ZPRAVODAJ
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ročník X X. – 3/2020

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
Srdečně vás zdravím a dovoluji si vás informovat o aktuálním dění v naší obci.
Začátkem září se společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. podařilo dokončit
chodníky kolem školy včetně
veřejného osvětlení. Konečně budou mít chodci a zejména děti, které navštěvují ZŠ a MŠ možnost,
bezpečně se pohybovat ve středu obce, kde
je nejvyšší dopravní zatížení.
Stavební práce ve škole zdárně pokračují, a to především zásluho stavbyvedoucího
pana Jaromíra Uvíry. Jeho profesionální
přístup, trpělivost, zdravý úsudek a nadhled usnadňují vzájemnou komunikaci
mezi všemi zúčastněnými stranami. Vzhledem k instalaci nových plynových kotlů
a zastaralému systému topné soustavy
jsme se po zralé úvaze rozhodli vybudovat
nové rozvody v celé budově. Naše rozhodování ovlivnila zejména skutečnost, že
v době rozsáhlé rekonstrukce se toto řešení
přímo nabízí a vložená investice se v budoucnu vrátí v podobě nižších provozních
nákladů. V současné době se dokončují
rozvody elektřiny, vody, kanalizace a následovat budou vnitřní omítky, obklady
a venkovní fasáda. Mezitím byla zahájena
výroba zařízení kuchyně tak, aby na sebe
jednotlivá řemesla plynule navazovala.
Koncem srpna jsme od společnosti 2G
geolog s.r.o. obdrželi hydrogeologický
posudek na možnost vsakování přečištěných odpadních vod z DČOV. Vrtané
sondy byly se souhlasem vlastníků jednotlivých pozemků provedeny na několika
vytipovaných místech obce. Výsledkem
je skutečnost, že geologické podloží za
určitých podmínek umožňuje vsakování,
ale v některých případech bude nutné od-
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vést vodu z ČOV do vodního
toku. Vhodnější variantu
určí projektant ve spolupráci s vodoprávním úřadem
MěÚ Polička. Závěrečnou
zprávu z hydrogeologického
průzkumu a posudek možnosti vsakování přečištěných
odpadních vod naleznete na
webových stránkách obce
v odkazu „Aktuality“ pod názvem Sádek
HG-1-1.pdf nebo lze do posudku nahlédnout na OÚ Sádek. Již v loňském roce jsme
informovali, že nezbytným podkladem
pro povolování domovních ČOV je změna
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Proces schvalování změn PRVKO probíhá na
odboru ŽP Krajského úřadu pro Pardubický
kraj zpravidla dvakrát ročně, což znamená, že nebližší termín je první čtvrtletí
roku 2021. Do té doby musíme předložit žádost o změnu se všemi potřebnými
podklady. Na základě doporučení vedoucí
vodoprávního úřadu Krajského úřadu pro
Pardubický kraj Ing. Jany Hroudové jsme
se rozhodli zpracování tohoto dokumentu
svěřit odborné firmě. V brzké době Vás budeme v dané věci podrobněji informovat.
Především obyvatelé z dolního Sádku
si jistě všimli, že byla provedena výměna
silničních svodidel v úseku pod „Hřívou“.
Tato stavba byla vybudována z investic
Pardubického Kraje a velmi mě těší, že se
v daném úseku zvýší bezpečnost silničního
provozu. V této souvislosti bych vás ráda
pozvala k účasti na volbách do Krajského
Zastupitelstva Pardubického kraje. Tento správní orgán je pro naši obec velmi
důležitý nejen z hlediska poskytovaných
dotací, ale také z hlediska spolupráce na
komunální úrovni. Za zmínku také stojí
bezplatná školení pro starosty a zastupitele měst a obcí za účasti kvalifikovaných

