ZPRAVODAJ
obce Sádek
ročník X X. – 1/2020

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
Srdečně vás zdravím v této nelehké době
a dovoluji si vás informovat o aktuálním dění
v naší obci. V říjnu 2019 jsme na Státní fond
dopravní infrastruktury v Praze požádali
o dotaci na chodníky u školy, začátkem února
letošního roku o dotaci na opravu školy na
Ministerstvo financí a v březnu jsme ještě
podali žádost o dotaci na vybavení školní kuchyně na MAS Poličsko z.s. Informace o tom,
zda jsme ve velké konkurenci uspěli, bychom
měli dostat u prvních dvou žádostí v dubnu
až květnu, výsledek třetí žádosti bude znám
až ve druhé polovině letošního roku. Přesto,
že celosvětový ekonomický vývoj nebude
v letošním roce příznivý, doufáme, že se alespoň jedna investiční akce podaří.
V prosincovém zpravodaji jsme avizovali,
že od února by mohla jezdit městská doprava
na horní Sádek. S místním dopravcem Zlatovánek s.r.o., jsme měli domluvené dva autobusové spoje, ale situace se bohužel zkomplikovala. Z odboru dopravy MěÚ Polička jsme
dostali písemné vyjádření v tom smyslu, že
pro provoz dopravy je podle zákona nutné
nechat zpracovat projektovou dokumentaci
pro jednotlivé zastávky a podle toho vybudovat vyvýšené nástupní plochy v délce 12
m a šířky 2 m tak, jako pro klasický autobus,
což vyžaduje nemalé finanční náklady. Naše
představa o tom, že by se doprava provozovala dočasně, abychom zjistili zájem občanů
a poté vybudovali zastávky, se bohužel nesetkala s pochopením. O této problematice
budeme dále jednat a snažit se nalézt uspokojivé řešení.
Postup týkající se řešení likvidace odpadních vod v naší obci je takový, že zastupitelstvo rozhodlo objednat u Mgr. Jany Lorencové z Poličky vypracování hydrogeologického
průzkumu. Důvodem je zjištění, na kterých
místech je možné vsakování přečištěných
odpadních vod do vod podzemních. Pokud
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jsou vám známa problematická místa pro
vsakování, předejte prosím tuto informaci
na obecní úřad. Následně budeme usilovat
o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, který podkladem pro povolování výstavby
jednotlivých domovních ČOV. V této souvislosti jsme také pečlivě sledovali dotační
výzvy, které podporují výstavbu domovních
čistíren odpadních vod. Zjistili jsme, že podpora z veřejných zdrojů je opět podmíněna
provozním monitoringem po dobu deseti let.
Z tohoto důvodu zastupitelstvo stále zastává
názor vyplývají z diskuse s občany na schůzce 31. 10. 2019, že způsob řešení likvidace
odpadních vod pomocí dotačních prostředků
je značně neefektivní a zbytečně zatěžující
pro obecní rozpočet. O dalším vývoji v tomto
směru budete včas informováni.
V únoru se nám podařilo předat občanům
většinu zahradních kompostérů určených na
biologický odpad, které obec Sádek na základě zájmu občanů ve spolupráci s garantem
projektu obcí Oldřiš zakoupila. Kompostéry byly pořízeny z finančních prostředků Evropské unie a zbývající částku ve výši
131 654 Kč uhradila obec Sádek. Po dobu
udržitelnosti projektu, která je 5 let, se prosím chovejte tak, jako byste si kompostéry
pořídili z vlastních zdrojů a používejte je
v souladu s podmínkami danými Dohodou
o výpůjčce. V opačném případě by obci při
možné kontrole hrozilo vrácení peněz poskytnutých v rámci evropských dotací. Několik kompostérů o objemu 1000 l je ještě
k dispozici, takže máte možnost o ně požádat
na obecním úřadě.
Na veřejném zasedání Zastupitelstvo obce
schválilo Návrh darovací smlouvy mezi obcí
Sádek a Římskokatolickou farností Sádek,
která obci Sádek daruje pozemkovou parcelu číslo 1. Jedná se o pohřebiště u kostela
Nejsvětější Trojice v Sádku. Důvodem je provádění potřebných oprav na hřbitovní zdi.

