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Volby

do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
se konají:
pátek 25. října
od 14 do 22 hod.
sobota 26. října
od 8 do 14 hodin
V Sadské zůstávají hranice volebních okrsků i volební místnosti
stejné jako při prezidentských
volbách v lednu 2013.
Voličům budou dodány hlasovací
lístky ještě před termínem konání
voleb, ve dnech voleb vydá okrsková volební komise na žádost
voliče za chybějící nebo jinak
označené hlasovací lístky nové.

První školní den byl tentokrát v sadské základní škole pod dohledem kamer televize Nova a jejího živého vysílání
pořadu Snídaně s Novou. Prvňáčky přivítaly herečky z populárního nováckého seriálu Ulice Vilma Cibulková
a Patricie Solaříková. Více na str. 2.

Rada schválila dodavatele městských
investičních akcí

Dodavatele hned tří investičních
akcí schválila rada města 21. srpna.
Všechny budou hotové ještě do konce tohoto roku. Jde o opravu fasády
objektu márnice, kterou za 105,6 tisíce korun bez DPH zajistí semická
firma ANNES REAL CZ, s. r. o.,
uliční fasádu domu s pečovatelskou
službou opraví za 61,7 tisíce bez
DPH Vladimír Urban z Chrástu
a bezpečnostní dveře v podatelně
městského úřadu dodá firma P-KOVO Brno, spol. s r. o., za 129,4 tisíce
bez DPH. Všechny dodavatelské
firmy vyhrály výběrová řízení.
Schválené rozpočtové opatření
nově počítá s 91 tisíci korun na posílení Fondu rozvoje bydlení města
(převedeno z přebytku hospodaření
minulých let), s 80 tisíci na opravu
Paroubkovy kapličky (financováno
z pojistného plnění), s dotací z úřadu práce na veřejně prospěšné práce

ve výši 74 tisíc, přesunem 118 tisíc
korun z položky „oprava autobusového nádraží Husínek“ na opravy
chodníků a posílení oprav a údržby
budovy základní školy o 90 tisíc
přesunem financí z položky „opravy a údržba na sběrném dvoře“
a s doplněním z příjmů z pojistného
plnění za prasklé topení. Nejvýznamnější je ovšem posílení příjmů
rozpočtu města o 300 tisíc korun
z odvodu loterií. Tato částka se
rozdělí mezi organizace pracující
s dětmi a mládeží.
S tímto souvisí i úkol, který
rada města zadala starostce Cecilii
Pajkrtové, oslovit všechny tyto
organizace se žádostí o upřesnění
seznamů dětí v jejich oddílech,
aby bylo možné příspěvek vyplatit
v termínu do 20. září.
S ohledem na reprezentaci města schválila rada příspěvek po 10 ti-

sících korunách Filipu Kovaříkovi,
Filipu Černíkovi a Josefu Černíkovi , členům sadského oddílu karate,
k zajištění jejich účasti na Mistrovství Evropy v Turecku ve dnech
2. až 7. října 2013.
Vzhledem k přípravě privatizace bytů v domě čp. 256 (stará škola)
je nutné zajistit na katastru nemovitostí zápis tzv. prohlášení vlastníka
budovy, jímž se objekt rozdělí
na konkrétní bytové jednotky, které
je možné následně převádět na nové
vlastníky. Ideální spoluvlastnictví
se potom netýká celé budovy, ale
pouze jejího „pláště“, společných
prostor či pozemku.
Rada také vyhověla žádosti o povolení výcviku zásahové
jednotky Policie hlavního města
Prahy ve dnech 19., 24. a 25. září
v lokalitě u Jezera a žádosti Tomáše
Bultmana o umístění prodejního

