ZPRAVODAJ
obce Sádek
ročník XIX. – 1/2019

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
v prvním čtvrtletí tohoto roku jsme společně začali pracovat na strategickém plánu
obce Sádek. Na úvodním setkání 27. 2. se nás
sešlo celkem 62 a jsem ráda, že se celý večer
nesl v duchu zajímavých postřehů, nápadů
a připomínek. Pod vedením pana Jana Fialy
z firmy E-conzulting E.U.R., s.r.o. z Třebíče,
který má s touto netradiční formou komunitní práce bohaté zkušenosti, se podařila najít
témata, která jsou pro naši obec zásadní. Na
další schůzce, která se konala 18. 3. jsme již
vytvořili pracovní tým a budeme pokračovat
v započatém díle. Velice si vážím každého
z vás, kteří se na tomto důležitém a užitečném projektu podílíte. Na druhou stranu
mne mrzí, že mladší generace ve věku od 12
do 35 let bohužel nemá o plánování společné
budoucnosti naší obce zájem.
Jak jsem již avizovala v prosincovém
zpravodaji, nechali jsme u Ing Petra Šafáře
z Poličky zpracovat projektovou dokumentaci na první etapu opravy budovy školy.
Máme již v ruce stavební povolení a ostatní
potřebné dokumenty, ale bohužel se nám do
cesty postavila překážka od poskytovatele

Adventní koncert
dotace v podobě podmínky, že budova školy
musí být výhradně ve vlastnictví jedné obce.
Budova školyje ve spoluvlastnictví Obce Sádek a Obce Kamenec u Poličky a ačkoli jsme
se všemi možnými způsoby snažili intervenovat na Ministerstvu pro místní rozvoj,
nepodařilo se nám úředníky přesvědčit, že
tato nerovná podmínka naši obec oproti
ostatním zásadně znevýhodňuje. Přestože
stát malým obcím takzvaně „hází klacky
pod nohy“, budeme se i nadále snažit, aby
se oprava školy v nejbližších letech podařila. Jsme si vědomi toho, že si to naše děti
a zaměstnanci školy určitě zaslouží.
V souvislosti s bezpečností dětí v okolí
školy plánujeme v příštím roce vybudovat
chodníky. Doufáme, že nenastanou nenadálé komplikace a tato potřebná investice
se podaří.
Dotace na domácí kompostéry byla
schválena, nyní probíhá výběr dodavatele,
takže se snad v dohledné době dostanou do
našich domovů.
Na závěr vám přeji krásné jarní dny a veselé velikonoční svátky.
starostka obce

Společenská kronika
Výročí

Uplynulé čtvrtletí oslavili své životní
jubileum pan Jan Jílek, paní Milada Pospíšilová, pan Josef Břeň a pan Jaroslav Nunvář.
Oslavencům gratulujeme a do dalších let
přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního optimismu.

1. 3. 2019 oslavili 50. výročí svatby
manželé Pavla a Jiří Kolečkářovi.

Narozené děti

Úmrtí

Naše obec se rozrostla o nového občánka. Je jím Matěj, který se narodil rodičům Heleně Berákové roz. Nunvářové
a Peterovi Berákovi. Srdečně gratulujeme
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a přejeme celé rodině hodně zdraví. Nechť
vaše děťátko naplní vaše životy štěstím,
radostí a láskou!

Zlatá svatba

Svou rodinu, přátele a známé navždy
opustil předčasně a nečekaně Víťa Borovský, pan Josef Bartoň a pan Jiří Kolečkář.
„Kdo žije v našich srdcích, nikdy nezemřel“.
Zpravodaj obce Sádek

Třetí adventní neděli se v kostele Nejsvětější Trojice v Sádku uskutečnil již 16.
adventní koncert. Krásné vystoupení současných i bývalých žáků ze ZŠ a MŠ Sádek
hned v úvodu potěšilo přítomné posluchače. Hlavním účinkujícím byla Kytarová schola Sádek, která tento nelehký
úkol včetně přípravy programu zvládla na
výbornou. Vánoční písně v jejich podání
naplnily prostory našeho kostela radostnou
atmosférou. Sváteční náladu navodili svým
uměleckým vystoupením také pan Jakub
Dobeš ze základní umělecké školy Svitavy
hrou na housle a pan Vojtěch Boštík hrou na
varhany. Všem účinkujícím patří velký dík.
Celková finanční částka z dobrovolného

vstupného činila 14.700,– Kč a bude použita na opravu barokního obrazu v kostele.
Všem dárcům tímto děkujeme.
starostka obce

