ZPRAVODAJ
obce Sádek
ročník X XI. – 2/2021

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané.
Srdečně vás zdravím a dovoluji si vás informovat o aktuálním dění v naší obci.
V dubnu byla před budovou obecního úřadu osazena
dřevěná socha představující
heraldický znak naší obce.
Sochu vytvořil pan Libor
Teplý zvaný „Kubrt“ z Poličky a bylo na ní použito dřevo z lípy, která
musela být poražena z důvodu výstavby
chodníku před školou. Tímto způsobem
nám může i nadále přinášet radost.
Avizovaná oprava střešní krytiny na
budově obecního úřadu byla zdárně dokončena. Stavbu prováděl pan Jiří Zahálka
z Poličky společně s panem Petrem Stříteským z Pomezí. Jejich poctivý přístup
a kvalitně odvedená práce může sloužit
jako dobrý příklad pro ostatní řemeslníky. Nyní už věřím, že se sedlová střešní
konstrukce obejde spoustu let bez oprav.
Další informace bohužel není pozitivní,
jelikož jsme neuspěli s žádostí o dotaci
z MMR na opravu místních komunikací
k vlakové zastávce a nad hřištěm směrem
na Telecí. Doufejme, že bude co nejdříve vypsána další dotační výzva, ve které
s naší žádostí uspějeme. Co se týče dotací na II. etapu stavebních úprav ve škole,
ještě nemáme informaci o tom, zda jsme
s žádostí na Ministerstvu financí uspěli.
Obyvatele dolního Sádku, kterých se
týká výměna vrchního elektrického vedení
za podzemní kabelové, bude jistě zajímat
informace od společnosti ČEZ Distribuce
a.s. v tom smyslu, že stavba bude zahájena
zhruba v květnu příštího roku.
Cílem vybudování chodníků v okolí
školní budovy bylo zvýšení bezpečností
chodců a zejména dětí v tomto dopravně
exponovaném místě. Osoby doprovázejí-
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
cí děti do ZŠ a MŠ zde však
neoprávněně parkují automobily, bohužel mnohdy
i na chodníku, a tím dochází
k velmi nebezpečným dopravním situacím. Z tohoto
důvodu jsme nuceni přistoupit k opatření osadit svislé
dopravní značení „Zákaz
zastavení“. Pro vyšší bezpečnost dětí bude na silnici umístěno ještě
vodorovné dopravní značení „Pozor děti“.
Dne 23. 6. 2021 se uskutečnila schůzka ohledně způsobu likvidace odpadních
vod za účasti Ing. Oldřicha Rece, který má
v tomto oboru bohaté zkušenosti. Děkujeme za hojnou účast, vážíme si vašeho
zájmu o danou problematiku. Na misce
vah však stále zůstávají dvě varianty a to
čištění odpadních vod pomocí domovních
ČOV nebo vybudování centrální tlakové
kanalizace. V nejbližší době vám bude do
poštovních schránek doručen dotazník,
jehož součástí bude technickoekonomický
zhodnocení obou variant tak, abyste měli
možnost důkladně zvážit, pro kterou se
rozhodnete.
V průběhu letních prázdnin plánujeme oblíbené setkání seniorů. Budete včas
informování o datu a místě jeho konání.
Doufáme, že se to letos konečně podaří
a věřme, že na podzim nedorazí další vlna
pandemie a život se vrátí do normálních
kolejí.
Na závěr vám všem přeji krásné a klidné léto zalité sluncem, příjemné zážitky
z dovolené a dětem vydařené prázdniny
naplněné dobrodružstvím.
starostka obce

Zpravodaj obce Sádek

Výročí
V uplynulém čtvrtletí oslavil významné
životní jubileum pan Charles Ruel Baker
ze statku po bývalé rodině Svobodových.
Oslavenci gratulujeme a do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a životního optimismu.

Narozené děti

Úmrtí
Svou rodinu, přátele a známé navždy
opustil pan Pavel Fliedr a pan Petr
Haupt. Z našich bývalých občanů to je
pan Miloš Šustr. „Bylo-li na světě zásluhou blízkého člověka trochu víc lásky
a dobroty, trochu víc světla a pravdy, měl
jeho život smysl a zůstává navždy zapsán
v našich srdcích“.

Naše obec se rozrostla o nové občánky.
Tentokrát to jsou David Zdražil, Ema Foretová (pravnučka pana Františka Pavliše)
a Matyáš Ehrenberger. Rodičům upřímně gratulujeme a přejeme celé rodině hodně
zdraví. Nechť Vaše děťátko naplní vaše
životy štěstím, radostí a láskou.

