ZPRAVODAJ
obce Sádek
ročník X XI. – 1/2021

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané.
Srdečně vás zdravím a dovoluji si vás informovat o aktuálním dění v naší obci.
Na prosincovém zasedání Zastupitelstvo obce Sádek schválilo podání žádosti
o dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj na investiční
akci „Oprava místní komunikace k zastávce Českých drah v Sádku“
a „Oprava místní komunikace Na kopci
v Sádku“. Tato se nachází nad sportovním
hřištěm směrem na Telecí mezi již opravenými úseky. V tuto chvíli nám není známo,
zda jsme uspěli.
V březnu letošního roku vyhlásilo Ministerstvo financí Výzvu na podporu rozvoje
a obnovu regionálního školství. Po dobrých loňských zkušenostech zastupitelstvo opět rozhodlo této možnosti využít
s nadějí získat 90 % investičních nákladů.
K dispozici již máme pravomocné Stavební
povolení a vybraného dodavatele stavby
Ve druhé etapě stavebních úprav se bude
jednat o výměnu střešních konstrukcí nad
celou budovou školy, vybudování nových
stropních konstrukcí nad hlavní částí, vestavbu prostorné školní družiny, vybudování venkovního protipožárního schodiště,
opravu fasády a výměnu vchodových dveří.
Nyní zbývá podat žádost a pevně věřit, že
finanční prostředky z veřejných zdrojů opět
získáme.
V průběhu minulých let opakovaně docházelo k zatékání dešťových vod střešní krytinou na budově obecního úřadu.
Z toho důvodu byly prováděny dílčí opravy
a v loňském roce se zjistilo, že použitá krytina je na hranici životnosti přesto, že stavba byla provedena teprve před deseti lety.
Jedná se o nekvalitní materiál, který byl
certifikován a v té době běžně používán.
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Stavební firma, která stavbu prováděla dnes bohužel
již neexistuje a tak si musíme poradit sami, abychom
zabránily dalším škodám.
Výměna střešní krytiny na
sedlové střešní konstrukci
bude provedena ve druhém
čtvrtletí letošního roku.
V souvislosti s výměnou
vrchního el. vedení za podzemní kabelové
na dolním Sádku je nutné ve stejné trase
uložit kabelové vedení pro veřejné osvětlení, aby tato potřeba byla i nadále zajištěna. Děkuji touto cestou všem vlastníkům
nemovitostí, kteří za tímto účelem udělili
písemný souhlas. Plánované zahájení stavby na duben letošního roku bude zřejmě
opět posunut, jelikož ještě nebyl vybrán
dodavatel stavby.
Na podzim loňského roku se nám podařilo osadit na několika místech další
tlampače veřejného rozhlasu. Slyšitelnost
ještě není stoprocentní, ale budeme se nadále snažit, aby tomu tak bylo.
Posledním důležitým tématem tohoto
článku jsou odpady. Během posledních měsíců se rapidně zvýšilo množství zejména
plastových odpadů. Dovoluji si vás všechny
požádat, abyste plasty důkladně třídili,
snížili jejich objem a předem si zjistili, zda
je v kontejneru místo pro jejich vložení. Pokud tomu tak není, vložte prosím plasty do
pytlů, které zdarma obdržíte na obecním
úřadě a v den přede dnem určeným ke svozu je uložte na vhodném místě u hlavní silnice. Stává se, že svozový vůz projede obcí
brzy ráno, pytle zůstanou u silnice a vy je
pak musíte zbytečně uklízet. Ještě si dovoluji připomenout, že kontejnery na tříděný
odpad slouží primárně pro potřeby občanů.
Osoby podnikající, které mají vyšší množství odpadů (plast, papír) mají zákonnou

Zpravodaj obce Sádek

povinnost je odevzdávat na sběrný dvůr.
Jsem přesvědčena, že většina z vás takto
postupuje. Na základě shora uvedených
skutečností musím konstatovat, že mne
i ostatní členy zastupitelstva velmi mrzí,
že se na kontejnerových stáních hromadí
pytle bohužel i s netříděným odpadem,
které neskutečně hyzdí vzhled naší obce
a to je opravdu škoda. V neposlední řadě
si dovoluji požádat občany, aby uklízeli
exkrementy po svých psích mazlíčcích na
veřejných prostranstvích. Jedná se zejména o parčík za obecním úřadem, kde je
i pro tyto účely umístěn odpadkový koš.
Na závěr se s vámi musím podělit o jedno
šokující zjištění. U cesty k vlakové zastávce
bezohledný člověk nasypal skleněné střepy
kolem listnatých stromů. Nad takovým
jednáním už opravdu zůstává rozum stát.
Bohužel pro přírodu a potažmo pro nás se
i takové věci v dnešní době stávají. Snažím
se uvěřit tomu, že to snad nebyl místní