UPOZORNĚNÍ
Ve čtvrtek 11. 4. 2019 se v obci Sádek
uskuteční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Žádáme občany, aby
odpady přiváželi na sběrná místa až v předem určeném čase, který bude upřesněn
hlášením místního rozhlasu. Děkujeme
za pochopení.
Z důvodu budování kanalizace v obcích
Kamenec u Poličky, Oldřiš a Borová bude
v období od 1. 4. do 31. 10. 2019 platit
dopravní uzavírka pro vozidla nad 3,5t,
mimo dopravní obsluhu, vozidla stavby
a linkový BUS (Kamenec). Vozidla mimo
vyjmenovaná budou vedena po objízdné
trase přes obec Telecí. Z toho vyplývá, že
vozidla do 3,5 t mají možnost v době uzavírky se zvýšenou opatrností a dodržování
dopravních předpisů uvedenými obcemi
projíždět.
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ČEZ Distribuce, a.s. bude v naší obci
pravděpodobně v příštím roce provádět
výměnu vrchního elektrického vedení NN
za podzemní kabelové v úseku od Lidmilova Mlýna směrem na Maksičky. Letos
bude zpracována projektová dokumentace firmou EGEM s.r.o, České Budějovice,
zastoupená projektantem panem Jakubem Štefanem a budou uzavřeny smlouvy
s vlastníky dotčených pozemků. Současně
se v tomto úseku a většinou ve stejné trase
bude provádět stavba veřejného osvětlení,
kterou bude financovat Obec Sádek. Z toho
důvodu žádáme občany o vstřícný přístup
k projektantům, aby mohlo dojít ke vzájemné dohodě na vedení trasy podzemních
liniových staveb. Doufejme, že ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby zvítězí
poctivá a spolehlivá stavební firma.
starostka obce
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1. A 2. PŘÍPRAVNÁ LEKCE
Ve středu 20. února se konala v naší
škole první lekce předškoláků. Naše letošní
téma je Putujeme za pohádkou.

ZÁPIS DO základní ŠKOLY
První březnová středa patřila druhé
přípravné lekci.
Tentokrát byla motivována pohádkou
O Budulínkovi. V úvodu se děti seznámily
s příběhem a každý nám pak pověděl, kde
je jeho domov.
Následovalo poznávání barev, řazení
geometrických tvarů podle zadání a procvičování prostorové orientace. Jemnou
motoriku, a nejen to, jsme procvičili při
vybírání správného počtu malinkých hrášků z mističek a jejich správným umístěním
k jednotlivým číslům.

Do 1. ročníku základní školy v sádku se
koná ve středu 10. dubna 2019 v 15.00 hod.
Vážení rodiče, přineste s sebou:
•
Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo vyplněnou žádost o odklad povinné
školní docházky + povinné doklady
k žádosti
•
Rodný list dítěte
•
Občanský průkaz
•
Vyplněný dotazník a informace pro
školu

Tiskopisy obdržíte na poslední předškolní lekci nebo si je můžete vyzvednout
v ředitelně školy.
Budou také ke stažení na webových
stránkách školy v oddíle zápis do ZŠ.
Sledujte webové stránky školy, kde v oddíle ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
budou vyvěšena kritéria k přijetí žáka
do základní školy
a další podrobné informace a tiskopisy.

JARO - SLOHOVÉ PRÁCE ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU
Pro první setkání jsme využili pohádku
O perníkové chaloupce. Děti si vyzkoušely různé dovednosti, které má správný
předškolák ovládat. Vytleskávaly slova,
poznávaly písmena a číslice, dokreslovaly
perníky na střeše chaloupky, procvičovaly
si pravo – levou orientaci…
Na závěr si vyrobily malou knížečku –
ŠKOLU, do které si vložily obrázek perníkové chaloupky s Jeníčkem a Mařenkou.
Všechny děti byly velmi šikovné, a tak
se budeme těšit na další společné putování
za pohádkou.
Martina Hegrová

Začíná jaro

Na závěr pak nechyběla pohybová hra
s písničkou z muzikálu Budulínek.
Věříme, že se dětem naše, Putování za
pohádkou“ líbilo a těšíme se na další společné setkání.
Věra Chválová

Když začíná jaro, roztává sníh a všude je
bahno. Začínají teplé dny, v kterých krásně
svítí slunce. Všude je plno barev. Na zemi
začínají rašit první kytičky. V zahrádkách
rozkvétají sněženky, petrklíče, krokusy,
bledulky, podběly. Zvířata se probouzejí,
rodí se jim mláďata. Přilétají první ptáčci
z teplých krajů např. vlaštovky, čápi, divoké husy, staví si tu hnízda. Ráno krásně
zpívají. Lidé slaví Velikonoce, všichni jsou
veselejší. Začínají jezdit na kole a běhat.
Dny se začínají prodlužovat.
Jaro je fajn!
Honza Nykl, 5. Ročník

Jarní den

Je krásný jarní den, jdu ven. Vidím krásné sněženky a v pozadí vylézají krokusy.
Všude je veselo a takových krásných barev
okolo mě! Jdu si jezdit na kole a pak jdu na
hřiště s bratry a tam hrajeme fotbal, basketbal a také běháme na dráze a skáčeme
do písku. Stmívá se dlouho a tak jdu pro
Terku, abychom šly jezdit na kolečkových
bruslích, pak si uděláme ohýnek, opečeme
si buřty a povídáme si.
A pak hop do postele. To byl krásný den!
Agáta Dostálová, 5. ročník

OZNÁMENÍ
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Do mateřské školy v Sádku se koná ve
středu 15. května 2019 od 9.00 – 16.00 hod.
U zápisu obdržíte žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání a přihlášku
do mateřské školy.
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Sledujte webové stránky školy, kde budou včas vyvěšena kritéria k přijetí dítěte
do mateřské školy a další podrobné informace.

Zpravodaj obce Sádek

V červnu letošního roku se chystáme
oslavit 140. výročí založení naší školy.