Zpravodaj obce Sádek

V průběhu jarního období bude na základě požadavku obce provádět SÚS Pardubického kraje, Cestmistrovství Polička,
výspravu výtluků místních komunikací pomocí turbomechanizmu (emulze a kamenivo). V rámci možností je v plánu také čištění
příkopů a drobná údržba silnic II.a III. třídy
ze strany SÚS. Velký příliv financí na důkladnou opravu silnic nemůžeme v současné
době očekávat, ale přesto se budeme snažit
vyvíjet patřičný tlak na SÚS a Krajský úřad
Pardubického kraje.
Na letošní rok jsme také naplánovali kontrolu a osazení několika tlampačů místního
rozhlasu, abychom pro vás zajistili kvalitnější poslech.
Jak jistě všichni víte, v době nouzového stavu platí zákaz shromažďování osob
a proto nelze uskutečnit plánované Setkání
seniorů. Nebojte se, jakmile to půjde, tak to
napravíme.
A nakonec mi ještě dovolte krátké zamyšlení nad současnou vážnou situací způsobenou virem označeným COVID-19. Podle
mého názoru je tato nemoc pro naši společnost důrazným varováním, ale zároveň nám
dává příležitost se mnohému naučit a také
pochopit, co je v životě nejdůležitější. Všichni
si nyní uvědomujeme, jak cenné je naše zdraví a jak je důležité o něj pečovat. Jak krásná
je naše příroda, která nám nabízí fyzický
i duševní odpočinek. A hlavně nám poskytuje potravu a my ji oplácíme bezohledným
drancováním. Díky dnešní bláhové touze po
blahobytu spojené s mimořádným tlakem na
výkon, nestačíme vnímat zpěv ptáků, vůni
květin ani krásu noční oblohy. Naši předkové kdysi dávno Zemi uctívali a podle toho
se i chovali. Respektovali přírodní zákony
a děkovali za každodenní dary. Je nejvyšší
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čas začít přírodu s pokorou chránit, aby naši
potomci měli možnost na naší krásné planetě
žít i v budoucnosti. Najednou také zjišťujeme,
jak důležité jsou rodinné vztahy, vzájemná
sounáležitost a přátelství, což bezesporu patří k základním potřebám každého člověka.
Jelikož jsme v dnešní uspěchané době ztratili
úctu ke starým a nemocným, tak nás nyní
překvapuje, jak jsou zranitelní a jak mnoho
nám na nich ve skutečnosti záleží. Přestali
jsme respektovat učitele a nyní jsme nuceni
převzít jejich roli, abychom pochopili, jak
náročné je to povolání. Uvědomili jsme si, jak
nepostradatelná a nedoceněná je práce zdravotníků a pracovníků dalších profesí, kteří
zajišťují naše každodenní potřeby. Važme si
jejich poctivé a náročné práce.
V souvislosti s pandemií jsem však zjistila
a velmi mě to těší, že existuje celá řada lidí
s vrozenou empatií, schopností solidarity
a touhou ochotně a obětavě pomáhat ostatním. Některé z nich znám osobně. Jsou to
„obyčejní“ lidé z naší vesnice, kteří nabídli
nezištnou pomoc svým spoluobčanům v této
nečekané, pro nás neznámé a těžké situaci. Ušili ochranné roušky, věnovali látku
na jejich výrobu, nabídli zajištění nákupu
potravin, dopravu léků do vašich domovů
a školní doučování. Za to jim patří obrovská
úcta a poděkování.
V této vážné situaci buďme prosím zodpovědní, chovejme se ohleduplně a snažme
se dodržovat všechna vládní nařízení, abychom v brzké době virus porazili a měli tak
možnost se opět potkávat. Přeji vám všem
hlavně pevné zdraví, spoustu síly, trpělivosti
a štěstí, stálou naději a optimismus a pokud
možno mnoho radosti z probouzející se jarní
přírody.
starostka obce
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ZMĚNA ORGANIZACE ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

INFORMACE
Na obecním úřadě jsou stále k dispozici
látkové ochranné roušky a látka vhodná k jejich výrobě. V případě potřeby volejte kdykoli
na telefonní číslo 731 615 236.
Dobrovolníci z řad našich občanů pro vás
rádi zajistí nákup potravin a dopravu léků do
vašich domovů.
Paní Ludmilu Boštíkovou, která pracuje
v poličské lékárně, můžete požádat o vyzvednutí léků a jejich dopravu na obecní úřad,
kde budete mít možnost si je vyzvednout. Je
však třeba e-recept přeposlat na její telefonní

číslo, které je 604 578 108 nebo zvolit praktičtější způsob v tom smyslu, že svého lékaře
Důležité aktuální informace naleznete také
na webových stránkách obce Sádek - www.
obecsadek.cz.
Na rozhlasových stanicích Český rozhlas
2, Český rozhlas Rádio junior – www.junior.rozhlas.cz či Český rozhlas Vltava máte
možnost poslouchat velmi zajímavé poučné
i zábavné pořady určené pro dospělé i děti
(pohádky, rozhlasové hry, výuka).

Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými
opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva
v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní
rok 2020/2021.
Zápisy budou probíhat v dubnu, ale bez
osobní přítomnosti dětí ve škole.
Organizace zápisu:

Společenská kronika
Výročí

V uplynulém čtvrtletí oslavili významná
životní jubilea paní Zdeňka Jílková, paní
Vlasta Ehrenbergerová a pan Otakar Nunvář. Všem oslavencům gratulujeme a do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví, hodně
štěstí, spokojenosti a životního optimismu.

Narozené děti

Naše obec se rozrostla o nové občánky.
Jsou jimi Filip Mach, Michaela Zobačová a Adéla Řebíčková. Rodičům upřím-

ně gratulujeme a přejeme celé rodině
hodně zdraví. Nechť Vaše děťátko naplní vaše životy štěstím, radostí a láskou!
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Doba pro příjem žádostí a dokumentů vztahujících se k přijímání k povinné
školní docházce je stanovena na období:
od 15. dubna do 22. dubna 2020.
Rodiče dětí, kterých se to týká, budou kontaktováni vedením školy do
31. 3. 2020.
Více informací najdete na webu školy
v oddíle základní škola, v záložce zápis do
1. ročníku.
Mgr. Ladislava Plachá, ředitelka školy

1. a 2. PŘÍPRAVNÁ LEKCE

Úmrtí

Svou rodinu, přátele a známé navždy opustily paní Danuška Jílková, paní Eva Jakubová
a paní Marie Borovská z horního Sádku. „Byloli 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“.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Koná se ve středu 13. května 2020.
Vzhledem k současné situaci a k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 není nyní jasné, jakým