občan. V opačném případě je to pro mne
velké zklamání. Naštěstí se k tomu sádecký
občan a zastupitel Mgr. Tomáš Flídr postavil čelem a spolu se svými dětmi střepy
uklidil. Za to mu patří upřímné poděkování. Na závěr všechny občany prosím, aby
z naší jedinečné krajiny nečinili skládku
odpadů. Velmi si vážím vaší zodpovědnosti
a pochopení.
Na závěr si v dnešní složité době dovoluji citovat českého filozofa Eduarda Tomáše:
Nežijte proto, abyste získávali a byli milováni, ale abyste sami dávali a sami milovali. V tom je jediná naděje a spása a také
trvalé štěstí všech našich příštích dnů.“
K nastávajícím Velikonočním svátkům
vám přeji stálou víru, naději a optimismus,
pevné zdraví, spoustu síly, trpělivosti,
štěstí a mnoho radosti z probouzející se
jarní přírody.
starostka obce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Výročí
V uplynulém čtvrtletí oslavili významná
životní jubilea paní Jitka Kvapilová, paní
Zdenka Leksová a pan Miloš Vraspír.
Oslavencům gratulujeme a do dalších let
přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a životního optimismu.

Úmrtí
Svou rodinu, přátele a známé navždy
opustily paní Božena Feltlová a paní
Ludmila Portlová. „Není smrti tam, kde
byl život vyplněn prací, láskou a obětavostí“.

Narozené děti
Naše obec se rozrostla o nové občánky.
Tentokrát to jsou chlapci Vladimír Báča
a Vojtěch Mešťan. Rodičům upřímně
gratulujeme a přejeme celé rodině hodně
zdraví. Nechť Vaše děťátko naplní vaše
životy štěstím, radostí a láskou.
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LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Opět se vracíme k již dlouho diskutovanému tématu týkajícímu se likvidace odpadních vod v naší obci. V průběhu uplynulých
tří měsíců jsme se snažili získat potřebné
informace na Krajském úřadu Pardubického
kraje, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu Životního prostředí atd. ohledně
dotačních programů.
Přesto, že se likvidace odpadních vod
pomocí tlakové kanalizace po celou dobu
jevila pro naši obec zcela nedostupná, v lednu 2021 se několik zastupitelů vypravilo do
obce Vendolí za účelem získání informací
o tlakové kanalizaci. Zjistili jsme, že v obci
funguje 4 roky a provoz je bezproblémový.
Rozpočet na její realizaci činil 93 milionů
Kč a z toho obec Vendolí získala dotaci ve
výši 87 milionů Kč.
Následně se v první polovině února uskutečnila schůzka za účasti několika zastupitelů a Ing. Oldřicha Rece, se kterým jsme
již v minulosti spolupracovali na studiích
centrální kanalizace včetně ČOV, za účelem zjištění, zda a jakým způsobem se dají
získat finanční prostředky na vybudování
tlakové kanalizace. Na základě dostupných
informací pravděpodobně odpadne překážka v podobě přepočtu finančních nákladů
na jednoho ekvivalentního obyvatele, tedy
nemělo by dojít k bodovému znevýhodnění
naší obce a tím by se otevřela možnost získat finance z veřejných zdrojů.
Poněkolikáté jsme důkladně zvažovali
všechny varianty likvidace odpadních vod.
Z jednání vyplynul již známý fakt, že na
gravitační kanalizaci nemáme a ani v budoucnu nebudeme mít dostatek finančních
prostředků v takové výši, abychom nezadlužili obec na dlouhá léta dopředu. U domovních ČOV zase bude v některých místech
problém se zasakováním přečištěných vod,
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jak ukázal geologický průzkum, který obec
nechala zpracovat v loňském roce. V tuto
chvíli se jako nejlepší možnost jeví tlaková
kanalizace s vlastní ČOV v místě, jak již byla
v minulosti navržena, tedy za křižovatkou
směrem na Korouhev.
Za předpokladu získání 85 % finančních
prostředků z veřejných zdrojů na náklady
realizace, by tato varianta byla pro naši obec
ekonomicky únosná. Jednalo by se o centrální tlakovou kanalizaci s jednotlivými
přípojkami a přečerpávacími jímkami s elektrickými čerpadly u každé nemovitosti. Předpoklad je takový, že by jímku s čerpadlem
financovala buď obec z rozpočtu nebo občané
nemovitostí z vlastních zdrojů (cca 50 000
Kč na jednu domácnost). To by v prvním případě představovalo vyšší částku za stočné,
v druhém případě by byla částka snížena.
Zastupitelé se kloní k variantě č. 2 z hlediska zodpovědnějšího přístupu jednotlivých
občanů k vlastnímu majetku. Přibližný předpoklad vlastní realizace stavby je za 7- 8 let
z důvodu vysokých nároků na projektovou
dokumentaci, složitého povolování stavby,
náročného výběrového řízení na dodavatele stavby a nelehké administrace Žádosti
o dotaci. Výhodou tlakové kanalizace oproti
gravitační je fakt, že v průběhu realizace
stavby nedochází k tak masivní devastaci
celé obce výkopovými pracemi, jak můžeme
sledovat v okolních obcích, a doba realizace
stavby je podstatně kratší.
Na závěr zdůrazňuji, že tlaková kanalizace bude realizována pouze za předpokladu,
že získáme dostatečné finanční prostředky
z veřejných zdrojů.
V tuto chvíli jsou možné dvě varianty.
Odkanalizování obce pomocí tlakové kanalizace s vlastní ČOV nebo pomocí jednotlivých domovních ČOV. Záleží na Vás,
Zpravodaj obce Sádek