č. 1/2019
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Třídíme odpad
Tříděný sběr odpadu má v moderní společnosti své důležité místo, je odrazem
ohleduplného vztahu člověka ke svému
životnímu prostředí. Cílem provozování
systému tříděného sběru je zejména snížení celkového množství odpadu ukládaného
na skládkách a s tím související úspora
primárních přírodních zdrojů, protože
vytříděný odpadu nachází uplatnění jako
druhotná surovina a vrací se zpět do výroby. Ve snaze dosahovat maximálního
množství vytříděné suroviny je však nutné
zajistit i její odpovídající kvalitu. Čistota
materiálu je hlavní faktor pro konečné
zhodnocení suroviny. Velký podíl nežádoucích příměsí může znamenat i odmítnutí
odběru ze strany zpracovatele (za příměs
lze v tomto případě považovat i surovinu
uloženou v nesprávné nádobě - např. skleněná láhev v kontejneru na plast
Systém tříděného sběru však musí být
ucelený řetězec počínaje sběrem a konče
materiálovým využitím odpadu. Bez odpovídajícího využití vytříděných složek
odpadu ztrácí celý systém tříděného sběru
svůj význam.
Systém tříděného sběru je v naší obci
zaveden pro komodity sklo, papír a plast,
při jejich sběru a odvozu obec spolupracuje
se svozovou firmou LIKO SVITAVY a.s.
S ohledem na to, že ne všechny sbírané
komodity procházejí procesem dotřídění
na třídící lince, závisí jejich kvalitativní
parametry na odpovědnosti každého občana využívajícího systém tříděného sběru
odpadu.

Zásady tříděného sběru

Hovoříme-li o tříděném sběru, popisujeme většinou situaci, kdy již nějaký
odpad vznikl. Uvědomme si ale, že nejméně problémů je s odpadem, který vůbec
nevznikne. Předcházení vzniku odpadu
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příslušných nádob.
Záleží pouze na ochotě každého z nás.
a omezení jejich produkce je jedna z povinností, kterou v podstatě nám všem ukládá
zákon o odpadech. Svým způsobem se tedy
každý z nás může do jisté míry zasloužit
např. při nákupu zboží o naplnění tohoto
požadavku. Znamená to nakupovat zboží
balené do recyklovatelných materiálů (nejlépe papír nebo sklo). Vyhýbat se nákupům
“miniporcí” (marmelády, hořčice, mléčné výrobky…), v těchto případech navíc
utratíte víc za obal, než za samotný obsah. Z hlediska omezení produkce odpadu
není rozhodně vhodné nakupovat zboží
na jedno použití (zapalovače, kelímky, tácky…). Mnohé obaly nám mohou sloužit i po
vypotřebování jejich obsahu (sklenice na
zavařování…). Některé výrobky, např. oděvy, nábytek, hračky, spotřební předměty
nemusíme považovat za odpad ihned po
tom, co nám přestanou sloužit. Využijme
možnosti charitativních darů, prodeje do
bazarů a podob.

Třídění v domácnostech

Třídění odpadů je velmi snadné, dá se
provozovat jak v garsonce v paneláku ve
velkém městě, tak ve vícegeneračním domku na venkově.
Domácnosti v obci většinou disponují
velkým množstvím prostoru, sklepem,
kůlnou apod. si mohou dovolit luxus oddělených odpadkových košů, nebo například
samostatných pytlů na jednotlivé druhy
odpadu. Pokud se jeden z košů, nebo pytlů
naplní, stačí jej vyprázdnit do příslušného
kontejneru nebo navštívit náš sběrný dvůr.
Je-li místa poskrovnu je možné použít
třeba starou krabici od bot a do ní odkládat všechen využitelný odpad – sklenice,
plastové lahve, papírové obaly. Jakmile se
krabice naplní
odneseme krabici ke kontejnerům nebo
na sběrný dvůr a na místě roztřídíme do

Zpravodaj obce Sádek

Zásady správného třídění odpadů

Dodržujte pokyny uvedené na nádobách!
Odkládejte odpad jen do příslušných
nádob!
V opačném případě se pak i kvalitní
materiál stává příměsí, zvyšuje pracnost
při dotřiďování a často komplikuje závěrečné zhodnocení materiálu předávaného
k recyklaci.
Nikdy neodhazujte odpad znečištěný
zbytky potravin, nebo chemikáliemi!
komunální odpad vhozený do kontejneru s tříděným odpadem znehodnotí celý
jeho obsah!!!
Zmenšujte objem odpadu!
Každý zbytečný přejezd při svozu kontejnerů má svůj nepříznivý dopad na naše
životní prostředí a doprava nesešlápnutých
PET lahví je finančně velmi náročná.

Tříděný sběr a legislativa

Tříděný sběr vychází z požadavků zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákona
č.477/2001 Sb., o obalech. Obec je dle zákona o odpadech považována za původce odpadu vznikajícího na území obce a majícího
původ v činnosti fyzických osob. Fyzické
osoby jsou povinny odkládat komunální
odpad na místech k tomu určených a ode
dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou
vyhláškou, odpad odděleně shromažďovat,
třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí. Při
provozování systému obce pro nakládání s komunálním odpadem je tedy sbírán
a tříděn odpad, který je dále předáván
k recyklaci. Vzhledem k tomu, že rámci
odpadového systému obce se významnou
měrou nakládá i s odpadem s obalů, jsou
tímto způsobem naplňovány i požadavky
zákona o obalech, t.j. zajištění zpětného
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odběru a recyklace odpadu z obalů.
Významnou úlohu v oblasti nakládání
s odpady z obalů v současné době sehrává
autorizovaná společnost EKO – KOM a.s.,
která zajišťuje sdružené plnění povinnosti
zpětného odběru a využití odpadu z obalů.
Ten, kdo uvádí obaly na trh, přispívá do
systému EKO-KOMu stanovenou částku,
která je rozdělována na základě vykázaného množství vytříděných komodit obcím
provozujícím tříděný sběr odpadu. Tříděný
sběr odpadu je velmi nákladná záležitost
a tímto způsobem dochází k jeho slevnění.
Zjednodušeně se tedy dá říci, že čím víc
vytřídíme, tím víc dostane obec ze strany
EKO-KOMu. Peníze takto získané lze použít na rozvíjení systému tříděného sběru
(nákup kontejnerů, úprava sběrných stanovišť a podob.).