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
•
organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole,
•
upřednostnit, pokud je to mož-

né, podání přihlášky bez osobní
přítomnosti zákonného zástupce
dítěte ve škole (datová schránka,
email s elektronickým podpisem),
případně dle konkrétní situace
osobně do školy nebo poštou.

způsobem bude zápis probíhat.
Sledujte webové stránky školy, kde budou včas oznamovány všechny aktuální
informace.
Mgr. Ladislava Plachá, ředitelka školy

Zpravodaj obce Sádek

Ve středu 26. února 2020 se konala
v naší škole první lekce předškoláků. Naše
letošní téma je Putování za pohádkou.
Na začátku našeho prvního setkání jsme se v kruhu na koberci navzájem
představili. Děti si pak našly srdíčko se
svým jménem. Na něj si zkusily navléknout stužku, při této činnosti si procvičily
jemnou motoriku, pak stužku zavázaly
a pověsily na krk.
Poté se všichni přesunuli do lavic. Tam
na děti čekal pracovní list s obrázkem
pohádkového hradu a barevnými klubíčky. Děti hledaly, které klubíčko je dovede
k hradu, a tu správnou cestu vyznačily
správnou barvičkou.
Pak jsme se zase vrátili na koberec. Paní
učitelka Chválová dětem přečetla veršovanou pohádku. Děti měly uhodnout, co je to
č. 1/2020

za pohádku. To byl pro ně jednoduchý úkol,
všichni poznali, že je to pohádka O Šípkové
Růžence. Povídali jsme si o tom, jaké znají
pohádky, kdo má kterou nejraději a jaké
pohádkové postavy znají. Pomohly jim
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Děti si vyzkoušely některé dovednosti,
které má správný předškolák ovládat –
procvičily jemnou motoriku, pravolevou
orientaci, poznávaly geometrické tvary,
barvy. Všechny děti byly velmi šikovné,
a tak se budeme těšit na další společné
putování za pohádkou.
Ladislava Plachá

k tomu pohádkové postavičky, které pro
ně vyrobily děti ze 4. a 5. třídy při pracovním vyučování.
Nakonec se děti ještě jednou vrátily do
lavic. Na pohádkovém hradu na pracovním
listu hledaly a vybarvovaly geometrické
tvary danou barvou. Určily, který geometrický tvar na hradu chybí, domalovávaly
další obrázky podle zadání paní učitelky.

Ve středu 11. března 2020 naši školu
podruhé navštívili předškoláci. Na pomoc
jsme si vzali dva milé kamarády – Káťu
a Škubánka. Společně jsme se proměnili
v pejsky, kteří skákali a štěkali, určovali
první písmeno ve slově, vytleskávali slabiky, určovali počet pejsků na obrázku
a trénovali svoje ručičky při přeskakování
z kamene na kámen.
Děti byly hodné a šikovné, práce se jim
dařila.
Martina Hegrová

VZPOMÍNKA NA ŽÁKOVSKOU TVORBU V ROCE 2010
Básně dvou žákyň 3. ročníku, dnes maturantek :-)

Les - Verunka Jílková

Jelen, srnka lesem kráčí,
jenom, co jim nohy stačí.
Prase, liška lesem chodí,
sem a tam, jak se jim to hodí.
Roste tam i kapradí,
vůbec mu to nevadí.
Má tam pěknou živou půdu,
piju, piju, co jen můžu.
V zimě je mu možná zima,
ale to ho nezajímá.
On spí totiž hodně tvrdě,
vůbec neví, že je v půdě.
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Příroda - Adélka Boštíková
Přírodu mám ráda,
strom nám kyslík dává.
Máme doma květiny,
na zahradě maliny.
Slunce svítí každý den,
proto chodím ráda ven.

Venku, tam si hraji s míčem,
někdy taky ryji rýčem.
Stůl a skříň je nábytek,
ze zvířat je užitek.
Lesní procházky jsou hezké,
starat se o přírodu je někdy těžké.
V zimě sněží,
ježci leží.
Můžeme jít sáňkovat
nebo také bobovat.

Zpravodaj obce Sádek

doporučení ministerstva zdrAvotnictví čr
K POUŽÍ VÁ N Í N Ě K T ERÝC H
OCHR ANNÝCH PROSTŘEDKŮ
Světová zdravotnická organizace
(WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně informuje o používání
ochranných prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID - 19. Zde je v bodech stručné
shrnutí důležitých faktů:
Pravidelně a důkladně si umývejte a desinfikujte ruce prostředky na bázi
alkoholu.
•
Nedotýkejte se očí, nosu a pusy.
•
Pokud kýcháte nebo kašlete, vždy
do jednorázového kapesníku, který
následně zahoďte. Pokud kapesník
nemáte, použijte alespoň rukáv.
•
Pokud máte respirační obtíže, noste roušku a umyjte si ruce po každém jejím sundání.
•
Dodržujte minimální vzdálenost
osob na veřejnosti, alespoň 1 m.
•
Nošení lékařských roušek je WHO
indikováno u osob s klinickými příznaky respiračního onemocnění
z důvodu zamezení dalšího šíření
nákazy do okolí. Řada zemí vyžaduje nošení u všech osob.
•
Používání lékařských roušek je
jistě jedno z důležitých preventivních opatření, které pomáhá omezit šíření některých respiračních
onemocnění, včetně COVID – 19.
Přesto pouhé používání roušky bez
dalších opatření je nedostatečné.
V případech, kdy je nošení roušky
indikováno, musí být toto opatření
kombinováno s dostatečnou hygienou a častým mytím rukou.
•
Nošení roušek může podporovat
falešný pocit bezpečí, proto nezapomínejte na hygienu rukou!
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•