Zpravodaj obce Sádek

lektorů, kteří jsou vždy na vysoké odborné
úrovni. Proto vás prosím, abyste této věci
věnovali patřičnou pozornost a měli tak
dle vlastního úsudku možnost, rozhodnout
se ve výběru důvěryhodných kandidátů do
krajského Zastupitelstva. Nebojte se přijít
volit, vše bude připraveno a průběžně desinfikováno podle daných pravidel.
Dalším tématem mého příspěvku je
bohužel opět Covid 19. V současné době
je potřeba chovat se k sobě ohleduplně
a dodržovat pravidla v podobě častého
a důkladného umývání rukou, což platí
nejen v době Covidu, zachovávat bezpečné
rozestupy a používat ochranné pomůcky na obličej. Podle slov pana Bohumila
Jukla je však podstatnou věcí posilovat
imunitu a to jak formou pestré stravy, tak
i pravidelným užíváním potravinových
doplňků, zejména vitamínů D, C a také
zinku. V případě, že se necítíte dobře, třeba
i z nachlazení, pan Jukl doporučuje svařit
cca 1,5 litru vody, přidat dvě polévkové
lžíce jedlé sody a vzniklou páru inhalovat.
Za nejdůležitější prevenci právem považuje nepodléhat panice na základě často
protichůdných informací, kterými nás
neustále zahlcují média, používat zdravý
selský rozum a pokud možno si uchovávat
víru a naději, že zase bude lépe. Doporučuji
shlédnout video natočené s pány Bohumilem Juklem a Josefem Staňkem https://youtu.be/eDXwbbswRiM. Uznávaný
psychiatr MUDr. Radkin Honzák, kterého
jsem osobně poznala na přednášce pana
Jukla, zase doporučuje denní pravidlo tři
plus tři. To znamená, že tři pěkné věci denně dostaneme zdarma (zpěv ptáků, vůně
květin, západ slunce atd.), ale musíme se
naučit je vnímat. O další tři pěkné věci
se musíme přičinit sami. Pro někoho je to
četba knih, sledování filmu, modlitba, příjemná koupel nebo sport, a tak bych mohla
pokračovat do nekonečna. Každý z nás
nejlépe ví, co mu dělá dobře a nezbývá než
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si pro sebe udělat čas přesto, že to mnohdy
není snadné. Z toho vyplývá jednoduché
pravidlo. S láskou pečujme o svou duši
i tělo, protože ten, kdo má srdce naplněné
láskou, je schopen ji rozdávat i ostatním.
Začátkem září se uskutečnilo Vítání šesti nových občánků do naší obce. Slavnostní
chvíle sice byla trochu omezena opatřeními
spojenými s Covidem,ale dle mého názoru
setkání proběhlo v příjemné a přátelské
atmosféře.
Vzhledem k tomu, že výuka žáků ZŠ
probíhá v současné době v prostorách budovy OÚ a také k nejasné situaci s vývojem pandemie, Zastupitelstvo z hlediska
bezpečnosti žáků rozhodlo o zrušení hromadných akcí a rodinných oslav. Velmi se
omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení. Po vzájemné domluvě
jsme ochotni poskytnout společenský sál
hned začátkem příštího roku. Výjimkou
je dlouho plánovaná svatební hostina, po
jejímž ukončení necháváme celou budovu
plošně dezinfikovat prostřednictvím zástupce obce Příluka tak, jak bylo učiněno
dne 20. 9. 2020. Ještě před tím obec Sádek
zakoupila ozónový generátor, kterým budeme pravidelně desinfikovat celou budovu OÚ a v budoucnu může sloužit i pro desinfekci budovy školy. Také nás velmi mrzí,
že se nemohlo uskutečnit Setkání seniorů
plánované na 16. 9. 2020 na hřišti. V té
době se objevilo několik občanů pozitivních na Covid a proto jsme z hlediska bezpečnosti neměli odvahu toto vámi i námi
oblíbené setkání realizovat. Pevně věřím,
že v příštím roce bude situace příznivější
a opět se společně setkáme a pobavíme.
Na závěr vám všem přeji krásný barevný
podzim, pevné zdraví a radost z každodenních maličkostí.
starostka obce
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narozené děti

Naše obec se rozrostla o nové občánky,
kterými jsou děvčátka Lucie Roušarová a Sára Večeřová. Rodičům upřímně
gratulujeme a přejeme celé rodině hodně zdraví. Nechť Vaše děťátko naplní
vaše životy štěstím, radostí a láskou.