OZNÁMENÍ
Obec Sádek oznamuje, že za podpory SDH Sádek a SK Sádek uzavřela dne 25. 6. 2021
se společností Česká spořitelna a.s. smlouvu o zřízení transparentního bankovního účtu za účelem finanční pomoci paní Šárce Hauptové a jejím dětem. Číslo účtu je
6013051349/0800 a transakci lze provést elektronickým bankovním převodem
Link na transparentní účet:
https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-6013051349/Obec-Sadek Za
Vaše případné finanční dary předem uctivě děkujeme.
V souvislosti s ničivým tornádem na jižní Moravě lze pomáhat i postiženým lidem v této
oblasti. Nadační fond Českého rozhlasu společně s Radiožurnálem připravily charitativní
projekt s názvem „Pomáhejte s námi Moravě“. Pomoc bude zahrnovat finanční sbírku
a speciální web pro párování potřebných a dárců.
Sbírku můžete podpořit na webu www.darujme.cz/pomahejtesnami. Zároveň byl
spuštěn i speciální web www.pomahejtesnami.cz pro párování potřebných a dárců. Lidé,
kteří potřebují krátkodobé i dlouhodobé ubytování, materiální pomoc, techniku či lidskou
sílu, zde budou moct svá přání, resp. potřebu, zapsat a dárci budou moci konkrétním lidem
a rodinám pomoci napřímo. I za tuto případnou pomoc předem děkujeme.

č. 2/2021
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VODA – ÚVODNÍ ZAMYŠLENÍ

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM V MŠ

„Principem všech věcí je voda, z vody
je vše a do vody se vrací“ Thalés z Milétu
Je naší neoddělitelnou součástí, je s námi
každý den a v každém okamžiku, to ona dává
podobu prostředí, ve kterém žijeme, na ní
především závisí kvalita našeho života. Těžko
bychom hledali činnost nebo oblast života,
která s ní nějakým způsobem nesouvisí. Ve
víru všedních dní ji však přestáváme vnímat
jako něco výjimečného a běžně o ní nepřemýšlíme. Zvykli jsme si na její dostupnost
a problematika nedostatku pitné vody se nám
zdála vzdálená.
V důsledku nepříliš šťastných zásahů člověka do životního prostředí však došlo k narušení některých přirozených procesů probíhajících v přírodě. Jedním z nich je nám všem
dobře známý koloběh vody. Původní scénář,
který vytvořila příroda pro dešťovou vodu po
dopadu na zem, byl nepochybně důmyslný.
Pamatujete ještě? Vsakování do podzemních
vod, odtok povrchové vody, odpařování a tvoření nových srážek – jednoduché a vyvážené.
Člověk však do dobře fungujícího schématu
vnesl nové prvky. Zvýšil rozsah nepropustných ploch v důsledku rozšiřující se zástavby,
ale i nevhodného hospodaření na zemědělské
i lesní půdě, urychlil odtok dešťových vod

Právě nám končí další školní rok. Jaký
byl? Dobrý, špatný, normální…? Byl hlavně… zvláštní.
Vzhledem k rekonstrukci školy jsme
září 2020 začali s dětmi na Obecním úřadě
v Kamenci. Tady jsme prožili podzim, Vánoce i začátek zimy. S dětmi jsme poznali krásná zákoutí Kamence, kam se při vycházkách
normálně nedostaneme. Přišla zima 2021 byla krásná - stavěli jsme sněhuláky, chodili
sáňkovat, všude plno sněhu. Ještě v lednu
to vypadalo, že vše poběží tak, jak má…ale
najednou bylo všechno jinak. Od 1. února
šla celá školka na tři týdny do karantény
(je až s podivem, že se nakazilo pouze jedno dítě), poslední týden v únoru (o jarních
prázdninách) jsme se přestěhovali zpátky
do školky v Sádku a opět svitla naděje…
Jen co jsme děti přivítali ve školce, během
týdne se z nařízení vlády uzavřely všechny
školky a školy.
Pro nás učitelky i předškolní děti (a hlavně pro jejich rodiče) nastala zcela nová situace – distanční výuka (i když to v souvislosti
s mateřskou školou zní jakkoliv zvláštně).
Děkujeme všem rodičům za výbornou spolupráci a zpětnou vazbu.
Od 12. 4. se nám do školky vrátili předškoláci, na které čekalo 2x týdně testování

z lokalit, ale i z krajiny (regulace toků, meliorace), přestal dbát o dostatek vodních prvků
a trvalé vegetace v krajině. V neposlední řadě
pak zatížil životní prostředí a tudíž i vodu
množstvím znečišťujících látek.
V minulých letech asi každý z nás zaznamenal, že je něco jinak. Prostřednictvím médií
se k nám dostávají kusé informace o snižování
hladin zdrojů podzemní vody, zákazech odběru vody z toků, či zákazech napouštění bazénů
z veřejných vodovodů v obdobích sucha, informace o nálezech pesticidů v pitné vodě nebo
zbytků farmaceutik a dalších chemických
látek ve vodě odpadní. Pomalu se vytrácí představy o křišťálově čisté vodě, kterou můžeme
neomezeně čerpat z dostupných zdrojů, která
nám prakticky sama přiteče až domů a po
použití se jednoduše vyčistí a bez jakýchkoliv
následků vrátí zpět do přírody. Mnoho z vás
zcela jistě někdy napadne: „Jak je vlastně zabezpečeno zásobování našeho města pitnou
vodou? Kde získáme informace o naší vodě?
Co nám přinesla dostavba kanalizace a modernizace městské čistírny odpadních vod?“
V letošním roce jsme pro vás připravili
sérii článků, ve kterých vás chceme seznámit
s celým systémem hospodaření s vodou v našich podmínkách, vodním zdrojem počínaje
a čistírnou odpadních vod konče.
Naším cílem je poskytnout vám
ucelené a relevantní informace
pro snadnější orientaci v problematice vody v širších souvislostech. Na pochopení a osvojení základních principů zodpovědného
přístupu k hospodaření s vodou
na všech úrovních závisí to, v jakém prostředí a jakým způsobem
budeme žít my i další generace.