kterou cestou se vydáme a jedině na základě
vašich názorů budeme schopni se zodpovědně rozhodnout. Z důvodu přísných protiepidemických opatření prozatím volím
formu elektronické komunikace. Pevně
však věřím, že se v dohledné době zlepší
pandemická situace a budeme mít možnost
se osobně setkat.

Případné dotazy a připomínky zasílejte
prosím elektronicky na e-mailovou adresu:
obec@obecsadek.cz nebo písemně do poštovní schránky obecního úřadu.
Předem děkuji za vaše názory.

Eliška Mešťanová, starostka

UPOZORNĚNÍ
Ve čtvrtek 8. 4. 2021 se na obvyklých místech uskuteční sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. V 16.00 h. u horního kravína, v 16.15 h. na parkovišti u obecního
úřadu a v 16.30 h. u dolního kravína.

HŘBITOVNÍ PROSTORY
Žádáme majitele obrubníků, pomníků a dalších částí z hrobů, které jsou odloženy
a nebudou již na hroby použity, o jejich likvidaci. Pokud toto stihnete do velikonočních
svátků, budeme vděčni, jinak prosíme do konce dubna. S případnými dotazy o jejich
likvidaci se také můžete domluvit na tel.čísle 603 194 216.
za správu hřbitova Lejhanec st.

Sádek mýma očima
„Sádek mýma očima“.

Účastnit se mohou: všechny děti ve věku 0–15 let

Technika malby obrázků: libovolná dle vlastního uvážení

Formát obrázků: min. A 4 a větší
Uzávěrka soutěže:
30.04.2021
Zasílání obrázků: osobně do kanceláře OÚ, případě barevně ofocené nebo oskenované zaslat na email: obec@obecsadek.cz

Vyhodnocení: Zástupci pořadatelů, obecní knihovny, školské rady, pedagogů ZŠ a MŠ a sponzorů ,vyberou dle jednotlivých
věkových kategorii nejhezčí obrázky a určí pořadí.
Odměna: Věříme, že s pomocí obce, hasičů a podnikatelů, se nám podaří zajistit tolik cen, abychom odměnili všechny účastníky
Všechny obrázky budou po vyhodnocení zveřejněny na webových stránkách obce Sádek, kde si je budete moci prohlédnout.
Pokud se podaří nashromáždit dostatečný počet obrázků, v závěru roku se z nich případně pokusíme
vytvořit obecní kalendář na rok 2022 a ten nám celý rok bude připomínat šikovnost a umění našich dětí.
Podrobnější informace na stránkách obce : www obecsadek.cz

č. 1/2021
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INFORMACE ÚŘADU PRÁCE ČR

ZMĚNA ORGANIZACE ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

pro příjemce dávek příspěvku na bydlení a přídavku na dítě
V souvislosti s nouzovým stavem, a s ním spojenou novelou zákona o státní sociální
podpoře, Úřad práce ČR ve 2. čtvrtletí 2021 automaticky vyplatí příspěvky na bydlení
a přídavky na dítě všem klientům, kterým byly tyto dávky vypláceny v 1. čtvrtletí 2021,
a to ve stejné výši, jako v 1. čtvrtletí.
Touto změnou odpadá klientům povinnost dokládat čtvrtletní příjmy na bydlení,
tudíž i důvod k návštěvě Úřadu práce ČR.

Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022
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 2021/2022.
Zápisy budou probíhat v dubnu, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ještě jednou velice děkujeme p. starostovi Petru Švábovi a slečně Markétě Drašarové
za poskytnutí prostor mateřské škole na
Obecním úřadě v Kamenci po dobu přestavby školy v Sádku. Děkujeme za jejich ochotu
nám vždy vyjít vstříc a za pěkný přístup jak
k dětem, tak i k nám dospělým. Nemalé poděkování zaslouží i p. Libor Baumruk, který
se střídal s p. starostou a každý den nám
dováželi obědy ze Sádku – ty nám uvařily
naše skvělé kuchařky Zdena a její vydatná
pomocnice Maruška.
V Kamenci jsme bohužel neplánovaně
skončili ze dne na den, takže ani děti ne-

měly možnost se,rozloučit“. Ale není všem
dnům konec…
Jak jste jistě všichni zaznamenali, od
1. března jsou všechna školská zařízení
uzavřena. I děti ve školce, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, mají
distanční výuku. Poděkování patří všem
rodičům za spolupráci i za krásné fotografie, které nám posílají…
Přeji Vám všem krásné jaro a hlavně
pevné zdraví.

Za kolektiv učitelek MŠ v Sádku

Eva Zdvořilá

Organizace zápisu:
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
• organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole,
• upřednostnit, pokud je to možné, 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.
Doba pro příjem žádostí a dokumentů vztahujících se k přijímání k povinné školní docházce je stanovena na období: od 12. dubna do 21. dubna 2021.
.
Rodiče dětí, kterých se to týká, budou kontaktováni vedením školy do 31. 3. 2021.
VÍCE INFORMACÍ NAJDETE VČAS NA WEBU ŠKOLY V ODDÍLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
v záložce ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU.


Mgr. Ladislava Plachá, ředitelka školy

ZMĚNA ORGANIZACE ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022
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 do mateřské školy pro školní rok 2021/2022.
Zápisy budou probíhat v období od 2. května do 16. května 2021, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
VEŠKERÉ DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE NAJDETE VČAS PŘED ZÁPISEM NA WEBU ŠKOLY V ODDÍLE MATEŘSKÁ ŠKOLA, v záložce ZÁPIS.
Mgr. Ladislava Plachá, ředitelka školy
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SLOHOVÉ PRÁCE NAŠICH PÁŤÁKŮ – VOLNÉ TÉMA
PŘESTAVBA NAŠÍ ŠKOLY – LUCKA JÍLKOVÁ
Na začátku letních prázdnin se začala opravovat škola. Nemohli jsme se tam učit,
takže jsme se učili na obecním úřadě. Než se škola začala přestavovat, paní učitelky
začaly stěhovat věci ze svých tříd. My páťáci jsme spojeni s prvňáky a měli jsme třídu
v klubovně. Druháci měli třídu v knihovně a třeťáci s čtvrťáky měli třídu na sále.
Po letních prázdninách jsme šli do nových tříd poprvé. Když jsem viděla naši třídu,
řekla jsem si, ž to tu bude fajn. Měli jsme ji takovou menší, ale byla útulná. Moc hezky
jsme si to tam vyzdobili a bylo to prima. Moc mě nebavilo se pořád přemísťovat ze třídy
do třídy. Např. když jsme šli z naší třídy do třídy druháků, museli jsme si vzít všechny
věci naše na sál a pak zase zpátky.
O Vánocích jsme ve třídě měli malý stromeček ozdobený zlatými světýlky a slaměnými ozdobami, a taky jsme měli ve třídě krásná barevná světýlka, která přinesl Míša.
18. 12. 2020 jsme si ve škole udělali Vánoce. Krájeli jsme jablka, pouštěli lodičky
a rozdávali jsme si dárky, a pak jsme se rozloučili a šli jsme domů na vánoční prázdniny.
Do školy jsme se vrátili po novém roce.
Naše škola už se s opravením blížila pomalu do konce. Nás už to na obecním úřadu
moc nebavilo a už nás to tam nudilo. Těšili jsme se všichni už do naší školy. Den před
jarními prázdninami jsme pomáhali paním učitelkám stěhovat věci do naší školy. Po
prázdninách jsme tam konečně byli. Ale byli jsme tam jen jediný týden a potom jsme
museli jít na online výuku. Jelikož jsem páťák, tak si tu novou školu asi moc neužiju…
PŘESTAVBA NAŠÍ ŠKOLY – MICHAL PTÁČEK
Opravy začaly už o prázdninách. Od 1. září jsme se začali chodit učit na obecní úřad.
Bylo to tam pěkné, ale nebylo to jako ve škole. Po Vánocích už jsme se všichni těšili zpět
do budovy školy.
Když nastal poslední týden na
obecním úřadu, přichystali jsme
paní starostce poděkování za to, že
poskytla peníze na opravu, a že nám
zapůjčila úřad na učení.
Poslední den jsme předali poděkování a stěhovali jsme věci zpět
do školy. Při stěhování jsme si vše
prohlédli. Byla to nádhera, byla tam
nová šatna a třída.
Po týdnu pobytu ve škole nás zavřeli. To nás naštvalo… Ale těším
se, až budeme moci zase chodit do
školy.
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JARO – BARUŠKA ČEŠKOVÁ
Když přichází jaro, tak roztává sníh a kvetou sněženky. Většina lidí dělá jarní úklid a výzdobu. Na jaře je také významný svátek Velikonoce, kdy ukřižovali Ježíše Krista. Je to ale
také veselý svátek. Obvykle se barví vajíčka a muži s mladými nebo malými kluky si upletou
metlu a chodí po domech vyšlehat holky, aby neuschly. Ty jim dají vajíčko a něco sladkého.
Na jaře se rodí také mláďata a přilétají ptáci z teplých krajů. Rozkvétají květiny, některé
keře a stromy. Dělají se různé zápichy a do koflíčku se sejí semínka travičky.
Jaro je krásné roční období plné radosti a smíchu.