Výročí

V uplynulém čtvrtletí oslavili významná
životní jubilea dámy Marie Andrlíková,
Marie Bartoňová, Ludmila Lidmilová,
Vlasta Nunvářová a pánové Miroslav
Bednář, Bohumil Jukl, Vladimír Houdek, František Žižka. Všem oslavencům
gratulujeme a do dalších let přejeme hlavně
pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti
a životního optimismu.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starostka obce podle § 27, ost.1 zákona 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 152/2000
Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 130/200 Sb. o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstev krajů se konají
dne 2. října 2020
od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
dne 3. října 2020
od8,00 hodin do 14,00 hodin
2. Místem konání voleb je:
volební místnost Obecního úřadu v Sádku č.p. 150
3. Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Informace pro voliče ohledně protiepidemiologických opatření:
1.
Do volební místnosti vcházet pouze se zakrytými ústy a nosem
2.
Používat desinfekci rukou
3.
Používat přednostně vlastní propisovací tužku
4.
Dodržovat vyznačené a přiměřené rozestupy
5.
Dodržovat pokyny okrskové volební komise
V Sádku dne 17. 9. 2020				
Eliška Mešťanová
						starostka obce
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způsobem přistoupili ke všem změnám, které
nastaly a jak se s nimi vyrovnali a vyrovnávají.
Děkuji všem dětem, které změny zvládly asi
nejlépe z nás. Když jsme se sešli 1. září na
slavnostním zahájení školního roku, říkala jsem dětem, že nás čeká velké podzimní

dobrodružství. A tak doufám, že na něj budeme jednou všichni vzpomínat jen v dobrém
a s úsměvem na rtech.
Přeji Vám všem krásný podzim prožitý
ve zdraví.
Ladislava Plachá, ředitelka školy

BARVY PODZIMU

ZE SÁDECKÉ ŠKOLY
Když se školáci i mateřáčci rozběhli na letní
prázdniny, začalo ve škole velké stěhování
a vyklízení. Bylo potřeba všechno připravit
na zahájení její přestavby. V pondělí 20. července 2020 zahájila firma Stavitelství - Háněl
s. r. o. z Proseče stavební práce a od té doby
zdárně pokračují. Je to časově náročný úkol
a my všichni jsme byli připraveni, že velkou
část letošního podzimu bude naše mateřská
škola i základní škola potřebovat jiné prostory,
kde bychom mohli pracovat a učit se.
Azyl mateřské škole poskytli na Obecním
úřadu v Kamenci, kde paní učitelky připravily
svým dětem krásné prostředí, všem se tam líbí
a jsou tam spokojeni. Základní škole a školní
jídelně zase umožnilo zastupitelstvo užívat
prostory Obecního úřadu v Sádku. I tady se
paní učitelky i paní kuchařky snažily, aby se
nám všem co nejlépe a v poklidu pracovalo.
A tak prvňáčci spolu s páťáky mají svoji pěknou třídičku v klubovně, 3. a 4. ročník velkou
třídu na sále a žáci 2. ročníku se učí v knihovně. V pátek se děti chodí učit i na faru. Paní
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kuchařky nám vaří svá výborná jídla ve zdejší
kuchyňce a pan školník nebo pan starosta
Kamence je vozí dětem do školky v Kamenci.
Školní družina běží také bez omezení a děti
mohou, se svolením pana stavbyvedoucího,
využívat část naší školní zahrady.
Snažíme se všichni, aby vše probíhalo pokud možno hladce a bez problémů. Začátky
v jiném prostředí, v trochu stísněných podmínkách, byly náročné pro děti, rodiče, učitele
i provozní zaměstnance a také pro zaměstnance úřadu, ale vše se postupně zlepšuje.
Komplikace přináší zhoršující se epidemiologická situace v zemi a my musíme reagovat na
příslušná opatření. Přesto doufám, že budeme
moci co nejdéle normálně učit a že stavba bude
pokračovat tak, jak má, abychom se mohli
vrátit brzy zpět do našich tříd.
Děkuji zastupitelům obou obcí za to, že
nám poskytli prostory svých úřadů a umožnili
nám v nich hrát si, učit se a pracovat i za cenu
jisté ztráty klidu k jejich práci. Děkuji všem
zaměstnancům školy a rodičům za to, jakým
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A bylo jaro zvláštní, v létě se zdálo být
lépe a podzim nám zase připomíná, jak
křehcí jsme. Možná tak to vnímají mnozí.
Pravda však je jiná, každý den se kolem nás
prohání spousta neštěstí, bolů a samot. Jen
člověk srdce hluchého si nevšímá, jak blízcí
se ve smutek propadají. A jak intenzivně si
tyto věci uvědomujeme, když nad hrobem
svých blízkých stojíme. To, co bylo, není.
Blízkost tělesná pominula, ústa mlčí, oči
jsou zavřeny. Vztah však trvá a jak je bolestné, když nenachází odpovědi.