VHOS, a.s.

Zpravodaj obce Sádek

a od 3. 5. všechny děti. Doufáme, že alespoň
do konce školního roku vydržíme…
Bohužel tento rok předškoláci přišli
i o doplňující aktivity ve školce – o plavání, o hru na zobcovou flétnu, o předškolní
lekce v základní škole apod. I tak mají ale
zážitků dost – hledali jsme Podzimníčka,
Zimníčka, na distanční výuce i Jarníčka,
v lednu si vyrobili loď z kartonu, se kterou
jsme vypluli na Severní pól, ze stanu jsme
si postavili iglú atd… Celý rok jsme měli ve
znamení námořníků (na začátku roku se
seznámily děti s posádkou, připravily si
zásoby na cestu, připluly k Vánočním ostrovům, vypluly na Severní pól, ztroskotaly
na pohádkovém ostrově, oslavily Den dětí
a mnoho dalšího…).
Byl to opravdu zvláštní rok… Naštěstí
děti jsou velice přizpůsobivé, žijí především přítomností, minulost mají spojenou
se zážitky a budoucnost je moc nezajímá,
protože se ještě nestala… Situaci ve školce
jsme zvládli velice dobře, děti mají spoustu
zážitků.
Přejeme Vám všem především pevné
zdraví, krásné léto a v září, plni sil, začneme
další školní rok…

Eva Zdvořilá, vedoucí učitelka MŠ

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2020/2021
Loni v červnu jsme si všichni přáli, aby
nový školní rok byl už zase „normální“ a těšili se, že všechno půjde tak, jak jsme zvyklí.
Přestavba školy byla v plném proudu a my
jsme se nastěhovali na Obecní úřad v Sádku.
Bohužel se naše přání nevyplnilo a tento
školní rok „normální“ nebyl. Distanční vý-

č. 2/2021

uka se střídala s prezenční, některé ročníky
byly ve škole jen polovinu školního roku,
jiné o několik týdnů déle. Až na konci února
byla dokončena rekonstrukce, školu jsme
uklidili a mohli jsme se znovu začít učit
v našich třídách.
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Od poloviny dubna se všechno pomalu začalo vracet zpět a my jsme se všichni
především snažili dohnat vše, co jen jsme
mohli. Konec školního roku můžeme opět
zažít aspoň trochu tak, jak jsme zvyklí. Těšíme se na školní výlet do Nových Hradů,
na dopravní hřiště i do muzea v Poličce a na
další aktivity. Páťáci se půjdou podívat do
Masarykovy základní školy, do které po
prázdninách nastoupí na 2. stupeň a taky
pojedou na tajný výlet. Ještě před vysvěd-

čením se rozloučí se školou a svými malými
kamarády prvňáčky, kterým byli celý rok
dobrými staršími parťáky, na společném
odpoledni. A pak už jen rozdáme vysvědčení, rozloučíme se a hurá na prázdniny.
Přeji dětem, pracovníkům školy a Vám
všem krásné léto a ten příští školní rok kéž
je už opravdu „normální“.