CHVÁLA SVOBODNÉHO ŽIVOTA
Otevírá se nám další rok, slunce nám již
svítí více do očí a hřeje. Mnohým už i pod
rouškami líce více zrůžověly. Na člověka čekají všemožné zkoušky a my jsme schopni
mnohému přizpůsobit, víme, jak se chránit,
pokud člověk chce a má touhu žít.
Zodpovědní lidé mají již plány na pěkné
dny, chtěli by opravit to či ono, támhleta stříška by také chtěla natřít, živý plot zastřihnout
a je toho mnoho. Někdo by si zase chtěl přečíst
nějakou knížku, podívat se na pěkný film,
sejít se s přáteli a opéct buřty a k tomu si dát
pivo a prostě žít tak, jak žít se má. Možná se
něco nepodaří tak úplně uskutečnit, možná
kvůli vlivům vnějším, možná na to prostě
nenajdeme sílu. Každopádně je dobré si stanovit jakýsi plán. Starší to vědí, mladí většinou ne. Mít plán na den, měsíc, rok a život.
Směřovat odněkud někam, a když se ohlédnu
za svou vykonanou prací, tak si, byť si třeba
i povzdechnu, řeknu „díky Bohu“.
Přečetl jsem teď moc „hezkou“ knihu s názvem Svědectví o životě v KLDR, napsala ji
jedna mladá žena a jsou to rozhovory s uprchlíky ze Severní Koreje. Člověku někdy prospěje
podívat se na místa, kde se tak dobře nežije. V Severní Koreji mají lidé sociální kredit
a podle něho je rozhodnuto, zdali žijí šťastně.
Nelze překročit dlouhý stín rodičů! Pokud si
někdo z rodiny dovolí emigrovat, co čeká ty,
co zůstali v zemi? Jsou přesunuti do koncentračního tábora. Tam se také můžete dostat,
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pokud se u vás najde americký film, či budete
jakkoli veřejně kritizovat místní režim, či se
nezúčastníme veřejné popravy. Zaměstnání
vám bude přiděleno podle sociálního kreditu
nezávisle na vašich schopnostech a přáních.
Stejně tak vám je vybrán životní partner. Účes
si můžete vybrat z několika navržených, a pokud se jakkoli budete nepozdávat sousedům,
tak vás udají a vy půjdete „tábořit“ o dům dál.
Pokud chcete jít do vedlejší vesnice a nemáte
doložku, připravte si dostatek peněz na úplatky. Průměrný měsíční plat Severokorejce činí
dvě eura.
Zažíváme mnohá omezení. Jsou jistě nepříjemná, ale o to více si můžeme uvědomit,
v jak obrovské svobodě žijeme. Tato svoboda vyrůstá z židovsko-křesťanské kultury
a řeckého myšlení a toto zdravé podhoubí
nás dovedlo do svobody, v které můžeme volně dýchat. Tato svoboda byla draze získána
a mnohdy zaplacena krví předků. Važme si
té volnosti k životu! Se svobodou je však třeba dobře hospodařit, abychom nešlapali po
svobodě druhého. K tomu nám slouží rozum,
víra, kultura, svědomí a zkušenost – nic, co by
se dalo koupit, stejně tak jako všechny skutečně důležité věci v životě.
Ať se nám podaří radovat se z paprsků naděje, které prozařují temnoty našich srdcí
a dávají odvahu k tomu hrdě se postavit a říci:
„Hle, jsem Člověk!“ Díky Bohu.