Třídíme sklo

Pro tento účel jsou v naší obci rozmístěny kontejnery, vždy výhradně se spodním
výsypem, opatřené vhozovými otvory.
Je zaveden tzv. dvousložkový sběr skla,
umožňuje zvlášť třídění bílého a barevného skla. V této souvislosti je třeba si
uvědomit, že bílé sklo je „citlivá“ komodita
a za nežádoucí příměs se zde považuje i nesprávně uložené barevné sklo, jinými slovy
: do bílého kontejneru patří pouze bílé sklo.
Co patří do tříděného sběru SKLA:
lahvové sklo a jiné duté skleněné nádoby, zavařovací sklenice, tabulové sklo?
Co nepatří do tříděného sběru SKLA:
znečištěné láhve, porcelán a keramika,
zrcadla, zářivky, žárovky, netříštivé sklo,
sklo s výstuží, drátosklo, láhve s kovovými
kroužky a víčky

Třídíme papír

Papír sbíráme do modrých kontejnerů rozmístěných v obci. Papír je materiál
velmi citlivý na přítomnost nežádoucích
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příměsí v kontejneru. Příměsi představují
velký problém, ale většinou je znehodnocen i vlastní tříděný papírový materiál.
(papír bývá zamaštěný, znečištěný, nelze
jej papírensky zpracovat). Využívejte tedy
k odložení odpadu vždy kontejner určený
k tomu účelu.
Co patří do tříděného sběru PAPÍRU:
noviny, časopisy, prospekty, knihy, katalogy, dopisy, balící papír, kartony, vlnitá
lepenka, krabice, papírové obaly od pracích
prášků
Co nepatří do tříděného sběru PAPÍRU:
papírové obaly potažené umělou hmotou, zamaštěný papír nebo papír znečištěný barvami, kopírovací papír, alobalové
fólie, asfaltové a dehtové papíry a lepenky,
brusné papíry, napouštěné papíry papírtextilní dutinky lakované a tvrzené, vazby knih, celofán, lepící pásky, hygienický
papír, pytle od krmiva, cementu apodob.

Třídíme plasty

V naší obci jsou plasty sbírány podobně
jako papír do kontejnerů, tentokrát označených žlutou barvou. Největším problémem u sběru plastů je vedle čistoty špatné
využívání kapacity sběrných nádob. PET
lahve a jiné duté plastové obaly je nutné
před vhozením do kontejneru, nebo před
uložením do sběrového pytle sešlápnout.
Co patří do tříděného sběru PLASTŮ:
plastové obaly, sáčky od mléka, plastové
kelímky od jogurtů a ostatních mléčných

výrobků (před uložením vypláchnout), PET
lahve(před uložením sešlápnout, jinak zaberou hodně místa v kontejneru), plastové
obaly od spotřebního zboží, hračky, plastikové květináče, podnosy, misky.
Pozn.: kontejnery pro ukládání plastů
je možné využít i pro ukládání nápojových
kartonů.
(Tato poznámka se týká pouze měst,
v obcích je zavádět samostatný sběr této
komodity).
Co nepatří do tříděného sběru PLASTŮ:
linolea, odpadové trubky z PVC (novodur), molitan, textilie z plastových materiálů, kabely, plastové tapety, videokazety,
plasty z kovovými částicemi nebo zbytky
písku, zeminy, skla, porcelánu, pytle od agrochemikálií, obalový materiál znečištěný
organickými zbytky, olejem nebo barvou.

Setkání seniorů
V pátek 15. března se uskutečnilo historicky první přátelské setkání seniorů.
S potěšením mohu konstatovat, že se sešlo okolo čtyřiceti seniorů a z toho máme
velkou radost. V dobré náladě si pěkně
popovídali a s chutí si zazpívali s panem
Janem Vosmekem, který krásně zahrál na
harmoniku a určitě se všem tzv. trefil do
noty. Podle mého názoru jsou vzájemná setkávání občanů a nejen seniorů, ale všech
věkových kategorií, potřebná a užitečná.
Můžeme se vzájemně obohatit svými myšlenkami, názory, sdělit svoje starosti a lépe
tak poznat jeden druhého. A pokud se takové setkání podaří okořenit humorem,

má účinky přímo ozdravné. Spokojenost
účastníků ukázala, že má smysl v této započaté tradici pokračovat. Budeme na to
pamatovat a v blízké budoucnosti setkání
seniorů rádi zopakujeme. Sluší se poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci
a přípravě občerstvení a to jak zastupitelům, tak zaměstnancům Obce Sádek a také
SDH Sádek za zajištění dopravy. Pokud budete mít někteří zájem jakkoli se podílet na
přípravě příštích setkání, rádi vaši pomoc
uvítáme. Těším se na další setkání s Vámi
a doufám, že se zúčastní i ti z vás, kterým
se to tentokrát nehodilo.
starostka obce