Začínám zde svůj třetí rok. Jedna
z mých velkých radostí je náš hřbitov. Všímám si, jak se o památku svých drahých
zesnulých staráte. Jak, i když nepříjemné
větry rozhází kvítí a svíce, které vyjadřují
vaše srdce milující, opětovně je na hroby
svých předků stavíte. Někdy se to může
zdát jako marná práce. Není tomu tak. Doč. 3/2020

kud člověk žije, musí svou svíčku kladenou
na generace předků a přátel zapalovat. Rozpomínat se na vztahy, neboť jen ty jediné
mají skutečnou cenu.
Blíží se svátek dušiček. Budou dny pošmourné, možná se budeme tento rok bát
o něco více, někdo o sebe, jiný o své blízké.
A já budu pozorovat, jak mnohá auta, kola
a mnozí jednotlivci i skupiny budou vystupovat na hřbitov sádecký, ke kostelu,
v němž jediný Pán života ve svatostánku
ochraňuje nejen ty, kteří nás již předešli do
věčnosti, ale i ty, kteří touží žít vztahy. Kteří ví, že jediným opravným prostředkem
narušených vztahů je odpuštění. Odpusťme, svíčku zapalme a v tichosti děkujme za
život, který můžeme žít zde na zemi. Jsme
zkoušeni, ale povstáváme, třeba jen kvůli
tomu, abychom se na druhého laskavě podívali, za něho se pomodlili, ruku k dílu
přiložili a večer na lůžko upadli jako do
hrobu, z kterého snad zítra povstaneme,
abychom uviděli druhého člověka očima
pravdivějšíma, kde hlubina hlubinu hledá
a společná Láska je naplňuje.
Zima se blíží. Avšak každá obsahuje
i narození Boží, Vánoce. Kdo by se netěšil
na narození Spasitele, avšak před tím, co
musel pro nás vytrpět, neschovávejme hlavu, teprve to dává činu hodnotu.
Přeji vám, zkoušeným, požehnaný podzim
P. Ondřej Špinler, váš kněz
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WWW.F-BIKEKLUB.CZ

Během letních měsíců se konala většina
tradičních závodů, kterých se pravidelně
účastníme. Hlavní akcí byla pro nás samozřejmě Sádecká pila, která byla letos
dvoudenní.
Na začátku prázdnin se Jirka Dittrich
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trase Jirka Dittrich také 3. místo. Ve Vraclavi získala Zdenka Fliedrová 2. místo
a Jirka Dittrich také 2. místo. Nový závod se konal v Pomezí, kde se jela silniční
časovka, zde ve svých kategoriích získali
Tomáš Lněnička 1. místo a Jirka Dittrich
2. místo. Během září je v našem okolí asi
nejvíce závodů. Byli jsme v Moravské Třebové (J. Dittrich 2. místo), na VyKingovi
ve Svratce - Jirka Bureš 2. místo. Závod
Okolo Sedlišť je pro většinu poslední závod
horských kol v sezoně, i zde jsme získali
bedny, Zdenka Fliedrová 2. místo a Jirka
Dittrich 2. místo. Zároveň to byl poslední
díl seriálu Poháru Českomoravské vrchoviny, kde v celkovém pořadí ve svých kategoriích získala Zdenka 2. místo, Jirka
Dittrich 2. místo a Vašek Srnský 3. místo.
Hned druhý den se konala tradiční časovka
na Lucký vrch, která byla letos rekordně
obsazena. Naše barvy zde hájila desítka
našich borců. V historických kolech vyhrál
Tomáš Fliedr, ostatní stupně vítězů získali
zástupci nejmladších – Adéla Fliedrová 2.
místo a Adam Pražan 3. místo.
Adam Pražan obsadil skvělé celkové
10. místo v Českém poháru horských kol
(závody v Touškově, Zadově, Peci p. Sněžkou a Brně).
Běžecké závody: Tomáš Fliedr ve Vraclavi
3. místo, Běh na lucký vrch 1. místo, Lubenská desítka 3. místo, Zdenka Fliedrová Běh
na lucký vrch 1. místo. Adéla Fliedrová Běh
na Lucký vrch 1. místo, Lubenská desítka 1.
místo. Tomáš Fliedr ml. Běh na lucký vrch 1.
místo., Lubenská desítka 2. místo.