stánku vánočních kaprů v Pražské
ulici u obchodního domu Norma
ve dnech 21. a 22. prosince.
První poprázdninové zasedání
rady se konalo 4. září. Kromě jiných
záležitostí schválila konání akce
Rock of Sadská v prostorách bývalé
skládky, kterou organizátoři plánují
na 16. srpen příštího roku v čase
od 13.00 do 24.00 hodin.
Většinovou podporu si získaly
i dva návrhy smluv o smlouvách
budoucích na zřízení věcných
břemen k městským pozemkům
v Pražské ulici. Vodovodní přípojka k rodinnému domu bude uložena
do pozemku p.č. 1655/4, kanalizační a plynová přípojka k objektu
společnosti DJN, s. r. o., do pozemku p.č.1018/7. Město za obě břemena získá jednorázovou úhradu
2200 Kč bez DPH.
-qk-
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Snídali jsme s Novou

Dva týdny před začátkem školního roku se najednou ozvalo
zvonění telefonu a v něm milý
hlas: „Tady produkce TV Nova,
vytipovali jsme vás jako školu,
kde bychom chtěli zahájit školní
rok. Souhlasíte?“ Po několika minutách jsme byli domluveni. Proč
také nesouhlasit s pořadem, který
má školu a město zviditelnit? Ale
to jsme ještě nevěděli, co nás čeká.
První byla porada štábu, která
se konala týden před zahájením.
„Pouze“ 12 „nováků“ začalo pobíhat po škole a vymýšlet ty nejlepší
záběry. Mezitím padaly otázky jedna za druhou: Můžeme točit tohle?
Co deváťáci, budou s námi mluvit?
Jaká jsou specifika školy? Můžete
trénovat už v sedm, aby byly děti
v záběru? atd. Porada trvala několik
hodin, následně nám bylo přislíbeno, že scénář pošlou poštou.
Pravý mazec začal ale v pondělí
ráno. Televize potřebovala otevřít
školu již v půl čtvrté a tak jsme
téměř nespali obavou, že zaspíme.
A začal kolotoč. Stovky metrů
kabeláže, reflektory, postavičky
pobíhající kolem a do toho pokyny režiséra. V půl páté dorazili
moderátoři a doplnili tak výpravu
Novy na neskutečných 36 lidí. Zázemí školní družiny se proměnilo
v improvizovanou maskérnu a kuchyňku, kabinet ŠBK v pracovnu
Michala Jančaříka, který sledoval na počítači blížící se mraky
a sliboval nám, že déšť přijde až
v 10 hodin. Pak se blížila šestá
hodina a na všech bylo vidět napětí.
To už jsme stáli před první třídou
a čekali na povel. Deset, devět,
osm… „Zeptám se vás, v jaké jsme
škole, vy mi odpovíte a půjdeme,“
šeptá mi do ucha Pavel Svoboda.
…Tři, dva jedna, jedeme! „Říká
se, že v každé škole je ředitel druhá
osoba po školníkovi,“ zaskočí mě
Pavel záludně úplně jinou otázkou.
A já měla tu Sadskou tak pěkně
připravenou! Něco zamumlám
a říkám si, že mu to nedaruju. Pak
už vstupujeme do třídy a jsme
ve svém živlu. Víme přece, o čem
mluvíme. „Konec! Záběr počasí!“
přerušuje nás produkce a my letíme
do tělocvičny, kde již čeká Michal
Ježdík a Rado Rančík. Produkční
mi říká, že škola vypadá pěkně
a záběrů bude víc. Zase něco! Michal s Radem krásně mluví o naší
práci s dětmi, o tom, jak jsou dívky
úspěšné a sport jako takový velmi
potřebný. Konec! Zprávy! Doprava!
„Vy nikam nechoďte, paní ředitelko, jdeme zase s vámi! Nevezmete
si tepláky?“ S díky odmítám a už
se točí další rozhovor. Malé holky
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se v záběru předvedou v dobrém
světle, Natálka Jeníková mluví beze
studu do mikrofonu a tak máme
zase kousek za sebou.
Letím přivítat hosty. Patricie
Solaříková i Vilma Cibulková mě
ohromují naprostou srdečností
a bezprostředností. Chvíli si s námi
povídají, vyzvídají, co bude jejich
úkolem a jsou příjemně překvapeny, protože nic podobného nezažily,
ani o tom neslyšely. Mě čeká těžký
úkol, zvládnout vše tak, abychom