Co s nápojovým kartonem

Nápojový karton je obal hojně používaný při distribuci mléčných výrobků, džusů,
vína apod. Nápojové kartony je možné dále
zpracovat a využít za předpokladu, že se
nesmíchají s ostatním odpadem v popelnici.
V rámci tříděného sběru provozovaného
v naší obci je možné nápojové kartony odkládat do kontejnerů na plasty. Na třídící
lince se tento materiál vytřídí a dále nabízí
k využití.
Za vstřícný přístup k ochraně životního
prostředí Vám děkuje Obec Sádek.

inzerce
David Skala z Borové provádí mimo jiné řez ovocných stromů.
Kontakty: 605 937 759, sdgarden@seznam.cz
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Děkujeme:
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Díky koledníkům z obce Sádek!
Ve Vaší obci se vykoledovalo 35 711 Kč.
koledníkům ze Sádku,
obecnímu úřadu a farnosti Sádek
a Vám dárcům za velkou štědrost.
Upřímně děkuje Oblastní charita Polička
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12 496,00
12 213,00
37 573,00
7 476,00
51 841,00
14 308,00
7 634,00
28 118,00
19 594,00
29 942,00
10 999,00
1 845,00
37 831,00
9 833,00
24 370,00
234 680,00
27 194,00
10 895,00
16 064,00
10 293,00
37 529,00
46 893,00
9 830,00
14 084,00
18 110,00
17 991,00
28 088,00
8 796,00
786 520,00 Kč
7 129,00 Kč
3 931,00 Kč
6 951,00 Kč
5 462 Kč
144
476

Banín
11 839,00 Kč
Bělá nad Svitavou
12 592,00 Kč
Borová
32 416,00 Kč
Březiny
7 460,00 Kč
Bystré
45 959,00 Kč
Hartmanice
12 819,00 Kč
Chrastavec
7 218,00 Kč
Jedlová
23 551,00 Kč
Kamenec u Poličky
21 344,00 Kč
Korouhev
29 554,00 Kč
Květná
9 749,00 Kč
Lavičné
3 340,00 Kč
Lubná
33 600,00 Kč
Nedvězí
10 453,00 Kč
Oldřiš
21 002,00 Kč
Polička
211 399,00 Kč
Pomezí
22 576,00 Kč
Pustá Kamenice
10 857,00 Kč
Pustá Rybná
13 338,00 Kč
Rohozná
8 469,00 Kč
Sádek
36 861,00 Kč
Sebranice
42 715,00 Kč
Stašov
7 902,00 Kč
Svojanov
14 140,00 Kč
Široký Důl
16 300,00 Kč
Telecí
14 646,00 Kč
Trpín
22 900,00 Kč
Vítějeves
6 365,00 Kč
CELKEM:
711 364,00 Kč
Střítež
1 480,00 Kč
Modřec (vč. Bořin)
3 787,00 Kč
Lezník
7 071,00 Kč
Prům. na 1 pokladničku
4 839 Kč
Počet skupinek
147
Počet koledníků
588
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12 500,00
12 725,00
36 525,00
6 400,00
58 719,00
15 562,00
7 732,00
22 652,00
20 884,00
34 164,00
11 604,00
4 194,00
38 650,00
11 191,00
23 695,00
247 607,00
18 053,00
10 745,00
13 792,00
8 376,00
35 711,00
50 562,00
9 566,00
14 142,00
16 564,00
20 272,00
26 115,00
8 853,00
797 555,00 Kč
7 613,00 Kč
4 264,00 Kč
8 258,00 Kč
5 281,82 Kč
151
481

319
518
984
151
1588
286
219
1040
543
807
405
113
975
203
665
8783
1236
328
165
637
525
985
249
368
410
426
430
416
23 774

39,18
24,57
37,12
42,38
36,98
54,41
35,31
21,78
38,46
42,33
28,65
37,12
39,64
55,13
35,63
28,19
14,61
32,76
83,59
13,15
68,02
51,33
38,42
38,43
40,40
47,59
60,73
21,28
33,55
Střítež, Modřec a Lezník patří pod Poličku

4,00 Kč
512,00 Kč
-1 048,00 Kč
-1 076,00 Kč
6 878,00 Kč
1 254,00 Kč
98,00 Kč
-5 466,00 Kč
1 290,00 Kč
4 222,00 Kč
605,00 Kč
2 349,00 Kč
819,00 Kč
1 358,00 Kč
-675,00 Kč
12 927,00 Kč
-9 141,00 Kč
-150,00 Kč
-2 272,00 Kč
-1 917,00 Kč
-1 818,00 Kč
3 669,00 Kč
-264,00 Kč
58,00 Kč
-1 546,00 Kč
2 281,00 Kč
-1 973,00 Kč
57,00 Kč
11 035,00

v
počet obyvatel

prům. příspěvek na
1 obyv.

Kc
porovnání s
předchozím rokem

Díky Vám, dárcům!

VÝTĚŽEK 2019

55

VÝTĚŽEK 2018

Výsledek tříkrálové sbírky: +11 035 Kč

VÝTĚŽEK 2017

obec

75

Tříkrálová sbírka 2019 na Poličsku

79
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Knihovny Oldřiš, Borová, Sádek, Kamenec a Městská knihovna Polička
Vás zvou na besedu s autogramiádou se spisovatelkou

Přednáška o

PAMĚTI A JEJÍM
TRÉNOVÁNÍ

Marky Volf
nad její prvotinou

I MOTÝLI

Lenka Macků (členka České společnosti
pro trénování paměti, lékařka)

PLÁČOU

2. 5. 2019 v 16:00 hod.
obecní knihovna Sádek
vstup zdarma

• Jak si zapamatovat nové věci, i když je vám
přes 50?
• Proč a jak si tvořit „mozkovou rezervu“?
• Proč občas zapomínáme
jména i to, kam jdeme?
• Jak paměť trénovat?