P. Ondřej Špinler, váš kněz
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FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Rád bych se s Vámi podělil o pohled na několik míst v naší obci – sami můžete posoudit, jak
se naše obec za sto let změnila.

Škola přibližně v padesátých letech		
Škola v březnu 2021
– zde je vidět ještě hasičská zbrojnice v těsné blízkosti školy.

Střed obce před více než 100 lety – 		
To samé místo v zimě 2020
škola, tírna, v popředí stará cihelna				

V loňském roce jsme vyhlásili fotografickou soutěž „Sádek a okolí mýma očima“. Soutěž byla určena pro všechny, kteří rádi fotí. Nakonec se sešlo téměř 300 fotografií. Nyní jsou
fotografie zpracovávány tak, aby bylo možné
vybrat ty nejzajímavější a nejpovedenější.
Hodnotit budou fotografové nejen z našeho
kraje. Až to situace dovolí, budou fotografie
vystaveny i pro veřejnost a vyhlášeny vítězné
fotografie. Kdy to bude je nyní ve hvězdách,
ale věřme, že v letních měsících si již budete
moci sami soutěžní fotografie prohlédnout,
případně doplnit fotografie historické svými
komentáři a vzpomínkami.

Zvláštní kategorií - nesoutěžní, byla fotografie historická.
I v této kategorii se nám sešlo pár zajímavých snímků. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří poskytli historické snímky
naší obce, svých domů či jejich okolí ze svých
fotoarchivů a rodinných alb. Mnohé jsem navštívil osobně a vždy to bylo příjemné setkání.
Mým cílem je získat co nejvíce snímků naší
obce, převést je do digitální podoby, uchovat
pro další generace a dnešní generaci umožnit
pohled na to, jak místo, kde žijeme, vypadalo
třeba před sto lety. Jsou místa, která se za sto
let téměř nezměnila, jsou místa, která bychom
už možná ani nepoznali. Budu rád, když se archiv, který vytvářím, rozroste. Staré fotografie
můžete nafotit či naskenovat a zaslat
na email: fotosadek@seznam.cz nebo kontaktovat přímo mě, rád se u Vás zastavím.

Tomáš Fliedr

Sádek čp. 77 a okolí. V roce 1903 zde žil
Dům čp. 77 a okolí v březnu 2021.
domkař Jan Kučera, poté Jílkovi,
nyní Kvapilovi.					
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HASIČSKÉ OZVĚNY
Pokud možno veselé pozdravy od nás
dobrovolných hasičů ze Sádku.
Tak jako každého z nás občanů naší
země, tak samozřejmě i činnost našeho
sboru dobrovolných hasičů podstatně
ovlivnila a v současné době stále ovlivňuje
pandemie covidu 19, a s tím spojená opatření, která jsou navíc i zpřísněna v rámci
vyhlášeného nouzového stavu. Z těchto
důvodů zde nemáme z naší činnosti co
oznamovat a stejně tak i těžko co plánovat
a připravovat do budoucna. Přesto všechno
přetrvává naše povinnost pečlivě se starat o svěřenou techniku a vybavení, být
stále připraveni pro možný zásah či jinou
pomoc. Jsme stále připraveni pomoci komukoli, téměř s čímkoli, proto se nebojte
v případě potřeby na nás obrátit a my Vás
určitě nenecháme ve štychu a uděláme vše
pro to, abychom Vám pomohli.
I v této nelehké době se naskytnou
chvilky, které by nás měly potěšit a měli
bychom se při nich nejen zamyslet co bylo,
zhodnotit vše co proběhlo, ale rovněž se
připravit i na to co je před námi. A tak, ač
to sice trochu vypadá (ale to pouze díky
opatřením), nechceme zapomínat na některé naše členy, kteří si v nedávné době

OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA
připomněli svá významná životní výročí.
I přesto že jsme Vás nemohli navštívit,
myslíme na Vás, přejeme Vám především
zdraví, kterým to vše začíná a je potřeba,
životní pohodu, radost ze života, ze svých
rodin a známých, vrchovatý hrnec štěstí,
bez kterého to taky nejde A tak vše nej,
nej Slávkovi Červenému, Vladislavu Hauptovi a Josefu Červenému, jenž měli svá
výročí již v posledním čtvrtletí loňského
roku. Letos si to již odbyli Milan Peřina,
Anežka Bohuňková a Jirka Boštík. I jim
samozřejmě přejeme to samé. Jelikož nás
letos čekají ještě další kulatá výročí, doufejme, že se podaří covida zahnat, zbavit
se všech omezení, opatření a zákazů a pak
to můžeme třeba o prázdninách společně
všichni oslavit.
Všem spoluobčanům pevné nervy, ještě chvilku všechna ta omezení a zákazy
vydržme a věřme, že už vše půjde jenom
k lepšímu. Hezké a slunečné Velikonoce
v rodinném kruhu, krásné jaro a těšíme se
na Vás v lepších časech.

Dobrovolní hasiči ze Sádku,

kteří jsou tu s Vámi
	
a především pro Vás.

Vážená paní starostko,
zdravíme Vás z Oblastní charity v Poličce a přejeme pěkný den. Nacházíme se u konce
letošní Tříkrálové sbírky a my bychom Vám tímto rádi poděkovali za propojení a spolupráci, které se díky Vaší vstřícnosti mohly směrem k Oblastní charitě Polička uskutečnit.
Děkujeme, že tříkrálové pokladničky mohly být umístěny ve Vaší obci a být tak nablízku
dárcům, pro které forma online darování nebyla možná či přívětivá. Velice si toho vážíme a rádi bychom vzájemnou blízkost podpořili i pro časy příští, i když pevně věříme,
že okolnosti pro další ročníky Tříkrálové sbírky budou vlídné a koledování bude možné
tak, jak jsme v dlouholeté tradici zvyklí.
Paní starostko, prosím, tlumočte ve Vaší obci naše velké poděkování všem dárcům.
Podpora letos byla – s ohledem na všechny nepříznivé okolnosti tohoto času – úctyhodná
a my si toho velice vážíme. Výtěžek tohoto sbírkového ročníku je v našem regionu cílen
na hlavní záměr, kterým je posílení a územní rozšíření poskytování služby Domácího
hospice sv. Michaela. Obec Sádek tedy bude budoucí kroky této nesmírně potřebné služby
provázet cenným podílem. Děkujeme Vám.
Obec Sádek podpořila Tříkrálovou sbírku 2021 částkou 33.956,– Kč.
(V obci byly umístěny pokladničky 60-11650 Kč, 61-0 Kč, 62-7160 Kč,
63-11407 Kč, 64-3739 Kč.)
Celkový letošní výtěžek v poličském regionu dosáhl částky 721.203,– Kč.
Za Vaši Oblastní charitu Polička s přátelským pozdravem a úctou Marcela Vraspírová
správní středisko OCHP
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DOMÁCÍ HOSPIC
Smysl domácí hospicové péče je nezaměnitelný. Umožňuje těžce nemocnému člověku strávit poslední chvíle života ve svém
přirozeném, domácím prostředí, v okruhu
svých blízkých. Domácí hospicová péče
tak může zajistit, že umírání nemusí být
provázeno strachem, nesnesitelnou bolestí, utrpením a trýznivou lhostejností.
Náš Domácí hospic sv. Michaela nabízí
službu lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychoterapeuta a v případě zájmu také duchovního. Poskytuje
nemocnému paliativní péči, jejímž cílem
je zmírnit bolest a další tělesná a duševní
strádání, zachovat pacientovu důstojnost
a poskytnout podporu jeho blízkým. Nabízí poradenství, podporu blízkých osob
během doprovázení nemocného i po jeho
smrti. Právě i po odchodu blízkého člověka
dává Domácí hospic sv. Michaela pozůstalé
rodině hmatatelnou jistotu, že v této velmi
citlivé a bolestné ztrátě není sama.
„Život je věčný, láska je nesmrtelná a smrt je
pouze horizont. Horizont není nic jiného než hranice, za niž už nedohlédneme.“ (R. W. Raymond)
Podpůrný běh pro Domácí hospic
Rozvíjející se Domácí hospic sv. Michaela jsme se rozhodli podpořit sportovní
aktivitou, při níž chceme svou účastí i výkonem vyjádřit podporu a blízkost všem
našim hospicovým pacientům, kteří se ve
svém běhu života již blíží do cíle, i jejich
pečujícím rodinám a blízkým. Proto jsme
naši akci nazvali „Běžím srdcem pro Domácí hospic sv. Michaela“.
Milé běžkyně, milí běžci,
říká se doma je doma. Dnes závodíte pro všechny ty, kteří se rozhodli být
doma. Jsou to ovšem lidé specifičtí. Jsou
to nemocní v závěru života. Je to pečující