Ladislava Plachá, ředitelka školy

LOUČENÍ SE SÁDECKOU ŠKOLOU
PĚT LET V SÁDECKÉ ŠKOLE – BARBORA ČEŠKOVÁ
V této škole jsem se toho spoustu naučila. S naší třídní paní učitelkou Laďkou Plachou
jsem zažila hodně legrace i zábavy. Bavily mě taky kroužky. Chodila jsem na výtvarku a na
gymnastiku, kterou vedla paní učitelka Věra Chválová. Gymnastika mě bavila, i když mi
moc nešla.
S paními učitelkami Laďkou Plachou, Věrou Chválovou, Martinou Hegrovou a Pavlou
Švábovou mě to ve škole moc bavilo a chodila jsem tam ráda. Školní rok 2020/2021 jsme
strávili s prvňáčky a bylo to také super. Je škoda, že nám tyto poslední dva roky 2020
a 2021 pokazil covid.
Ráda bych v této škole zůstala napořád a zažila všechnu tu legraci a zábavu znovu.
V sádecké škole to bylo super a budu na ni často vzpomínat.
ŠKOLA SÁDEK A JÁ – JÁCHYM MADĚRA
Sádecká škola je velmi malá a chodí do ní skoro 50 žáků a já jsem jedním z nich. Chodím
sem od první třídy a víceméně si všechno pamatuju. Je tady i krásná školka, do které jsem
ale chodil jen rok.
Tak tedy v první třídě nás bylo deset a byli jsme sami. Naše třídní učitelka Ladislava
Plachá je i paní ředitelka a máme ji až doteď. Ve druhé třídě nám ubyla spolužačka Nikola,
ale připojili se k nám třeťáci. Ve třetí třídě ubyl kamarád Radim, ale čtvrťáci zůstávali,
takže aspoň něco. Ve čtvrté třídě nás bylo jenom osm, ale dohromady s páťáky nás bylo
osmnáct. Na konci roku jsme byli smutní, protože páťáci odešli a bylo nás zase jenom osm.
A teď jsme páťáci a jsme spojeni s prvňáky.
Za chvíli budou prázdniny a já už budu šesťák. A já tady říkám jen radu pro „školkáče“ –
v Sádku je to super, nechoďte do Poličky.
SLOHY DALŠÍCH PÁŤÁKŮ SI MŮŽETE PŘEČÍST NA WEBU ŠKOLY.
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OZNÁMENÍ
1. PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola bude otevřena ve dnech:
1. 7.–2. 7. 2021 – DĚTI PŘIHLAŠTE DO PÁTKA 25. 6. 2021
16. 8.–31. 8. 2021 – DĚTI PŘIHLAŠTE ROVNĚŽ DO PÁTKA 25. 6. 2021
Kontakt pro případ potřeby: mssadek@zskola.com; mobil - 736 220 326
2. INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Školní rok začíná ve středu 1. září 2021.
Kontakty pro případ potřeby: 731 615 256 (škola)
731 615 254 (školní jídelna)
sadek@zskola.com
Pokud budete požadovat obědy ve školní jídelně od 1. 9. 2021, je nutné je přihlásit
do pátku 27. 8. 2021.
Kde najdete případné další důležité informace týkající se MŠ i ZŠ:
•
na webových stránkách školy: www.zssadek.cz
•
na vývěskách MŠ a ZŠ u starého obecního úřadu v Sádku
•
a vývěsce u Obecního úřadu v Kamenci
•
na Vašich e-mailových adresách
•
případně se je dozvíte z hlášení obecních rozhlasů obou obcí

Ladislava Plachá, ředitelka ZŠ a MŠ

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST VE SBĚRU STARÉHO PAPÍRU
Vážení spoluobčané,
velmi Vám děkujeme za Vaši účast v letošním červnovém sběrovém týdnu. Svoz opět
provedla firma Eurepap Praha s. r. o., pobočka Svitavy a na celý průběh dohlížel náš pan
školník Libor Baumruk. Poděkování patří také starostům Sádku i Kamence, kteří akci
opakovaně vyhlásili a připomněli ve svých rozhlasových hlášeních.
Jako vždy byl po dobu jednoho týdne v Sádku přistaven kontejner, kam jste papír nosili
a vozili. Letošní jaro bylo ve znamení nejvyšších výkupních cen, takže jsme byli velmi
zvědavi, jak se to projeví na celkové částce. A ta byla rekordní, činila krásných 5 055,– Kč.
Sebrali jsme:
vlnitá lepenka (1 kg á 2,50,– Kč)
990 kg
475,– Kč
směs novin a časopisů (1 kg á 3,00 Kč)
860 kg
2 580,– Kč
Celkem
1 850 kg
5 055,– Kč
Peníze škola obdrží na bankovní účet a budou jako vždy uvážlivě a vhodně využity.
Doufejme, že i v budoucnu budou výkupní ceny přijatelné a podle toho budeme postupovat při případném organizování podzimního sběru. Budeme Vás o tom včas informovat
na školním webu.

č. 2/2021

7

STALI JSTE SE OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU?
„V minulosti jsem se seznámila s mužem,
který byl v té době ve vězení. Chtěla jsem mu
jen pomoci, ale pak jsem se do něj zamilovala.
Postupně ode mě vylákal skoro všechny mé
úspory. Po propuštění z vězení mě vmanipuloval do situace, kterou jsem se rozhodla řešit
sebevraždou. Náhodný chodec mi zachránil
život. Za obrovské podpory rodiny, blízkých
přátel a lidí z poradny pro oběti trestných činů
jsem opět našla sama sebe.“ Tereza, 45 let.
Obětí trestného činu se může stát každý.
Nelze spoléhat na štěstí a myslet si, že „To se
mi stát nemůže“. Častou reakcí oběti může
být otázka „Proč se to stalo právě mně?“
Pak následují pocity lítosti, sebeobviňování a pocit opuštěnosti. Reakcí na závažné
trestné činy bývá ztráta iluze bezpečného
světa. Ta může vyústit v psychické problémy jako jsou zhoršená schopnost vnímání,
špatná interpretace poskytovaných informací, zhoršená schopnost řídit svůj život,
dlouhodobá úzkost a neustálý strach.
Každý člověk je v prožitku traumatu neopakovatelný. V důsledku ztráty sebeúcty
a duševní stability dojde u obětí trestné-