Svitavská rodačka žijící v Itálii
povypráví, jak překonala
zákeřnou nemoc
i o životě v cizí zemi.

25. 4. 2019

17.00 hodin
Oldřiš
hasičská zbrojnice
(1. patro)

Povídání je určeno pro každého, věk ani
vzdělání nehraje roli, nezkouším. ☺

Knihu bude možné zakoupit přímo na místě.
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hasičské ozvěny
Ani jsme se nenadáli a pomalu a jistě se
nám blíží jaro a pro nás hasiče to znamená
probudit se z relativně klidného zimního
období a nastartovat přípravy jednak na
další sportovní rok, ale především na to,
abychom dostáli heslu vyšitému na našem
sborovém praporu : Bohu ke cti, bližnímu
ku pomoci, vlasti k rozkvětu.
Zpět ale k tomu, co se za uplynulé dva
měsíce v našem sboru událo a taky to, co
na nejbližší období připravujeme.
Náš rok začíná už hodně, hodně dlouho
tradičně stejně, a to je Hasičským plesem
a ten letošní byl již 93.a proběhl v pátek
25. ledna. Plesu předcházejí hodiny příprav, ať už se jedná o pomoc s přípravou
sálu, zajištěním stolů a židlí, občerstvení
a v neposlední řadě i zajištěním a zorganizováním tomboly. Jak ale naznačuje pořadové číslo plesu (93) troufám si tvrdit, že
to už trochu umíme a vcelku se nám daří
i když je to především co se týká zajištění tomboly rok od roku složitější. V loňském roce se nám osvědčilo investovat do
kvalitnější první ceny, když jsme zvolili
wellnespobyt. A tak si i letošní výherce
odnášel domů poukaz na pobyt v hodnotě cca 5.000,– Kč. Náš ples s ohledem na
diskotékové prostředí sálu je tak trochu
jiný než okolní plesy, ale přesto má své
příznivce a věříme že jich bude přibývat.
Dobrým a hosty kladně hodnocením bylo
další rozšíření prodeje míchaných nápojů.
Barman chvílemi nevěděl, kam dřív skočit,
ale zhostil se toho se ctí. Naše poděkování
zaslouží i Líba Kvapil, který pro nás a Vás
připravil výbornou kuchyni a postaral se
o Vaše žaludky. A tak i díky tradičně dobré
a pohodové kapely Rytmik se ples určitě
líbil, alespoň dle nás se ples vydařil a tak
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se těšíme na ten další 94. Určitě zase něco
zlepšíme (přinejmenším zajistíme znovu
předtančení, jež se nám letos nezdařilo)
a věříme, že se sami příjdete přesvědčit,
zda se nám to podařilo.
Týden po plese tu máme tak již tradiční
Turnaj v mariáši. Letošní ročník to byl
již 21. Po loňském rekordním počtu 44
mariášníků jsme se vrátili k nejčastějšímu
počtu 28 mariášníků. Určitě to neubralo na
kvalitě a tak po 4 kolovém klání si vítězství
do Poličky odvezl pan Josef Jirmásek. Mile
nás překvapil pan Groulík st. z Kamence,
který byl se svým věkem 89 let nejstarším
účastníkem turnaje. A tak snad jediná kaňka je, že tohoto klání se nezúčastnil žádný
mariášník ze Sádku. Řekne nám někdo čím
to je, že by v Sádku vymřeli karbaníci nebo
námzlenivěli?
Konec roku a první čtvrtletí následujícího bývá pro nás hasiče časem hodnocení
co se povedlo, co se nepovedlo a co dál.
Náš sbor je v tomto tak trochu výjimkou,
a my hodnotíme již drahně dlouho vždy
týden po sádeckém posvícení. Tak jsme
na začátku rokupouze doladily náš plán
práce a postupně navštívili výroční valné
hromady sborů v Kamenci, Telecím, Pusté
Rybné a následně i výroční valnou hromadu okrsku Borová, která se uskutečnila
v nově zrekonstruovaném kulturním domě
v Korouhvi.
V průběhu prvních dvou měsíců roku
absolvovali tři naši členové školení a na závěr i složení zkoušek velitelů zásahové jednotky, čímž se podstatně rozšířila odborná
a technická připravenost naší jednotky.
U příležitosti jejich životních výročí
jsme navštívili naše dva členy a to Jardu
Nunváře a Josefa Bednáře, předali malý
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dárek a ještě jednou blahopřejeme a přejeme především hodně zdravía pohody. Po
dlouhých letech se díky Radku Bednářovi
podařilo zorganizovat výlet pro naše členy.
V sobotu 9. 3. jsme díky tomu vyrazili směr Praha a postupně navštívili muzeum motorek na Konopišti,
prohlédli okolí zámku Konopiště
(ten je ještě uzavřen) a po dobrém
obědě jsme absolvovali velkou prohlídku pivovaru Kácov s ochutnávkou výrobků. Po krátkém posezení
jsme se odebrali zpět směr Sádek.
Všem zúčastněným se zájezd líbil,
tak uvidíme, zda se po dlouhé odmlce stane i z této akce třeba tradice.
Tak jak plyne čas postupně se
připravujeme na nový soutěžní rok,
do kterého by se s největší pravděpodobností měla tak jak loni zapojit dvě družstva
mužů, družstvo žen a družstvo seniorů.
Soutěžní stroje se přes zimní přestávku
podařilo zkontrolovat, opravit a vyladit
na další sezonu, postupně se povedlo klukům dovybavit chybějícím výbavoua tak
se již netrpělivě čeká na počasí, následné
vyschnutí hřiště, aby mohl být naplno zahájen výcvik.
Pokud se týká mládeže, věříme, že na
dobré výsledky z podzimního kola naváží naši starší žáci a pokusí se navázat na
loňské dobrévýsledkya především se pokusí zopakovat postup do krajského kola
soutěže Plamen. Věříme, že děcka do toho
dají vše a pokud se to přesto nepovede, svět
se nezboří a život půjde dál, hlavně ať to
mládežníky baví a dělají to s chutí.S ohledem na lepší situaci a to především, pokud
se týká vedoucích a ostatních členů, kteří
chtějí pomoci doufáme, že se nám podaří
vzkřísit i družstvo mladších žáků, protože,
jak jsme zjistili, děti zájem mají a my by-
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chom je určitě neměli zklamat a využít této
jejich chuti pro dobrou věc. Nejspíš začneme setkáním s rodiči, kterým nastíníme
naše představy a dohodneme fungování