skončili přesně do jejich vstupu
v přímém přenosu.
Dekorování začíná, deváťáci
jsou skvělí, všechno stíhají na pohled, děti vysílání neruší, prostě
vše klape. Vstup jsme stihli, ale
najednou přichází produkční a sděluje, že režisér chce vstup ze Sadské
prodloužit o 10 minut. Co s tím?
I to jsme zvládli a čeká nás poslední
vstup. Ze dvora jede poslední počasí a kamery se přesouvají do první
třídy, kde s bravurou vše zvládá
Naďa Prejzová.
Končíme, loučíme se, ahoj
a hezký den! Světla zhasla, máme
to za sebou. Myslím, že jsme si
nevedli špatně, alespoň podle uznalých pohledů všech členů štábu.
Přidávají ještě autogramiádu a donekonečna se trpělivě podepisují
a podepisují. Já však mám divný
pocit, že jsem na něco zapomněla.
A moc dobře vím na co. Nikde
jsem totiž nedostala prostor říct,
že to, co nejvíc naši školu zdobí,
jsou lidé v ní. Učitelé, kteří společně fungují jako dobře namazaný
stroj, usměvavá paní pokladní,
kterou děti familiárně oslovují
křestním jménem, kuchařky, které
kdykoli ochotně přijdou spolu se
mnou za kuropění, aby měli hosté
připravené občerstvení, a jejichž
jídla nám široko daleko závidí,
uklízečky, díky nimž se všechno
ve škole jen leskne, a v neposlední
řadě školník, který zná každý hřebík a každou bolístku naší budovy
a spolu se mnou je ochoten být
ráno na místě, aby vše klapalo. Ti
všichni tvoří úžasnou duši naší školy, a i když to v televizi nezaznělo,
dobře si to uvědomuji a jsem jim
za to vděčná.
Blanka Žánová, ředitelka školy

Město získá další
pozemky pod místními
komunikacemi
Zatím poslední zasedání zastupitelstva města se konalo 11. září.
Přítomní členové schválili bezúplatný převod pozemků 1663/1
(Jabloňová ulice), 1684/2 (Smetanova), 1691/8 (Dr. Sokola), 1718/20
a 1718/21 (Barákova) z vlastnictví
státu do vlastnictví města. Jde
o pozemky pod místními komunikacemi a nyní jsou ve správě Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
Město naopak bezúplatně převede do vlastnictví Středočeského
kraje pozemek p.č. 1630/7 o výměře
60 m 2. Jde o „zbytkový“ pozemek
v areálu bývalého učiliště, k němuž
nemá město přístup.
Zastupitelstvo také rozdělilo
mezi sportovní a společenské organizace pracující s dětmi a mládeží celkem 270 tisíc korun. Jde
o dotaci z výtěžku z odvodu loterií

a z výherních hracích automatů.
Dotace na jedno dítě činí přibližně
680 korun.
Schválený rozpočtový výhled
města na roky 2014 a 2015 již
počítá se zvýšením ročního příspěvku na činnost Místní akční
skupiny Podlipansko na částku
14.400 korun.
Radka Nováková získala úvěr
z Fondu rozvoje bydlení ve výši
95 tisíc korun na výměnu oken,
zateplení domu, rekonstrukci koupelny a vytápění.
Nová obecně závazná vyhláška
města č. 2/2013 se týká udržování
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a ochrany životního prostředí, zeleně v zástavbě i ostatní
veřejné zeleně. Úplné znění vyhlášky je zveřejněno na úřední desce
a na webových stránkách města.
-qk-

Ředitelka Dana Kaplanová provázela 29. srpna při příležitosti slavnostního otevření první návštěvníky novými prostorami školky. Školka dětem
slouží od počátku září.