ho činu ke snížení schopnosti řešit vzniklé problémy. Důležité je mít někoho, kdo
umí pomoci. Obrovskou podporou bývají
blízké osoby a odborníci, kteří vrací oběti
trestných činů zpátky do života. V poradně Bílého kruhu bezpečí vám poskytneme
právní informace, psychologické a sociální
poradenství a praktické rady a informace.
Nabízíme bezpečný prostor a podporu při
ventilaci svých oprávněných emocí, srozumitelné informace
o právech obětí trestných činů a rady, jak
na tato práva dosáhnout. Dále vám můžeme
pomoci zhodnotit aktuální situaci a stanovit si nezbytné kroky k nápravě škod, vč.
znovuobnovení pocitu bezpečí.
Pokud jste se vy nebo vaši blízcí stali
obětí trestného činu, můžete se obrátit na pobočku Bílého kruhu bezpečí
v Pardubicích. Poradna sídlí v Pardubicích, Tř. 17. listopadu 237 (Dům služeb).
Kontaktní telefon je 732 923 462 nebo
můžete volat na celorepublikovou nonstop Linku pomoci obětem kriminality
a domácího násilí 116 006.

VODA – VODNÍ ZDROJE
Cesta pitné vody do našich domácností
a firem je poměrně dlouhá a složitá. Kapka
vody, která spadne na zemský povrch ve formě
srážek, k nám může dorazit za několik dní,
měsíců či let. První činností člověka navázanou na cestu kapky vody je nalézt dostatečný
a kvalitní zdroj pitné vody, nad zdrojem vybudovat jímací zařízení, vodu z tohoto zařízení
vyčerpat do akumulace, upravit a potrubím ji
dovést až do kohoutku.
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Vodovod Poličsko zásobuje pitnou vodou
kromě Poličky ještě dalších 16 obcí a jejich
místních částí. Pro potřeby vodovodu je využívána pouze voda podzemní - z vrtů, studní
a zářezů. Tento druh přírodní vody vzniká
vsakováním srážkové vody propustnými vrstvami zemské kůry. Chemické složení podzemních vod je proto velmi různorodé, a to s ohledem na chemickou skladbu vrstev, s nimiž
voda na své cestě v podzemí přijde do styku.

Zpravodaj obce Sádek

V podstatě celý vodovod Poličsko se nachází
v oblasti Vysokomýtské synklinály, která vytváří širokou artéskou strukturu s několika
nad sebou uloženými zvodněmi a představuje
jeden z nejvýznamnějších hydrogeologických
celků české křídové pánve a rozprostírá v širokém pásu od Poličky ve směru na Litomyšl
a Vysoké Mýto.
Otázka zásobování pitnou vodou není pouze realitou současnosti, ale nedostatek vody
již v minulosti způsoboval migraci obyvatel či
přesun celých měst do příhodnějších lokalit.
V prvopočátku byly jako zdroj vody využívány vodoteče či studánky a studny. Vyšší
poptávka po vodě z veřejného vodovodu vedla
k vyhledávání zdrojů mimo vlastní město či
obce. Postupně tak bylo možné rozšiřovat vodovodní síť i do okolních obcí, a tím dát vzniknout skupinovému vodovodu v současnosti
nazývanému Skupinový vodovod Poličsko.
Dnes skupinový vodovod zásobuje pitnou vodou Poličku, Střítež, Lezník, Modřec, Pomezí,
Kamenec, Lubnou, Sebranice, Široký Důl, Korouhev, Sádek, Květnou, Oldřiš, Dolní Újezd,
Jiříkov, Václavky, Budislav, Poříčí, Mladočov,
Zrnětín, Horní Újezd, Desnou a Vidlatou
Seč. Skupinový vodovod, jehož je VHOS, a. s.
provozovatelem, využívá 5 pramenišť, která
obsahují 4 jímací vrty, 5 pramenních zářezů
a studny. Do vlastní Poličky lze přivést vodu
ze tří z nich. Slovy čísel z cca 47 l/s, které jsou
ze zdrojů odebírány pro potřeby skupinového
vodovodu, spotřebuje město Polička téměř
60 % tohoto množství.
Nejvýznamnější prameniště, které v současnosti zásobuje prakticky celý skupinový
vodovod včetně Poličky, je prameniště Čistá
s artéským vrtem Cl-1. Tento vrt o hloubce
192 m má povolený odběr 100 l/s a nachází
se u obce Čistá v údolí Jalového potoka. Dalším významným prameništěm je prameniště
Sebranice. Zde jsou v současné době pro zá-
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sobování Poličky a přilehlých obcí využívány
vrty V-1 a V-5a hluboké 216 a 206 m. Jejich
vydatnost je 10 a 23 l/s. Přímo v Poličce se nachází v lokalitě Mánesova vrt V-6 hluboký 106
m o vydatnosti 12 l/s. Z tohoto vrtu se voda
čerpá do vodovodní sítě města Poličky a dále
do Pomezí a Květné. Pro obec Lubná a částečně i obec Sebranice slouží jako zdroj pitné
vody soustava 5 zářezů ve směru na Svatou
Kateřinu. Jejich vydatnost je až 4 l/s. Posledním prameništěm využívaným skupinovým
vodovodem Poličsko je lokalita V Borkách
v Budislavi. Toto prameniště, které tvoří 4
studny, zásobuje obec Budislav a mimo sezónu
je schopno dodávat přebytky vody do Poříčí.
Odběr podzemní vody pro pitné účely
je státem zpoplatněn. Zpoplatnění odběru
podzemní vody stanovil již v r. 2001 zákon
č. 254/2001 Sb. o vodách (Vodní zákon). Od
zavedení tohoto poplatku pro podzemní vody
je jeho výše 2,– Kč za odebraný kubík (m3).
Zpoplatněny jsou zdroje, jejichž odběr přesáhne 500 m3 za měsíc nebo 6000 m3 za rok.
Dlouhodobé sucho, které nás v uplynulých
letech až do nedávna trápilo, neznamenalo
u nejvyužívanějších zdrojů zásobujících skupinový vodovod Poličsko významnější pokles
vydatnosti. To nelze tvrdit o zdrojích podpovrchových (Budislav a Lubná), kde v suchých
letech docházelo k podstatnému snížení vydatnosti, a musela být přijímána opatření na
omezení odběru pitné vody z vodovodní sítě.
Díky propojení jednotlivých zdrojů v rámci
skupinového vodovodu Poličsko je možno
krátkodobý pokles vydatnosti v některém ze
zdrojů vykrýt. Přesto je v zájmu nás všech, aby
byla co nejdříve realizována veškerá koncepční opatření zahrnující posilování odolnosti
vodních zdrojů, zvyšování retenční a akumulační schopnosti krajiny a zodpovědné
hospodaření s vodou.