•

•

•

Kapacity výrobců jednorázových
lékařských roušek rozhodně nejsou
dostatečné, aby každý člověk na
zemi mohl roušku nosit a denně
střídat. Proto by lidé bez klinických
příznaků rozhodně neměli bezdůvodně používat lékařské roušky,
anebo respirátory, ale chránit sebe
a především okolí jiným vhodným
způsobem, například látkovými
rouškami pro opakované použití.
Pokud budou lidé, kteří nemusí,
nosit lékařské roušky a respirátory,
existuje možnost, že jich nebude
dost pro ty, kteří je opravdu potřebují.
WHO doporučuje, aby lékařští
pracovníci, kteří pečují v přímém
kontaktu o nakažené pacienty, používali tyto ochranné pomůcky:
ochranný plášť, rukavice, lékařskou roušku a ochranu očí.
WHO dále doporučuje, používat
respirátory (N95, FFP2 nebo obdobného, nebo vyššího standardu)
pouze v případě lékařských nebo
podobných pracovníků, kteří by
mohli přijít do kontaktu s kontaminovaným aerosolem (například
lékařská vyšetření nebo zákroky
jako jsou tracheální intubace, tracheostomye, bronchoskopie, kardiopulmonární resustcitace atd.)
Posouzení zda použít k zakrytí obličeje „obyčejnou“ látkovou roušku
nebo šátek, lékařskou roušku, anebo respirátor, závisí na zhodnocení
rizikovosti prostředí, ve kterém se
pohybujete a činnosti, kterou provozujete. Nadužívání speciálních
ochranných pomůcek může mít za
následek jejich nedostatek.
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FARNOST sádek
Jaro roku dvacátého
Buď zdráv, drahý čtenáři!
Jaro roku dvacátého není jarem, jaké
jsme podle svých zkušeností mohli očekávat. Toto jaro nám přináší mnohé výzvy.
To, co se zdálo být pevné, to se rozkývalo
a my hledáme, co je pevné. Začínáme si
uvědomovat svůj život na základě vlastní
konečnosti, a to je dobrá perspektiva. Mnozí zůstáváme více doma se svými blízkými
a třebas i zjišťujeme, že nám jsou vzdálení.
Je dobré si i tuto věc uvědomit. Ves má
velkou výhodu, lidé se v ní znají a vědí,
co od koho čekat, kdo nám může pomoci
s tímhle či s tamtím. Máme tu své domy,
které pořád vyžadují údržbu, stále něco
rezaví, hnije a připadá nám, jako by se nám
sama příroda snažila vyrvat tu naši chaloupku do svých spárů. Možná právě tento
boj s úpadkem je tím, co nám v životě dává
pocítit, že tady na světě máme nějaký úkol,
a to nejen pro sebe, ale i pro své následníky.
V této situaci, kdy čelíme útoku viru,
který devastuje naše pomíjivé hodnoty,
který devalvuje naše úspory a který v nás
rozehrává onu temnou strunu, která vyvolává obavy a tíží, tak právě v tuto dobu
se v nás mohou objevit dvě reakce. Buď se
začneme soustředit na tu chorobu, která nás štve, a budeme stále vyhledávat
všude možně i nemožně informace, které
nás utvrdí v tom, že je všechno špatně,
a následně to v nás vyvolá pocit marnosti. Druhou možností, za kterou bych se
přimlouval, je přiznání si reality, ale poté
odklonit pohled a dělat své činnosti a těšit

Senior obálka
se z nich. Na řadu může přijít spousta věcí,
které jsme odkládali. Můžeme si přečíst
knihy, o kterých jsme říkali, že si je necháme na důchod. Můžeme si se svými
drahými zahrát nějaké hry, nebo se s nimi
jít projít, nebo se projet na kole. Čím je
temnota černější, tím si je člověk schopen
více vážit světla.
A co když je člověk sám? Tak musí o to
víc bojovat, aby nehleděl do svých strachů
a netočil se jen kolem nich, ale aby se soustředil na zdroje své radosti. Možná v tuto
chvíli se „normální“ člověk může přiblížit
tomu, co je podstatou kněžského celibátu.
Že má veliká úskalí, pokud člověk hledí
do temnoty, ale také že má nepředstavitelné pozitivní důsledky, pokud kněz upře
svůj pohled na to jediné pevné, které je tak
vzdálené, ale zároveň tak blízké.
Bez víry nelze žít. Víra je důvěra, že věci
mají smysl. Že svět má smysl, že já tu jsem
správně. Víra je důvod, proč odvracet svůj
zrak od temnoty a proč jít pro další konev
vody, kterou zalijeme květinu, kterou pak
položíme na hrob našim bližním, nebo ke
kříži, který nám připomíná, že i Bůh za nás
bojuje a že je na naší straně. Důsledek víry
je udělat další steh na roušce pro druhého.
A tak svými činy obšíváme tento svět, aby
ho neuchvátil rozklad, a toto jsou skutky,
které jsou láskou. Ne tlachání, ale čin.
Děkuji všem za vaši práci a věřte, že i já
za vás bojuji před Boží tváří.
P. Ondřej Špinler, váš kněz