Kulturní a informační centrum

MUSICA DOLCE VITA
KLENOTY ČESKÉ HUDBY
neděle 27. října od 18.00 hod. koncert v kostele sv. Apolináře
pod záštitou starostky Cecilie Pajkrtové
V předvečer státního svátku – dne vzniku samostatného československého státu – přivítáme dámské trio Musica dolce vita s mimořádným
programem. Jedná se totiž o koncert nejkrásnějších skladeb výlučně
českých skladatelů, jejichž hudba ani po desetiletích neztratila nic
na své kráse a působivosti. Zazní dílo Josefa Myslivečka, Antonína
Dvořáka, Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů,
Zdeňka Folprechta a dalších. Trio Musica dolce vita tvoří Daniela
Demuthová (mezzosoprán), Žofie Vokálková (flétna) a Zbyňka Šolcová
(harfa). Vstupné 100 Kč, důchodci 80 Kč, předprodej zahájen.

25. září 2013
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Příměstský tábor

Koncem srpna jsme opět naplánovali hry, soutěže, pečení a tvoření
pro děti, abychom jim zpestřili poslední dny prázdnin. Tentokrát jsme
činnost neurčovali my, ale děti si samy vybíraly, co by který den chtěly
podniknout. A tak jsme společně upekli perník, tvarohovou buchtu, slané tyčinky a párky v těstíčku, oprášili jsme staré hry a naučili se nové,
vyrobili jsme krabičku na tužky či na poklady a soutěžili na procházce
po Sadské. Ač se nám sešly děti ve věku od pěti do dvanácti let, což je
velký věkový rozdíl, čas nám rychle utíkal a moc jsme si to užili.
Zdenka Hamerová

Prezident Zeman
se zajímal o Podlipansko
MAS Podlipansko představilo na agrosalonu Země živitelka regionální výrobky i projekt Středočeská ovocná stezka. Podlipanský stánek
navštívili mimo jiné ministr financí Jan Fischer, ministr zemědělství
Miroslav Toman i prezident republiky Miloš Zeman.
Návštěvníci si prohlédli vzorky výrobků se značkou POLABÍ – regionální produkt a mohli ochutnat Polabské uzeniny z Peček. „Polabské
uzeniny všem moc chutnaly a my z Podlipanska jsme rádi, že se máme
čím pochlubit,“ sdělila ředitelka MAS Podlipansko Markéta Pošíková.
Ve stánku Podlipanska nechyběly ani další výrobky POLABÍ, třeba
drobná dekorativní keramika Matěje a Zuzany Hnátkových, užitná keramika
Jiřího Málka, textilní výrobky Marcely Ptáčkové, Jaroslavy Nikodémové
a Šárky Čáslavové, cukrové homole z dobrovického muzea, Postřižinské
pivo z Nymburka a skleněné výrobky společnosti Blažek glass. Nechyběla
ani keramika Luďka Škrabánka ze Sadské. Prostor pro prezentaci dostal
i projekt Středočeské ovocné stezky.
Děkujeme všem partnerům za spolupráci při přípravě společné regionální prezentace.
Markéta Pošíková, MAS Podlipansko

Mezinárodní projekt
spolupráce byl
úspěšně dokončen
„Další projekt z kuchyně Místní
akční skupiny Podlipansko nazvaný Za poklady venkova se podařilo
zdárně dokončit. Jeho součástí bylo
například devět festivalů řemesel
v Středočeském a Jihočeském kraji
či spolupráce při konání festivalů
ve Finsku a Litvě.
„Abychom mohli festivaly každoročně připravovat, potřebovali
jsme k tomuto účelu pořídit potřebný festivalový mobiliář. Zakoupili jsme tedy dřevěné stánky,
velkokapacitní stany, lavice a stoly.
Festivalový mobiliář si oblíbily
také obce regionů a neziskové
organizace a zapůjčují si jej na své
akce v obcích,“ říká ředitelka MAS
Podlipansko Markéta Pošíková.
Dalším výstupem projektu je
nový katalog již padesáti certifikovaných regionálních výrobků.
Katalog je k dispozici v kanceláři
MAS Podlipansko v Pečkách, která
jej na vyžádání zájemcům zašle. Přínosem jsou vitríny umístěné na pěti
místech regionu: Lesní ateliér Kuba
v Kersku, Městské informační centrum Sadská, Městská knihovna
Svatopluka Čecha v Pečkách, Turistické informační centrum v Kou-