VHOS, a.s.
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S NADŠENÍM DO DALŠÍ PRÁCE
První červen 2021 byl charitním narozeninovým dnem. Připomněli jsme si krásných
už dvacet devět let působení poličské Charity,
která byla založena jako Farní charita a první
službou, která ji reprezentovala, byla Domácí
péče. V roce 1992 FCHP sídlila v Pálené ulici
a vedla ji paní Jana Stodolová. 1. června 2007
bylo pojmenování změněno na Oblastní charitu Polička, ředitelkou byla Mgr. Markéta
Šafářová a charitní služby se v té době vymezovaly na Denní stacionář, AC dílny, Domácí
péče se rozdělila na Charitní ošetřovatelskou
službu Charitní pečovatelskou službu, Občanské poradenství se rozdělilo na Občanskou
poradnu a Nízkoprahové denní centrum. Tolik tedy krátce k historii.
A co se u nás děje aktuálně? V tomto kontextu
je trochu symbolické, že jsme se právě od června díky uklidňující se společensko-zdravotní
situaci mohli zase plně a zčerstva nadechnout.
A to zejména co se týče různých aktivit pro
naše klienty i směrem k veřejnosti, tedy Vám
všem, kteří nám jste jakýmkoli způsobem
nablízku a charitní dílo se může těšit Vaší
přízni a podpoře, čehož si velice vážíme. Při
tom všem ale nezapomínáme také na naši
posilu vlastní. Ale trochu popořádku.
„Velice si vážím práce a služby všech kolegů,
kteří po celé trvání nelehké doby, již máme
za sebou, zabezpečili zcela profesionální chod
a poskytování charitních služeb.“ To jsou slova
ředitele poličské Charity, Mgr. Martina Dvořáka. Patří k nim ale také slova poděkování,
která směřoval rovněž ke všem zúčastněným
na rozsáhlé a náročné rekonstrukci Charitního domu IV. Tento dům byl kolaudací a následným požehnáním uveden do další etapy svého
života a nyní se v něm zabydluje Charitní
pečovatelská služba a Osobní asistence, Denní
stacionář a zdravotníci Domácího hospice sv.
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obchůdku Fimfárum. Pokud navážeme opět
drobnou informací z charitní historie, připomeňme si, že Fimfárum poprvé otevřelo v září
roku 2008, tehdy sídlilo v Eimově ulici a jeho
srdcem i nezapomenutelnou tváří se stala
naše kolegyně Jana Poliačiková.
V příštím roce nás čekají kulatiny a už teď
víme, že bude za čím se ohlížet, na co vzpomínat, co připravit pro Vás naše věrné příznivce
a přátele. K tomu bude také třeba hodně času
i sil. Ale jak kdysi řekl Vincenc z Pauly, patron
charitního díla: „Málokdy se vykoná něco
dobrého bez námahy.“ Jsme si toho vědomi, a proto nás služba bere stále více u srdce.
A abychom se i my, charitní pracovníci setkali
pospolu a pro naši další službu posílili, absolvovali jsme po delším čase duchovní obnovu,
za kterou jsme vyjeli do Svojanova a následně
vyšlápli krásnou letní, slunečnou krajinou ke
kapličce sv. Majdalenky za Hlásnicí. Duchovní
podpora P. Stanislava Tomšíčka byla opravdu
posilující, provedla nás starostmi i radostmi
všedních dnů a dodala elán do práce i služby
pro dny příští.
Vážení a milí čtenáři, naši přátelé a podporovatelé, jsme nesmírně rádi, že s Vámi můžeme
být takto vzájemně nablízku.