INZERCE
Mám zájem o černé kotě - kočku domácí. Případnou nabídkou prosím volejte
na tel.: 605 544 204 (Sádek). Předem děkuji.
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V prosinci minulého roku v rámci aktivit podpory bezpečného života seniorů
vydal Krajský úřad Pardubického kraje tzv.
„SENIOR OBÁLKU“, což je tiskopis, který
může napomoci v krizových situacích, kdy
senioři a osoby zdravotně postižené, které
bydlí ve svém domácím prostředí, nemohou informovat záchranné složky o důležitých faktech týkajících se jejich zejména
zdravotního stavu. Funguje na principu
I.C.E., neboli „In Case of Emergency“, což
znamená karta, pro případ naléhavé pomoci, v případě nouze. Do tohoto tiskopisu
senior sám, nebo s pomocí blízké osoby či
ošetřujícího lékaře, zaznamená důležité informace o svém zdravotním stavu a osobní
životní situaci (tj. medikace a dávkování,
alergie, závažné diagnózy, kontakty na
blízké osoby, na ošetřující lékaře).

Tato karta se vloží do průhledné plastové obálky připevní se na dobře viditelné
místo v bytě seniora (lednice, dvířka u kuchyňské linky, z vnitřní strany vchodových
dveří apod…) tak, aby dokument byl při
vstupu do bytu seniora snadno zaznamenán a mohl být v krizové situaci ohrožení
jeho života a zdraví použit.
I.C.E. karta Pardubického kraje je volně
ke stažení na webových stránkách MPSV
ČR:
http://www.seniorivkrajich.cz/wp-content/uploads/2019/11/ICE_form_PardubickyKraj.pdf
Tiskopis je součástí zpravodaje a v případě potřeby si jej můžete stáhnout na shora uvedené adrese nebo o něj požádat na
obecním úřadě. Rádi vám jej vytiskneme.

Pečovatelské domky Svazku obcí AZASS
Rádi bychom vás informovali o tom,
že Svazek obcí AZASS dokončuje výstavbu pečovatelských domků v obci Borová,
Sádek a Pomezí. V Poličce jsme výstavbu
pečovatelského domku již ukončili.
Nyní hledáme nejvhodnější obyvatele
těchto domků.
Pečovatelské domky jsou bytovými
domy, kde se nachází v přízemí čtyři jednopokojové bezbariérové (upravitelné) bytové jednotky s odpovídajícím zázemím
pro osoby určené cílové skupiny.
Osoby, pro které jsou pečovatelské domky určeny, zde žijí za podpory pečovatelské
služby.
Cílem výstavby výše uvedených domků
je zajištění bydlení osobám v nepříznivé
sociální situaci způsobené:

č. 1/2020

•
věkem – senior ve věku 65 let
a více (65+) a finančními a majetkovými
poměry, nebo
•
zdravotním stavem, kdy je osoba
závislá na pomoci jiné fyzické osoby a pobírá příspěvek na péči a finančními a majetkovými poměry (podrobnosti k finančním
a majetkovým poměrům naleznete v záložce aktuality na níže uvedených webových stránkách)
Své případné žádosti zasílejte nejpozději do 30. 4. 2020 na adresu Svazku
obcí AZASS (Eimova 294, Polička) nebo
kontaktujte sociální pracovnici Bc. Anetu Skálovou skalova.azass@tiscali.cz, tel.
605 459 830. Další podrobnosti a aktuality
naleznete na našich webových stránkách:
www.azass.cz.
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Úsměv nic nestojí…
…ale dává mnoho aneb pár všedních postřehů pro nevšední časy…
Už několik dnů či týdnů se chvějeme
obavou… o zdraví své a svých blízkých,
obavou z nejistoty, ze ztráty práce a výdělku, z osamění, z přílišného ticha a klidu,
z nepochopení, z chmurných myšlenek,
z odloučení od rodiny, kolegů, přátel…
Svým způsobem je chvění dobré znamení,
dává nám najevo, že jsme ve své podstatě
pevní. Protože co je bez chvění, není pevné. A to je dobrá zpráva. Každý po svém
dnes přirozeně aktivujeme své obranné
mechanismy a snažíme se to všechno nepříjemné ustát, najít sílu unést v sobě to
nejslabší, což je nyní pochopitelně pocit
strachu. A strach je pěkný prevít, to víme
všichni. Skličuje a ochromuje tak, že se
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mnohdy nejde ani nadechnout. Kolikrát
si ho zveme do svého života už tak nějak
„preventivně“. V té souvislosti mne napadá
myšlenka, kterou už nevím, kdo vyslovil,
ale o tom, že více než platí, jsem se přesvědčila už nesčetněkrát: „99% toho, čeho
jsem se kdy bála, se nikdy nestalo“. Určitě
to neznamená, že bychom měli zlehčovat
náročnost situace, kterou procházíme. Je
třeba mít z ní respekt, ale ne strach. Je to
pro nás všechny trpká zkušenost a zároveň
zkouška nejen naší fyzické imunity, ale
i lidských charakterů. A tak ji zkusme vzít
i jako dobrou nabídku…
… třeba k úsměvu, který nestojí nic, ale
dává mnoho, zvláště ve chvílích, kdy nám
není úplně do smíchu. Námitka, že pod
rouškou není úsměv vidět, se nepřijímá