řimi a kancelář MAS Podlipansko.
Na těchto místech si mohou zájemci
rovněž zakoupit kvalitní certifikované výrobky se značkou POLABÍ.
Součástí projektu se stal zážitkový balíček, který zve k ochutnávce zajímavostí v regionech
Podlipansko, Zálabí, Říčansko
a Táborsko. Kromě procházky
těmito místy si mohou návštěvníci
na vlastní kůži vyzkoušet tradiční
řemeslnou výrobu a odnést pěkný
suvenýr. Nabídku zážitkových
balíčků naleznete na internetových
stránkách www.podlipansko.cz pod
odkazem Za poklady venkova.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem partnerům projektu
za příjemnou spolupráci i partnerům značky POLABÍ regionální
produkt: Asociaci regionálních
značek, Středočeskému kraji, MAS
Vyhlídky, MAS Svatojiřský les,
MAS Mezilesí, Zlatému pruhu
Polabí, regionu Pošembeří, Agrární
komoře, Ovocnářské unii, Zahradnictví Jandl a Mikuláši Demovi
za dlouholetou spolupráci při podpoře místních výrobců.
Iveta Minaříková,
MAS Podlipansko

Poděkování

OZNÁ M EN Í

Městská knihovna Karla
Viky děkuje Milanu Dokoupilovi za darované knihy pro
naše čtenáře.
-měk-

Odpověď na dotaz
Nejproblematičtější úsek ulice
Podskalí (směrem k místnímu
hřbitovu) se začne opravovat současně s ulicí Dr. Sokola. Na opravu
celé komunikace, která je oceněna
přibližně na 2 mil. Kč, nejsou v rozpočtu města finanční prostředky.
Přednost totiž dostala nová mateřská škola.
Počítáme, že největší nerovnosti, které komplikují dopravu v ulici,
budou odstraněny do prvních mrazíků.
-cp-

V neděli 15. září oslavila významné životní jubileum paní
Zdeňka Hrušková. Dožívá
se v plné svěžesti krásných 90 let.
Přejeme jí hodně zdraví, životní
pohody a radosti z vnoučat i pravnoučat.
Dcery Bohuslava
a Alena s rodinami