vydal do Holešova na nejtěžší závod horských kol u nás. OBR Drásal měří 172km
v náročném terénu, Jirkovi ze závod povedl a získal parádní 5. místo.
Na závodech v Dalečíně na krátké trati
získal Jirka Bartoň 3. místo a na dlouhé
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Sádecká pila
1. a 2. srpna jsme pořádali již 8. ročník
MTB Sádecké pily a 1. ročník Run Sádecké
pily (běh na 12km). Několikatýdenní přípravy se vyplatily, počasí nám přálo a během víkendu se v Sádku na start postavilo
340 závodníků všech věkových kategorií.
Závodníci přijeli z různých koutů republiky
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včetně borců, kteří jsou v užší české reprezentaci a pravidelně se účastní Českého
poháru horských kol. Tradičně těžká trať
prověřila všechny závodníky jak na kolech,
tak v běhu. Uznání patří také borcům, kteří
absolvovali oba závody. Naše barvy bylo
také vidět. Jirka Dittrich získal 3. místo,
Zdenka Fliedrová 2. místo a v běhu Tomáš
Fliedr 2. místo.
Také dětské závody byly slušně obsazeny, na start se postavilo 70 dětí. Naše
mladé naděje vybojovaly čtyři bedny. Adéla
Jílková 1. místo (5-6let), Štěpán Dittrich
2. místo (7-8let), Adéla Fliedrová 3. místo
(9-10let) a Adam Pražan suverénně zvítězil
v kategorii kluků 9-10let. I ostatní na trati
nechali vše. Lukáš Fliedr 9. místo (5-6let),
Tomáš Fliedr 5. místo (7-8let), Petr Jílek 5.
místo (9-10let).
Děkujeme všem, kteří tuto akci jakýmkoliv způsobem podpořili.
FBKS
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HASIČSKÉ OZVĚNY
Ahoj všem Sádečákům. Tři čtvrtiny
roku 2020 jsou ty tam a pro všechny z nás
začal dnes odpoledne byť alespoň astronomický podzim. Popravdě však bylo toto
uplynulé léto tak trochu jiné než bývalo
zvykem. Ne že by nás zlobilo počasí, to
bylo vcelku pohodové, ale jako na potvoru
je tady ten čertík koronavirus, který nejen
znepříjemňuje práci a aktivity nám hasičů,
ale všem nám, kteří zde žijeme. To samozřejmě není žádné nové zjištění, ale tvrdá
realita všedních dní, která tu je a my se s ní
musíme poprat a vypořádat se s ní. I naše
činnost samozřejmě byla tímto ovlivněna,
i když jsme se jednak snažili nic přehnaně
neriskovat, ale na druhou stranu při dodržení základních hygienických pravidel
přesto pár akcí uskutečnit.
Soutěžní družstva dospělých oproti předešlým letům věnovala výcviku a tréninku
díky již zmíněné situaci méně času. Nic to
ovšem neubralo na jejich chuti se předvést
a ukázat se co v nich je. Svitavská liga v trochu okleštěné podobě (zrušeno bylo kvůli
koronaviru prvních závodů) a tak první závod absolvovali 5. 7. v Hartmanicích, 11. 7.
Sádek, 25. 7. Nedvězí, 2. 8. Kamenec zrušen,
8. 8. Oldřiš, 15. 8. Desná, 5. 9. Zderaz, 12. 9.
Perálec a poslední 19. 9. Květná. Na těchto
soutěží se různě zúčastňovala dvě družstva
mužů, družstvo seniorů a žen. Konečná
umístění nakonec dopadla takto muži A 8.,
B 17, ženy 15 místo a senioři 4. místo.
Pár zajímavostí k těmto soutěžím: muži
soutěží téměř ve stejných sestavách jako
loni, nejlepší umístění muži A Květná 3.
místo, Nedvězí 5. Muži B 2x 7.místo vedle
toho 2x neúčast, 2x neplatný pokus, senioři
1.místo Zderaz 3x neplatný pokus. Ženy
3.místo Oldřiš, 3x neúčast, 3x neplatný
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pokus. Zdálo by se výsledkově nic moc hitparáda, ale časy jsou stále lepší a hlavně
všichni si to užívají, baví je to a je to pro ně
především zábava. Pokud se týká neúčasti
na některých soutěžích byli zapříčiněny
především marodkami a tím darebákem
