Vánoce. Na konci listopadu jsme navštívili
zámek Potštejn s programem,Betlémský
příběh“. Tady nás přivítala holčička Barun-

Na sv. Martina k nám přijel pan Krušina s koněm Samem. Oba naše Martínky
(Martínka Cacka a Martínka Vraspíra)
přivezl na koni. Ti sice nepřijeli na bílém
koni, ale na hnědém, ale i tak to byl pro oba
kluky velký zážitek. Poté nám pan Krušina
předvedl práci s koněm, lasování a práskání bičem. Kdo chtěl, mohl si to i vyzkoušet.
Spolu ze základní školou jsme se zapojili
do 100. výročí založení Československé

ka, která nás provázela společně s andělem
Arielem celým pohádkovým putováním
do Betléma. Zde jsme si se Svatou rodinou
a všemi ostatními herci zazpívali písničku
Narodil se Kristus Pán a přivítali tak právě
narozeného Ježíška. V zámecké cukrárně
dostalo každé dítě v rámci programu čaj
a malý datlový perníček. Na závěr jsme si
prohlédli výstavu hracích a pohyblivých
strojků s vánoční tématikou a betlémů.

Zpravodaj obce Sádek

4. prosince proběhla v naší mateřské
škole Mikulášská besídka. Děti z obou tříd
zahrály,Andělskou pohádku“, která vyprávěla o tom, jak to vypadá na nebi, když
andělé a Mikuláš chystají mikulášskou
nadílku. Na závěr k nám přišel opravdový

č. 4/2018

Mikuláš a obdaroval děti.
Přejeme Vám opět po roce krásné, klidné a spokojené Vánoce.
P. uč. Marie Mlejnková a Eva Zdvořilá,
MŠ Sádek
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WWW.F-BIKEKLUB.CZ

Cyklistická sezóna 2018 je za námi a pomalu končí i seriály běžeckých závodů.
I podzim byl pro náš klub velice úspěšný.

Podzimním pohárovým závodem bylo
Babí léto v Moravské Třebové. Zde dojel na
2. místě v kategorii Jirka Boštík, 3. místo
obsadil Jirka Bureš. V Časovce na Lucák obsadil Jirka Boštík 2. místo ve své kategorii.
V září se také konal náš oblíbený závod
Okolo Sedlišť. Zároveň to byl poslední závod
Poháru Českomoravské vrchoviny 2018.
Z našeho týmu se na start postavili
Jirka Bureš, Jirka Boštík, Petr Trávníček,
Jirka Fliedr a Jirka Bartoň. Závod je znám
náročným profilem, několik prudkých kopců a rozbitých sjezdů nedovolilo závodníkům žádný odpočinek (35 km / 1 030 m).
Nejlépe z našich dojel Jirka Bureš, který
na cílové rovince dospurtoval pro 1. místo
v kategorii.
Proběhlo zde také vyhlášení celkových
vítězů Poháru Českomoravské vrchoviny
2018. V kategorii 50+ se stal celkovým
vítězem Jirka Bureš, Jirka Boštík skončil
čtvrtý.
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Poslední říjnovou neděli jsme již tradičně „naposledy“ v sezóně šlápli do pedálů – při letošním Posledním šlápnutí
jsme projeli nejkrásnější místa Žďárských
vrchů. Provázelo nás slunečné podzimní
počasí, trasa měřila asi 70 km. Jeli jsme
směr Čtyři palice, Křižánky, Devět skal,
Žákova hora, Tři Studně, Buchtův kopec
a přes Krásné a Kutiny zpět.
V listopadu jsme uspořádali v Poličce
- Liboháji 4. ročník krosového běžeckého
závodu Běh 17. listopadu, který byl součástí prestižního běžeckého poháru Iscarex
2018. Již v těchto dnech začínáme přípravy na 7. ročník Sádecké pily.
V říjnu jsme oslavili jedenáct let od založení klubu.

Bohouš Navrátil
se letos specializoval
na in-line bruslení.
Po 2. místě ve sprintu v Jihlavě, 2. místě
ve vytrvalostním závodě na Javořici a 1.
místě ve stíhacím
závodě v Batelově
se stal celkovým vítězem seriálu Roller
Vysočina Tour. Aby
nezapomněl jezdit
na kole, zajel si Pražskou padesátku a ČT
2. místo, Přespolní běh lyžařů v Letohradě
1. místo, Velká Pardubická cross-country
na dostihovém závodišti včetně překážek
2. místo, Kros okolo Žampachu 3. místo,
Malá Pardubická cross–country 3. místo,
Perníková devítka 2. místo, Běh 17. listopadu 1. místo, Běh Damníkov – Anenská
Studánka 1. místo.
V Iscarex poháru Tomáš letos odběhal
31 bodovaných závodů. Tento pohár vyhrál
ve své kategorii, ale také po napínavém boji
i v pořadí absolutním, což je jeden z jeho
největších běžeckých úspěchů.

Author Cup 2018.
To bylo pár výsledků ze závodů, kde
jsme byli na stupních vítězů, samozřejmě
že ani ostatní členové týmu nezaháleli.
V těchto měsících už začínáme přípravu
na příští sezónu, ať běžeckou nebo cyklistickou. Kolo, ergometr, běh, plavání,
posilovna… V zimních měsících budeme
absolvovat několik závodů na běžkách či
přípravných běžeckých závodů.
Chtěli bychom poděkovat těm, kteří nás
v roce 2018 podporovali a fandili. Přejeme
Všem hodně zdraví, úspěchů a sportovních
zážitků v roce 2019.