Za OCHP vše dobré a příjemné léto přeje

Marcela Vraspírová

Michaela. Rok 2020 nám v mnohém zahýbal
našimi plány, ke kterým se nyní můžeme směle vrátit s pustit se do nich s neutuchajícím
nadšením. Jmenujme například Burzu filantropie, v rámci které jsme vypracovali projekt
na pořízení nové a moc potřebné vetší pece
na pálení keramiky v našich terapeutických
dílnách. Dalším projektem, který směřuje
k realizaci v prvních dnech měsíce září, je II.
ročník Nebeské aukce. Ta nabídne výtvarné
práce žáků a studentů škol poličského regionu
a veřejnost si je bude moci zakoupit formou
klasické aukční soutěže. Nebeská aukce má
benefiční záměr podpořit právě dokončení
a dovybavení rekonstruovaného Charitního domu IV. Benefičním úmyslem můžeme
navázat na Benefiční koncert. Věříme, že konáním jeho již 21. ročníku potěšíme širokou
veřejnost v druhé polovině listopadu a jako

interprety přivítáme české vokální kvarteto
Bohemia Voice. V čase uzávěrky tohoto čísla
sádeckého Zpravodaje připravujeme besedu
o zajímavé knize Břehy nejsou na dohled. Autorkou je vedoucí naší charitní služby Domácího hospice sv. Michaela, Mgr. Jitka Kosíková.
Možná právě ve chvíli, kdy čtete tyto řádky,
někteří z Vás vstřebáváte zážitky právě z této
besedy. Kniha bude, resp. byla k zakoupení
nejen na besedě spojené s autogramiádou, ale
k dostání bude také v našem terapeutickém

Zpravodaj obce Sádek

Oblastní charita Polička přijme
ZDRAVOTNÍ SESTRU DO STŘEDISKA DOMÁCÍ PÉČE
Další informace o nabízené pozici poskytne uchazečům Želmíra Plecháčková, vedoucí Charitní ošetřovatelské služby na těchto kontaktech:
tel.: 461 722 218, 731 598 817
e-mail: chos.dhp@pol.hk.caritas.cz

č. 2/2021
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HASIČSKÉ OZVĚNY
Jaro a začátek druhé čtvrtiny letošního
roku byly bohužel pokračováním nelehké
a složité epidemiologické situace a Covid
byl v plné síle.
Tomu odpovídal i stav společenského
a sportovního života, byli jsme víceméně
izolováni a nic se nedalo dělat. Po přísných
epidemiologických opatřeních se postupně
začala situace posouvat k lepšímu a docházelo k pomalému postupnému rozvolňování opatření.
Naše zásahová jednotka se v dubnu
a květnu dvakrát podílela na rozvozu testovacích sad do škol na Poličsku.
První akcí byla tradiční oslava svátku
sv. Floriana, 8. května společně s hasiči
z Kamence jsme absolvovali mši svatou za
všechny hasiče v kostele v Sádku.
Na konci května se konala sádecká pouť
a hasiči připravili občerstvení pro návštěvníky, i když tentokrát v dosti omezeném
rozsahu a za dodržování poměrně přísných
hygienických opatření.
Na začátku června jsme zorganizovali
sběr železného šrotu po obci a podařilo se
nasbírat celou traktorovou vlečku.
Se zlepšující se epidemiologickou situací se začaly rozbíhat hasičské soutěže,
sice hodně opatrně ale začaly. V sobotu
12. června se na našem hřišti konalo okresní kolo postupových soutěží v požárním
sportu. Zúčastnilo se 12 družstev mužů a 6
družstev žen. Soutěžilo se pouze v požárním útoku a družstva měla přesný rozpis,
najížděla postupně, každý tým měl dva
pokusy a po jejich absolvování ze soutěže
odjížděli. Na hřišti probíhalo i testování
závodníků. Naše družstvo mužů nastupovalo na start jako první, předvedlo dva
vyrovnané požární útoky, a hlavně byli
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dostatečně rychlí, a to jim vyneslo vítězství v okresním kole a postup do krajského
kola. To se konalo hned následující sobotu
v Pardubicích. Kluci skončili na 4.místě
a o jednu pozici jim unikl postup na mistrovství republiky, patří jim poděkování
za snahu a dobré výkony prakticky bez
možnosti trénování.
Červen roku 2021 bude bohužel mimo
tyto dílčí úspěchy do činnosti sboru zapsán černým písmem a zahalen velkým
smutkem. Na začátku června nás náhle
opustil náš dlouholetý aktivní člen pan
Pavel Flieder, s kterým jsme se rozloučili
ve stejnokrojích v kostele v Sádku. Smutným událostem ale nebyl konec, tragicky zahynul náš člen Petr Haupt, kterého
snad všichni znali jako Herryho. Byl vždy
platným členem sboru při všech různých
akcích a soutěžích, byl i členem zásahové
jednotky obce. Oba naši členové zůstanou nejen u nás v našich srdcích a budou
natrvalo neoddělitelnou součástí Sboru
dobrovolných hasičů v Sádku. „Čest jejich
památce“.
Vedle těchto smutných zpráv, tak jak to
už v životě chodí jsou i ty veselejší, kdy se
naši členové dožijí svých životních jubileí.
V době covidové jsme upustili od návštěv
jubilantů, a tak alespoň touto cestou přejeme především hodně zdraví a pohody