kovidem, ale to tak prostě v životě chodí.
K závodům dospělých už jenom jedna věc,
jistě jste postřehli, že jeden ze závodů ligy
jsme tradičně pořádali u nás doma. Myslím
že, jako pořadatelé jsme uspěli i přesto, že
takovou nadílkou vody z nebe jsme byli
naposledy obdařeni při dvoudenní soutěží mládeže před mnoha a mnoha lety nazpět. Zvládli jsme to, nikomu se nic nestalo
a soutěž proběhla podle vše pravidel.
Jako pořadatelé jsme se mohli ukázat
ještě i na konci prázdnin, kdy jsme uspořádali pohárovou soutěž mládeže v požárních útocích. Tentokrát nám počasí přálo
a do Sádku dorazila družstva mládeže z celého okresu Svitavy. Jelikož liga Svitavska
v kategorii mládeže byla pro letošní rok
zrušena, byl tento závad jeden z mála, na
kterém si mohla družstva porovnat a poměřit se, jak na tom jsou. Našim se to podařilo starší vyhráli a mladší se umístili na
6. místě A a 11. místě B.
Týden před naší soutěží proběhla rovněž
soutěž mládeže ve vedlejším Kamenci, kde se
zúčastnili pouze naši mladší s umístěním A 3
místo, B 5.místo. Jiné soutěže v kategorii mládeže se ze známých důvodů neuskutečnily.
V této virově nelehké době se nám podařilo v době relativního uklidnění uspořádat
taneční zábavu, tentokrát bez Kyvadla, ale
se starými dobrými muzikanty z Markantu, kteří v Sádku hráli naposledy kdysi před
desítkami let. V neděli po zábavě se díky
děvčatům podařilo zorganizovat dětský
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den. Dětí bylo sice trochu méně, ale ty co
dorazily si to užily. Nakonec sice bez pěny,
protože nás opět strašilo počasí, ale zase si
děti mohly důkladně i s výkladem prohlédnout zásahové nákladní auto kamarádů
z HZS Polička.
Co jinak nového v našem sboru:
29. 6. jsme díky vydatným dešťům byli
nuceni vyjet, napytlovat pár pytlů s pískem
a zabezpečit některé nemovitosti proti vodě.
Nakonec vše dobře dopadlo, což je dobře.
Jeden z našich dlouholetých členů a velitel sboru Mirek Bednář minulý týden
oslavil krásné životní jubileum, tento týden slaví o něco mladší životní jubileum
rovněž již bývalý velitel Slávek Červený
a něco podobného čeká na začátku října
i Vladislava Haupta. S ohledem na koronavirové skutečnosti jsme osobně přát nechodili, ale nebojte nic, jak se situace uklidní
tak se určitě ukážeme. Prozatím alespoň
takto na dálku přejeme všem oslavencům
vše nej, ať jste zdraví, spokojení a splní se
Vám vše co si přejete a díky za vše, co jste
pro sbor doposud vykonali.

č. 3/2020

Dětí v obci přibývá, což je víc než dobře. Z našich členů ovšem do tohoto výčtu
nepřiložil „ruku k dílu“ sice žádný, ale oni
to časem třeba změní :-). Členská základna
se nám rozrostla o 4 nové členy (3 z řad
mládeže a jeden dospělý).
Tolik asi ve zkratce vše od nás hasičů.
Zaplať pánbůh u nás nehoří, různé živelné události se nám taky vcelku vyhýbají,
tak se všichni soustřeďme na tu potvůrku
covida a snažme se svým odpovědným
chováním a přístupem ten jeho život co
nejvíce znepříjemnit.
Na závěr nám dovolte upozornit na
blížící se začátek topného období a s tím
spojené nutné revize, prohlídky a čištění
kotlů, kouřovodů, rozvodů a uložení používaného paliva a vůbec všeho co s tím
souvisí. Neradi bychom Vás byli nuceni
navštívit z jiných než přátelských a kamarádských důvodů.
Tolik už od nás hasičů doopravdy vše, níže
pár fotek soutěžních kolektivů a z činnosti
sboru. Více na facebooku hasiči sádek a instagramu hasiči Sádek a mladí hasiči Sádek.
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