Zpravodaj obce Sádek

zlaté mince nechřestí.
:). Pod rouškou není vidět krásná rtěnka
Nemít žádné kamarády,
či pečlivě střižený vous, ale úsměv ano. Je
Tomu já říkám neštěstí.
třeba to vyzkoušet a přesvědčit se…
Nemít prachy - nevadí,
… třeba k takové zdánlivé maličkosti,
nemít srdce - vadí,
že venku zamáváme na souseda. Soused je
zažít krachy - nevadí,
ve slovnících definován jako „osoba, která
zažít nudu - jó to vadí, to vadí.
bydlí v sousedství někoho jiného, osoba,
Není nutno, není nutno,
která se nachází v bezprostřední blízkosAby bylo přímo…
ti někoho jiného“. Ale ruku na srdce, pro
mnohé je dnes soused, vedle nejbližších
Vážení a milí přátelé, mysleme na sebe
členů rodiny, jedna z mála bytostí, kterou
zahlédneme z okna či ze zahrady. A určitě vzájemně v dobrém, buďme si (i když) vzdána vás mávne taky. Takové malé, milé ges- leně (ale) nablízku - dnes, zítra zas a pozítří
to, které potěší. Vlastně si uvědomíme, jak zase… a nebojme se stínů – znamenají, že
je důležité míti souseda:). A „vem čert“, že někde nablízku svítí světlo. Pokojné dny, co
to třeba vždycky sousedsky neklapalo… Je možná dobré zdraví a potěchu z všedních
to zkrátka můj prima soused a já vím, že ho drobností… (Marcela Vraspírová)
Přeji všem pokud možno klidné dny,
vedle mám. A to hodně znamená.
… třeba si zazpívat. Říkávalo se, co Čech pevné zdraví a zásobu sil, trpělivosti a pochopení,
jakkoli
rozumím
a chápu, že to
- to muzikant. Kdoví jak to s námi Čechy Letní
tábor
Maděra
2020
a muzicírováním dneska je. Ale i když to není vůbec jednoduché. Nabízím proto poTÉMA: Trosečník
neladí, tak se to počítá. Díky za povzbudivý moc rodičům resp. žákům základní ško19.7.-27.7. 2020
ly s doučováním
předmětů český jazyk,
nápad propojit národ písničkou Zdeňka TERMÍN:
UBYTOVÁNÍ:
stanydějepis.
s podsadou
Případně vypomohu
Svěráka a Jaroslava Uhlíře „Není nutno…“ matematika,
STRAVA:
5x denně na přijímací zkoušky. Případi s přípravou
ný7-15
zájem
Není nutno, není nutno,
VĚK:
let o domluvu můžete směřovat na
kontakt
Marcela
Vraspírová,
aby bylo přímo veselo.
DOPRAVA: z -Poličky
společným
autobusemSádek 183,
tel. 777 107 151. Stačí formou sms, ozvu
Hlavně nesmí býti smutno,
CENA: 3 100 Kč
se Vám zpět.“
natož aby se brečelo.
Další informace obdržíte na adrese:
Sociální pracovnice Svazku obcí AZASS
Chceš-li, trap se, že ti v kapse
Středisko volného času Mozaika Polička, Nám. B. Martinů 85

Tel.: 461 725 352

Letní tábor Maděra 2020

matousmilan@seznam.cz

TÉMA: Trosečník
TERMÍN: 19.7.-27.7. 2020
UBYTOVÁNÍ: stany s podsadou
STRAVA: 5x denně
VĚK: 7-15 let
DOPRAVA: z Poličky společným autobusem
CENA: 3 100 Kč
Další informace obdržíte na adrese:
Středisko volného času Mozaika Polička, Nám. B. Martinů 85

Tel.: 461 725 352
matousmilan@seznam.cz

č. 1/2020
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hasičské ozvěny

V letošním roce náš závodní tým posílil
svoje řady. Tomáš Lněnička, který bude
závodit v kategorii mužů do 29 let, Tomáš
Garabík (M 30 – 39) a novými posilami
dětských kategorií jsou Tomáš Fliedr ml.,
a Adam Pražan.
V zimním období jsme se účastnili závodů běžeckých a lyžařských. Ke konci
roku Tomáš Fliedr vyhrál ve své kategorii běh Okolo Zlatého pásku v Němčicích,
v Silvestrovském běhu z Velkého Tresného
do Olešnice a zpět se stal na 10km trati
absolutním vítězem. Jirka Fliedr doběhl
na třetím místě v kategorii, celkově šestý.
Tomáš Garabík zde vybojoval umístění
v první dvacítce. Další běžeckou akcí byl
Valentýnský běh v Litomyšli. Na 10,5km