14

První ročník
rodina, přátelé, kteří se rozhodli o svého
blízkého v závěru života doma pečovat.
Velmi často slýchám, že hospic je o umírání. Já bych to ráda opravila. Hospic je
o životě. O životě v každé minutě našeho
bytí. Domácí hospic o každé minutě životě
doma. Tam, kde je nám nejlépe. Tam, kde se
cítíme bezpečně. Tam, kde máme všechny
naše blízké, rodinu, děti, psa, kočku, svůj
oblíbený polštář, svůj oblíbený hrnek. Většina lidí v České republice i ve světě si přeje
poslední dny svého života žít doma.
Díky vám můžeme toto přání vyplnit
více pacientům a více rodinám. Náš hospic
v současné době financujeme z veřejného pojištění. To pokrývá pouze náklady
na práci zdravotních sester. Práce lékařů,
sociálního pracovníka, psychoterapeutů
a duchovních je hrazena z grantů a darů.
A jelikož se náš tým rozšiřuje a rozšiřujeme i oblast, kam za nemocnými a jejich
blízkými dojedeme, tak Váš dar použijeme
na pořízení nového auta.

Mgr. Jitka Kosíková

vedoucí služby a zdravotní sestra

Domácího hospice sv. Michaela
Běh pro hospic bude probíhat pro celý
měsíc duben a zájemci všechny potřebné
informace načerpají na: www.policka.charita.cz. Náš „běh“ je výjimečný v tom, že
každý nemusí závodit o čas, trasy je možné
absolvovat i zcela nezávodním, vycházkovým tempem – procházkou s kočárkem či
pejskem. Podstatným smyslem celé akce je
pomáhat si a podpořit se navzájem.
Těšíme se na hojnou účast a věříme, že
i Vy s námi poběžíte srdcem - pro dobrý pocit, pro dobrý výkon a především pro dobru
věc – pro Domácí hospic sv. Michaela.

Zpravodaj obce Sádek

BĚHU PRO HOSPIC
Rozvíjející se Domácí hospic sv. Michaela jsme se rozhodli podpořit sportovní
aktivitou, při níž chceme svou účastí i výkonem vyjádřit podporu a blízkost všem
našim hospicovým pacientům, kteří se ve svém běhu života již blíží do cíle, i jejich
pečujícím rodinám a blízkým.
Svou účastí v běhu podpoříte službu Domácího hospice sv. Michaela
Oblastní charity Polička.
Těšíme se na hojnou účast a věříme, že i Vy s námi poběžíte srdcem
- pro dobrý pocit, pro dobrý výkon a především pro dobru věc.

Kdy: 1. 4. – 30. 4. 2021
Trasy: 2,6 km, 5 km, 10 km, 21 km, 42 km
Trasy přesně stanovené – mapy na webu
Startovné: 100 Kč/ za jednotlivce/ trať
200 Kč/ rodina / trať
Všechny informace na www.policka.charita.cz
č. 1/2021

15

Zpravodaj obce Sádek, registrován u MK ČR ev.č. E 10367.
Vydává Obecní úřad Sádek, Sádek č.p. 150, 572 01 Polička. tel.: 461 724 225
Grafické zpracování a produkce – REK plus s.r.o., Střítežská 583, Polička
Vychází čtvrtletně v nákladu 200 výtisků. Bezplatně!
Uzávěrka vždy 3. týden 3. měsíce čtvrtletí.
Neprošlo jazykovou úpravou.