V podzimních měsících převažovaly závody běžecké. Nejvíce jich tradičně
absolvoval Tomáš Fliedr. Pár jeho podzimních výsledků: Králíky 2. místo, Cross
po lyžařských tratích v České Třebové 3.
místo, celkové vítězství v poháru Zemská
míle 2018, Běh z Pardubic na Kunětickou
horu a zpět 1. místo, Heřmanická osmička

Zpravodaj obce Sádek
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HASIČSKÉ OZVĚNY
V letošním roce naposledy vám přinášíme
informace o tom co se dělo u sádeckých hasičů. Ani v tomto období toho nebylo málo.
Družstvo starších žáků absolvovalo poslední závod okresní ligy v Mladějově. Ani
tady se neztratili a obsadili 5.místo a v součtu to znamenalo celkové místo na konci první desítky z 27 družstev v hodnocení okresní

ligy mládeže. Družstvo starších žáků nám
dělalo radost celou sezonu a jenom připomínáme, že se v této sezoně probojovalo v postupové soutěži Plamen do krajského kola
a tam se umístilo na nádherném 6. místě.
Ve hře Plamen mají dobře nastartováno i do
další sezony, na podzimní soutěži družstvo
vyhrálo. Věříme, že i v další sezoně se jim
bude dařit a snad se budou i nadále zlepšovat.
Jak již jsme informovali, snažili jsme se
zaktivovat i družstvo mladších žáků a vše
nasvědčuje tomu, že se nám to nakonec podařilo a v příští sezoně již budeme na soutěžích obsazovat obě kategorie. Podařilo se
vyřešit i obsazení vedoucích a trenérů a tak
nic nebrání tomu, aby se na jaře začalo naplno trénovat a věříme, že přijdou i výsledky.
V příštím roce bude u nás opět jedna ze
soutěží okresní ligy mládeže, tato soutěž
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u nás má již tradici a je vysoko hodnocena
všemi soutěžícími. Organizování soutěže
není nic jednoduchého a poděkování patří
nejen organizátorům, ale i všem sponzorům.
Letošní soutěž byla podporována z dotací
Pardubického kraje v rámci programu Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit.
Tato finanční podpora se týkala i dalších
aktivit naší mládeže – cestovné
a stravné na soutěžích a doplnění
potřebného vybavení.
Velmi aktivně
a nutno říci, že
i úspěšně, se soutěží v požárním
sportu účastnila
i všechna čtyři
družstva dospělých. Poslední dvě
soutěže se konaly
v Perálci a Květné. V mužích družstvo A obsadilo 9. a 14.
Místo, což v celkovém pořadí znamenalo 13.
místo. Družstvo B jim v průběhu celé sezony
zdatně konkurovalo a v celkovém pořadí
se umístilo na 16. místě, když v posledních
dvou soutěžích bralo 25. a 12. místo. Nutno
dodat, že v okresní lize Svitavska v kategorii
mužů bylo hodnoceno celkem 55 družstev.
Ženy v posledních dvou soutěžích skončily
shodně na 6. místě a v celkovém hodnocení
to znamenalo 7. místo z 21 hodnocených
družstev. Senioři /věk soutěžících nad 35 let/
v posledních dvou soutěžích obsadili 2. a 4.
místo a celkově jim to vyneslo 4. místo z 6
účastníků. O aktivitě všech našich družstev
dospělých svědčí i to, že všechna 4 družstva se zúčastnila všech 11 soutěží okresní
ligy Svitavska. Ne všechny výsledky byly
dle představ závodníků, ale určitě nabrali
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spoustu dalších zkušeností do další sezony.
Jenom pro vaši představu, v rámci tréninků
a soutěží absolvoval náš soutěžní stroj více
než 300 požárních útoků a dnes je již po
zasloužené repasi u odborné firmy Nevřela
připraven na další sezonu. Ženám i mužům
patří velké poděkování za reprezentaci našeho sboru a obce a přejeme jim minimálně
takto úspěšnou i další
sezonu.
Na závěr sezony se
všechna družstva mládeže i dospělých sešla
na vyhodnocení sezony v hasičské zbrojnici a vše se hodnotilo
u dobrého jídla a pití
a také se plánovalo do
další sezony.
Další naší významnou akcí na konci každého roku je výroční
valná hromada sboru, ta letošní se konala
v obecním domě 24. listopadu. Nejdříve se
sešlo vedení sboru s mládeží k vyhodnocení

č. 4/2018

uplynulé sezony a hovořilo se i o plánech na
sezonu budoucí. Velmi potěšující je, že se
sešlo téměř 30 dětí. Po vyhodnocení následovalo občerstvení a všechny děti obdržely
i sladké dárky.
Večer následovala výroční valná hromada sboru, na které se hodnotil uplynulý rok
a plánovaly se akce na příští rok a není jich
vůbec málo. Nejbližšími akcemi, které nás čekají je 25. ledna tradiční, již 93. Hasičský ples
a následně za týden Hasičský mariáš. Deset
členů bylo oceněno hasičskou pamětní medailí ke 100. výročí vzniku Československa.
Závěrem chceme poděkovat všem našim
členům za vykonanou práci, poděkování
patří zcela určitě i jejich rodinným příslušníkům.
Všem Vám přejeme klidné a spokojené
prožití vánočních svátků a do nového roku
hodně spokojenosti, štěstí a především pevného zdraví.
Výbor SDH Sádek

Pár fotografií vám přiblíží atmosféru výroční valné hromady sboru.
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