A je to tu. Po zimě, ne zimě nás jaro
svým prvním víkendem přivítalo pěknou
kosou a nevlídným počasím. Jako by nestačil ten darebák koronavir,
ještě tohle do baráku. Ale
věříme, že se vše v dobré
obrátí a bude nejen krásné jaro, ale především
zdravo, bez všech covidů
19 a jiných potvorstev.
V tomto případě je to ale
především na nás všech,
abychom mu to co nejvíce znepříjemnili svým
zodpovědným přístupem,
chováním a dodržováním
všech opatření a nařízení.
Jen tak se vše navrátí do
normálu v co možná v nejkratší době.
I přes toto všechno život běží dál, a to
jak pro všechny z nás, tak i pro dobrovolné hasiče ze Sádku. Jak již bylo uvedeno
v posledním zpravodaji z loňského roku,
v listopadu jsme si zvolili nový výbor SDH,
kde došlo k dosti velkým změnám v jeho
složení. Některé dlouholeté členy výboru,
kteří již vyčerpali studnici svých nápadů,
chuti, obětavosti a rozhodli se dát prostor
mladším neopotřebovaným, nahradili noví
mladší zapálení členové, kteří věříme, že
přinesou do činnosti sboru novou krev,
nápady, elán a chuť něco dokázat a zase
trochu posunou náš sbor dál.
Jen ve zkratce: starostou sboru je Radek
Bednář, náměstkem starosty Petr Bednář,
velitelem Petr Boštík, hospodář Jitka Nunvářová atd. Držte se mládeži a ať se daří,
sbor vzkvétá a tradice pokračuje.
Poděkování ještě jednou všem odcházejícím členům výboru za jejich práci a pří-

dlouhé trati doběhl Tomáš Fliedr druhý,
Jiří Fliedr čtvrtý a Tomáš Garabík jedenáctý.
Prvním závodem v Iscarex poháru byla
Velká Pardubická cross country – závod
na 8km, který byl součástí Velké ceny Východních Čech. Zde doběhl Tomáš Fliedr
na celkovém třetím místě, druhý ve své
kategorii. Jirka Fliedr skončil jedenáctý,
šestý v kategorii.
Lyžařských závodů se účastnil Bohouš
Navrátil. Na MČR železničářů (volný styl
12. místo, štafeta dvojic 6. místo, klasika
25. místo), postavil se také na start Jesenické 24 hodinovky, kde v družstvech mix
obsadil 3. místo. V letošním roce si zajel
i Jizerskou 50. Tváří letošního ročníku
Jizerské 50 se stal Jirka Boštík (viz. foto).
Jirka nastoupil na start tohoto závodu již
po třiatřicáté! Přestože byly ideální sněhové podmínky a krásné počasí, ze zdravotních důvodů poprvé závod nedokončil.
Ostatní členové věnovali zimní období
přípravě na letošní sezónu, jejíž začátek je
bohužel zatím neustále odkládán. Několik závodů již bylo zrušeno, další se rušit
budou. Věřme, že tato situace brzy skončí
a budeme opět moci žít „normální“ životy – u nás i ty sportovní. Stále věříme, že
se akce námi pořádané uskuteční, jsme
v plné přípravě na Sádeckou pilu cyklistickou i běžeckou, soustředění, které máme
letos v Moravském krasu, snad se uskuteční i lampiónový průvod pro děti.
Přejeme všem hlavně pevné zdraví a těšíme se, že se společně na některé z akcí
potkáme.

Zpravodaj obce Sádek
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nos, jak pro náš sbor, tak obec a všechny
občany a známé. Díky, díky, díky a zůstaňte nám příznivě nakloněni a věrni. Vždyť
se nám snad společně za
tu naši éru i něco dobrého povedlo, něco jsme
zlepšili, něco vytvořili
a pokud snad ne, tak jsme
se u toho občas alespoň
pěkně pobavili.
S novou krví a elánem
jsme vstoupili do nového
roku, dá se říci s tradičními akcemi, kterými je
hasičský ples a následně
i hasičský mariáš. Ples,
letos již 94. se uskutečnil
24. ledna 2020 a zde došlo
k dosti velkým změnám, a to v místě konání plesu. Po řadě let jsme opustili tradiční
prostor bývalého kulturního domu a ples
jsme uspořádali v sále obecního domu
v Sádku. Díky tomu jsme byli nuceni přehodnotit hudbu, kdy plánovaný Rytmik je
na prostory obecáku velký a těžko bychom
se zde slyšeli. Narychlo se podařilo zajistit
menší kapelu, což se domnívám povedlo
a ke spokojenosti většiny návštěvníků se
tohoto úkolu zhostila skupina DUO MU-
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SIC. K další změně došlo i u tomboly, kde
jsme díky kamarádovi Milanu Zábranskému opustili první cenu ve formě wellnes
pobytu a hlavní cenou plesu se stala jím
darovaná elektrická koloběžka v hodnotě
přes 30 000,– Kč. Po dramatickém závěru
losování tomboly si nakonec první cenu
odnesl tradiční výherce z řad rodiny Peřinových. Jak ti to dělají, že mají takovou
úspěšnost? Ke zpestření plesu rovněž přispělo i zdařilé vystoupení žákyní TO ZUŠ
Bystré a neméně zdařilé vystoupení taneční skupiny Ami Aire pod vedením paní Malíkové, která nás naladila do rytmů samby
a ostatních latinskoamerických tanců.
Co k plesu dodat na závěr: Poděkování
všem občanům za jejich finanční příspěvek
při tzv. zvaní na ples (bude využito pro
činnost mládežnických kolektivů). Poděkování Líbovi Kvapilovi za tradičně kvalitní
občerstvení. Všem zúčastněným členům
za přípravu a organizaci a všem hostům
za účast a dobrou zábavu. Příště Vás doufám dorazí o trochu víc, protože Vy co jste
nebyli, nevíte o co přicházíte a to je škoda.
Týden po plese jsme jako již tradičně
uspořádali turnaj v mariáši a to letos již 22.
ročník. Počet mariášníků se nám ustálil na
optimálních 28 a tak si to borci rozdali na 7
stolech. Vítězem se stal Olda Roun z Poličky. Kaňkou na dobré akci je snad jenom
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fakt, že se opět nezúčastnil ani jeden mariášník ze Sádku. A tento fakt už nechápu
vůbec. Proč cizí rádi přijedou a domácí nic.
O tomto víkendu jsme ještě stihli obecnímu úřadu trochu pomoci s organizací