Zpravodaj obce Sádek

do dalších let našim jubilantům, Luboši
Dvořákovi a Vítkovi Borovskému.
Věřme, že se situace bude nadále zlepšovat a budeme se postupně moci vracet do
normálního života. Rozjede se Okresní liga
Svitavska v požárním sportu a 10. července
se bude konat závod na našem hřišti. Večer
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potom proběhne zábava na hřišti s Markantem. Celý víkend zakončíme v neděli
Dětským dnem. Na všechny akce vás chceme srdečně pozvat.
Nezbývá než Vám všem popřát hezké
léto, pěknou dovolenou a vyjádřit přesvědčení a přání, aby bylo už jenom lépe.
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Závod horských kol pro širokou veřejnost

POHÁR
ČESKOMORAVSKÉ
VRCHOVINY

Tak se nám pomalu rozjíždí závodní
sezóna. V době „pocovidové“ sice ještě
s omezeními, ale konečně. Dlouhá pauza
je znát. Někdo ji využil k tomu, aby důkladně potrénoval, někdo bohužel stále
bojuje s následky onemocnění a pomalu
se vrací zpět.
Z našeho týmu jsme se účastnili především běžeckých závodů, kde jsme posbírali
několik „bednových“ umístění, nyní začínají i závody cyklistické. Mohli bychom
jmenovat všechny závody i příčky, které
jsme obsadili, ale jedna za všechny. Jirka Dittrich si i letos zvolil nejtěžší ultramaratonskou bikerskou trať - Force OBR
Drásal. Ta je svojí délkou 173km s převýšením 4905m a náročností jedinečnou trasou
v České Republice. Obsadil celkově čtvrté
místo, v kategorii to bylo místo třetí. Klobouk dolů! A čas pod 9hodin.
V červenci nebudeme ale jenom závodit,
ale především chystat Sádeckou pilu. Jde
především o to důkladně připravit schválenou trať. Na mnohých místech to nebude
jednoduché. Naši práci nám komplikuje
kůrovcová kalamita v lesích. Kdo se občas
zajde projít do lesů mezi Sádkem a Telecím,
často se nestačí divit, jak se mnohá místa
po těžbě změnila k nepoznání. A s těžbou
často mizí nejen lesy, ale také pěšiny či
lesní cesty, a ty které zůstávají, jsou často
poničené těžkou technikou. I tak se budeme snažit, aby si všichni závod užili a trať
byla skvěle připravena – prostě Sádecká
pila (víc než závod).
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Start a cíl
Sádek u Poličky
(fotbalové hřiště)

V sobotu nás čeká cyklistická část. Opět
bude součástí Poháru Českomoravské vrchoviny, opět se pojede jako MČR MTB
železničářů. Tratě 44km, 22km, 8km –
rodinné týmy a dětské závody na hřišti
a okolí. V neděli to bude běžecká část závod na 10km, opět bude součástí běžeckého Iscarex poháru. Běžecká trať bude
oproti loňsku výrazně pozměněna, zkrátí
se o 2km a povede místy, kterých se těžba
dotkla nejméně. Více informací, přihlášky,
mapy… najdete na internetových stránkách Sádecké pily. Srdečně Vás zveme na
tuto již tradiční sádeckou sportovní akci,
přijďte podpořit závodníky, podpořte svoje
děti v pohybu a třeba opět ochutnat pivo
Volf z Širokého Dolu.
Sportu zdar! FBKS

Zpravodaj obce Sádek

Trať
41km. 22km
Dětské závody
Rodinné týmy

31.7.2021
10:00 hod.

Běžecký závod pro širokou veřejnost
Iscarex pohár

Start a cíl
Sádek u Poličky
(fotbalové hřiště)

č. 2/2021

Trať
10km /Kros

1.8.2021
10:00 hod.
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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.