spolupráce. První soutěže začínají začátkem května, tak budeme mít v dubnu plné
ruce práce se připravit.
Tolik vše co se událo a nyní pár pozvánek na blížící se akce:
•
6. 4. 2019 - Vepřové hody
•
duben 2019 – Zřejmě sběr kovového odpadu (dle potřeby – termín
bude případně oznámen)
•
konec dubna - pálení čarodějnic???
•
4. 5. 2019 - mše svatá u příležitosti
svátku sv. Floriána
•
26. 5. 2019 - okrsek Borová postupová soutěž u nás v Sádku,
Na závěr připomínáme ostražitost a dodržování bezpečnosti při ořezu stromů
a případném pálení chvojí a rovněž blížících se čarodějnic. Pálení je dobré (vlastně povinné) ohlásit hasičům na: https://
paleni.izscr.cz/.
Mějte hezké jaro a přijďte se mezi nás
někdy podívat.
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www.F-BIKEKLUB.cz

Zimní období patří v cyklistice k těm
nezávodním. Ovšem přípravy na novou sezónu nikdo z nás nepodceňuje, takže jsme
ani letošní zimu nezaháleli. Po vítězství
v běžeckém poháru Iscarex dopřál Tomáš
Fliedrsvému tělu odpočinek, ale i v něm si
našel místo pro závodění. Na Střítežské
míli obsadil 2. místo, Na Silvestrovském
běhu z Velkého Tresného do Olešnice a zpět
počtvrté v řadě zvítězil, Jiří Bureš zde obsadil 7. místo. Dalším běžeckým závodem
byl Valentýnský běh v Litomyšli. Na trati
dlouhé 10km obsadil Tomáš 3. místo a Jirka Fliedr 9. místo.
Letošní zima lyžařům celkem přála, tak
se dalo trénovat i na běžkách. Na běžkách
závodili Jirka Boštík a Bohouš Navrátil. A jako vždy
v ýbor ně. Jirka
Boštík se poslední lednovou neděliza krásného
slunečného počasí zúčastnil v Itálii známého závodu Marcialonga,
kde si odjel 70km
klasicky. Z 5500
účastníků obsadil 1360. místo
v čase 4h37min
/foto/.O t ýden
později absolvoval Orlický maraton 20 km klasicky, kde
získal 4. místo v kategorii. Další víkend
se jelatradiční Jizerská 50, kde v čase
3h23min obsadil 906. místo.
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do více kategorií.
Pro děti bychom ale nechtěli v Sádku pořádat pouze cyklistické závody. Proto jsme
se rozhodli uspořádat zřejmě historicky
první lampiónový průvod v Sádku. Ten se

Bohouš Nav rát i l obsad i l
na mistrovství
ČR železničářů
12. místo v závodě na 12km
k l a s i c k y, 1 2 .
místo na 15km
trati volně, a 12.
místo ve sprintu
dvojic 2x3km.
V závodě Vyking
Ski dojel na 14.
místě. To, že je
vytrvalec, potvrdil vítězstvím ve
Sklenném, kde se jela 12-hodinovka, 1.
místo obsadil ve 4-členných týmech na Jesenické 24-hodinovce a do třetice to bylo 1.
místo v 5 - členné hlídce na Krkonošské 70.
Jirka Bartoň si svoji kondici upevňoval
coby hokejový obránce v amatérské hokejové lize v týmu J & J Polička. Ve stejné lize
působil Jirka Bureš jako rozhodčí.
Ostatní členové se věnovali hlavně všeobecné přípravě – kondičnímu běhu, plavání, posilování, trenažerům…Jirka Dittrich
poctivě brázdil silnice téměř za každého
počasí celou zimu, snad se mu mnoho set
najetých kilometrů, které již teď má od
listopadu v nohou, v letošní sezóně zúročí.
Již nyní se věnujeme přípravám MTB
Sádecké pily, kde chystáme opět několik
zlepšení a připravujeme i překvapení nejen
pro závodníky, ale také pro fanoušky a další příchozí. Více se chceme také věnovat
závodům dětí, především rozdělením dětí
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uskuteční v pátek 26. dubna. O podrobnostech Vás budeme informovat.
A teď hurá na kolo!

FARNOST SÁDEK
Proč Velikonoce?