dětského karnevalu. Díky nepřízni počasí
jsme nakonec museli zrušit i plánované
závody na čemkoli z kopce dolů. Hold zima
nám poslední dobou moc nepřeje, ale s tím
mi asi nic nenaděláme.
Dobrý počin se díky vstřícnosti obce
Telecí klukům povedl zajištěním pronájmu
jejich sportovní haly. Díky tomu každý týden (před karanténou) vyrážela ze Sádku
výprava pohybu chtivých dětí a dospělých
a v hale nejen rozhýbala tělo na sportovním nářadí, ale i před sezonou trochu osahala hasičské prostředky které používají
při soutěžích.
Konec roku a první čtvrtletí následujícího bývá pro nás hasiče spojen s hodnocení
co se povedlo, co se nepovedlo a co bylo,
nebylo a co bude dál. My to sice provedli
již po posvícení, ale nový výbor začal neprodleně pracovat a rovněž se seznamovat
s okolními sbory našeho okrsku Borová
a tak jsme navštívili postupně výroční
valné hromady sborů v Kamenci, Telecím,
Pusté Rybné a následně jsme u nás v Sádku

Zpravodaj obce Sádek

přivítali všechny sbory našeho okrsku na
výroční valné hromadě okrsku Borová, kde
byl zvolen nový výbor okrsku a navrženi
naši zástupci do orgánů okresního sdružení hasičů okresu Svitavy, jejichž volba
proběhla na shromáždění zástupců sborů
v únoru v Lubné.
U příležitosti životního jubilea jsme přispěchali s gratulací k našemu členu Janu
Boštíkovi a brzy bychom měli popřát i panu
Otovi Nunvářovi. S ohledem na situaci tak
zatím jenom takto na dálku přejeme vše
nejlepší a hodně zdraví a my se zastavíme,
až toho korona vyženeme a společně těch
tvých…át oslavíme.
Naše gratulace a přání všeho nej posíláme i naší člence Magdě Kvapilové a Petrovi
Řebíčkovi k narození dcery Adélky, ať Vám
hezky roste a dělá jenom samou radost.
Současná těžká doba a nouzový stav
nedovoluje našim soutěžním družstvům
ať již mužů, žen, seniorů nebo mládeže
se připravovat na nadcházející soutěžní
sezonu, která navíc ani nevíme jak bude
vypadat a těžko se dá očekávat, že se uskuteční plánované soutěže, které měly být
spuštěny již 18. dubna. Zdraví nás všech
je samozřejmě přednější a tak to musíme
brát tak jak to je, a všechny síly věnovat
ochraně a pomoci všech občanů. Co je proti
tomu nějaká soutěž a jiné radovánky. Alespoň nám bude zbývat čas na naši techniku
a vybavení.
Někteří sousedi u hasičárny si asi již
všimli, že se před ní objevilo jakési černé monstrum, které je ve skutečnosti 10
m3 plastová nádrž, kterou bychom chtěli
umístit do země vedle hasičárny a svést do
ní jednotlivé dešťové svody. Tuto zásobu
(věříme, že nějaká naprší) budeme pou-
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žívat na případný nácvik a zároveň bude
do nádrže vracena i zbylá voda z hadic po
proběhlých útocích. Věříme, že bude maximálně využito této zásoby a jiné zdroje
vody nebude nutné příliš využívat.
Díky již tolik zmiňovanému koroviru,
s tím spojené nebezpečí ohrožení nemocí
covid 19 a díky nutným opatření, nouzovému stravu a karantény určitě musíme
odsunout nejbližší námi plánované akce:
•
18. 4. 2020 - Vepřové hody
•
duben 2020 – sběr kovového odpadu
•
konec dubna - pálení čarodějnic
•
2. 5. 2020 - mše svatá u příležitosti
svátku sv. Floriána
•
26. 5. 2020 - II.kolo postupových
soutěží okresu Svitavy u nás v Sádku
Tolik asi k uplynulému období u nás
hasičů.
Mějte hezké jaro, pamatujte na své
zdraví a zdraví všech kolem Vás, dodržujte všechny zákazy, opatření a doporučení, buďte k sobě ohleduplní, přátelští,
tolerantní a pomáhejme si navzájem a to
by v tom byl čert, abychom toho korona
nezahnali.
Za nás hasiče:
Jsme v této nelehké době kdykoliv, komukoliv připraveni a ochotni pomoci, ať již
se jedná o cokoliv.
Pokud by z Vás někdo potřeboval a my
byli schopni vyhovět, jsme připraveni Vám
pomoci a každopádně nás kontaktujte prostřednictvím paní starostky na tel. čísle
731615236.
Výbor SDH Sádek
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