Člověk procházející Sádkem, malebnou
vesnicí, nemůže přehlédnout několik míst,
která ukazují k něčemu, čemu možná úplně
nelze rozumět. Proč potkáváme na každém
kroku kříže a boží muka, proč monumentem nad obcí je krásný opravený kostel? Jak
to, že ještě v době bezdrátového připojení
jsou tyto relikty minulosti stále opravovány a stále existují lidé, kteří jsou schopni
odříci si ze svého majetku, aby tato místa
i následným generacím signalizovala něco,
co se každého člověka bytostně dotýká.
Víra v naší vesnici je zakořeněná, a to
ať chceme, nebo ne. Jsou zde zastavení
poukazující na chlápka, který žil před dávnými věky, burcoval k obrácení srdce, měl
pár kámošů, s kterými procházel Izraelem,
a byl z nějakého podivného důvodu zabit.
Dávno tomu. Tak proč u nás, o tisíce kilometrů dál, stojí nad vesnicí kříž, který
k zabití tohoto člověka odkazuje?
Věřící v Ježíše jako Boha nám už z definice odpoví jasně, protože Ježíš byl Bůh,
sestoupil na zem a vykládal nám o tom, kdo
je člověk a kdo je Bůh. K tomuto poznání
však mnohdy směřuje dlouhá cesta, kdy
člověk tápe a klade si otázky, které vše tak
bolavě problematizují.
Zaujmout jasný postoj k osobě Ježíše
Krista již od začátku svého života a této
linie se pak zarputile držet ničemu neprospívá. Vztah k této osobě by neměl být po-
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čítačový - jednička: Ježíš byl Bůh a jemu se
klaním, či nula: Ježíš byl obyčejný člověk.
Lidí, kteří zpochybňují samotnou existenci člověka Ježíše již mnoho není, neboť
mnohé i mimokřesťanské důkazy mluví
poměrně jasně. Cesta k Ježíši je pouť, duchovní boj a přijmout jeho tvrdou školu
života není pro sebestředné egoisty, kteří
se již s plností poznání narodili.
Osobní postoj k velkým věcem by se měl
během života utvářet. Stopa, která nám
o Ježíšovi byla našimi předky zanechána,
je brázdou hluboce zarytou i do naší krajiny. Proč se alespoň trošku nevzdělat v tom,
co naším předkům dalo sílu přežít mnohé
těžké věci? Proč se nechtít dozvědět, jak
vznikl támhleten křížek za domem, co někoho vedlo k tomu, že ho postavil? Mnohdy
se jedná o konkrétní osud člověka, který se
v životě nějak s Bohem setkal, a ta zastavení, směřující k nebi, chtějí vyjádřit velký
vděk a důvěru.
Blíží se Velikonoce. Doba, kdy se křesťané scházejí, aby s Ježíšem prožili poslední
dny jeho pozemského života. Nescházejí
se proto, aby jásali, jaký byl jejich učitel
borec, ale proto, aby každý pohledem přes
brýle svého života u paty kříže spatřil,
jak se chová láska, která nemyslí na sebe.
Přicházejí, aby zůstávali v mlčení před mlčícím. Aby se od něho něco naučili. Něco,
co nám koučové zdravého životního stylu
nemohou dát, co nám politici nevybojují,
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co nám soudci nevysoudí. Protože člověk
je pánem nad svým životem, který žije jen
jednou, a měl by opravdu vážně přemýšlet
nad tím, jestli tento život žije v lásce, anebo
v nenávisti.
Já věřím, že právě kříž vyvýšený nad
světem ukazuje důstojnost člověka, a zároveň velikost Boha. To, aby člověk postavil
křížek na zahradě, je vcelku jednoduché.
K tomu, aby vztyčil kříž i do svého srdce,
je třeba úsilí více. K tomu, aby si člověk
ve svém životním údělu nechal i pomoci,
k tomu potřebuje spatřit lásku Boží. A tato

láska by měla být zřetelná na každém věřícím. Ale i když není, nemělo by nám to
bránit přicházet na svatá a promodlená
místa a svá trápení skládat u paty Ježíšova kříže. Ten má moc proměňovat naše
těžkosti v životní požehnání. Kdo jiný než
člověk zraněný potřebuje lékaře, který mu
pomůže udělat další krok důstojného člověka, Božího dítěte?
Přeji všem občanům Sádku požehnané
Velikonoce +
P. Ondřej Špinler, váš kněz

Najdete si v SOBOTU 4.5. 2019

5 minut na své zdraví?

 CVIČENÍ s vahou vlastního těla
 vhodné PRO ZAČÁTEČNÍKY i pokročilé
 v ceně profi sportovní PITNÝ REŽIM a
PROTEIŇÁK na regeneraci svalů po sportu

Vstup 90,(rozložení, množství svaloviny a tuků po těle,
metabolický věk, tuk na orgánech ... + drobná
konzultace)

REZERVACE NUTNÁ na 731 873 953
nebo facebook Marie Rensová
S sebou kamarádku, karimatku, ručník a nejlépe svůj šejkr ;-)

OBECNÍ ÚŘAD –
KLUBOVNA SÁDEK
Přibrali jste? Chcete redukovat nebo vám to
radí lékař a nevíte jak na to? Jste unavení a
bez energie? Potřebujete zpevnit a vytvarovat
postavu?
Pak toto je PRVNÍ KROK K LEPŠÍ KONDICI !

17

Zpravodaj obce Sádek

 BUDU SE TĚŠIT 
 MARUŠKA 
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