KULTURA
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Nový školní rok
v rodinném centru
Život je hra
Srdečně zveme velké i malé kurzisty k nám do centra. Nabídka kurzů je
široká a volno ještě máme pro všechny, kteří mají chuť aktivně trávit svůj
volný čas. Přijďte se na vybranou lekci podívat (do konce září otevřené
hodiny bez závazků). Kroužek si vyzkoušíte, a když budete spokojeni,
teprve potom zaplatíte půlroční kurzovné.
A jaké jsou pro letošek novinky:
DRAMAŤÁČEK (děti I. stupeň ZŠ, každé úterý 15.00 - 16.30 hod.)
DRAMAŤÁK (děti II. stupeň ZŠ, každé úterý 16.35 - 18.05 hod.)
- pod vedením Nadi Vávrové (mimo jiné žačky Jaroslava Duška s impozantními zkušenostmi i vzděláním)
- práce s dětmi prostřednictvím hry a zážitku
- rozvoj hlasových, pohybových, komunikačních a kooperačních schopností
- rozvoj koncentrace, napětí a uvolnění, rytmické cítění, plynulost
a barvitost mluveného projevu, improvizace apod.
- porozumění jazyku, literatury i divadla
- základní pravidla divadelní tvorby a hereckých technik
- nácvik představení dle věku dětí ve skupině
TAEKWOONDO (děti 4 - 6 let, vždy čtvrtek 16.00 - 17.00 hod.)
- pod vedením Anety Procházkové (několikanásobné Mistryně Evropy
a Vicemistryně světa, trenérky České státní reprezentace Taekwon-Do
ITF)
DANCE FACTORY – PŘÍPRAVKA
(děti již od 7 let, vždy čtvrtek 17.40 - 18.40 hod.)
Dance factory otevírá svou mladší odnož. Máte-li za sebou již nějakou
taneční zkušenost a chcete-li v budoucnu patřit do naší taneční skupiny, máte ideální šanci se nyní připravit. Pod vedením Irči Klinkáčkové
+ tanečnic Dance Factory, samostatná choreografie, technika.
I v letošním roce máme pro vás zvýhodněné kurzovné. Vyberte si
z naší nabídky dva kurzy a zaplaťte o 500,- Kč méně. Přivedete-li mezi
nás nového kamaráda / kamarádku (podmínkou je, že nebyl/a naším
kurzistou ve školním roce 2012/2013), máte levnější z vybraných kurzů
zcela zdarma.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:
Anička Kracíková, tel.: 605 278 909, anicka@zivotjehra.com
Hanka Pánková, tel.: 724 166 664, krtecek2@gmail.com
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Program KIC
PRO DĚTI
neděle 29. září od 16.00 hod.
O  PERNÍKOVÉM DĚDKOVI - Perníkovému dědkovi a bábě se
nelíbí číhat na děti v chaloupce, a tak se vydají do světa. Díky nenasytnosti však dědek zůstane uvězněn v chlívku. Podaří se mu dostat
se ven? To uvidíte v kině v divadelní pohádce pro děti plné mnoha
písniček divadla Andromeda. Vstupné 40 Kč.

NEJEN PRO PAMĚTNÍKY
neděle 13. října od 16.00 hod.
POCTA EDIT PIAF - Šansoniérka Marta Balejová (Fuglová), herečka Carmen Mayerová a pianista Milan Dvořák se v kině představí
v literárně-hudebním pořadu věnovaném největší šansoniérce všech
dob - Edit Piaf. V představení se přeneseme do první poloviny 20. století. Uslyšíme světoznámé šansony z repertoáru slavné zpěvačky
v podání naší současné významné šansoniérky Marty Balejové, autorky většiny českých textů. Příjemnou atmosféru pařížských bulvárů
dokreslí pianista Milan Dvořák a herečka Carmen Mayerová, která
umělecky ztvární krátké úryvky z knihy Simony Berteautové „Edit
Piaf“. Vstupné 80 Kč, důchodci 60 Kč.

DIVADLO
sobota 26. října od 19.00 hod.
„JEDEN PLUS JEDNA ROVNÁ SE TŘI“ - Divadelní soubor
Klicpera v kině uvede dlouho očekávanou reprízu komedie Raye
Cooneyho 1 + 1 = 3 o taxikáři Johnovi, kterého nešťastná nehoda
vykolejila z pracně udržovaného a skrývaného dvojího manželství.
Ještě že má kamaráda Stanleyho, který brzy pochopí situaci a pomáhá
ze všech sil. Vstupné 80 Kč, důchodci 60 Kč, předprodej zahájen.
Kulturní a informační centrum města Sadská,
Palackého nám. 257, Sadská, tel.: 325 594 329, 603 891 304
e-mail: kic.sadska@email.cz, www.kic-sadska.cz

Ve spolupráci s CK Livia vám nabízíme
adventní zájezdy do Německa a Rakouska
• Vánoční trhy v Norimberku
sobota 7. prosince
Krásné historické město leží v severním Bavorsku - středověké hrázděné
domy, kamenné hradby, Hauptmarkt s proslulými vánočními trhy, gotický chrám Frauenkirche se zvonkohrou, starý most přes řeku Pegnitz,
pevnost Kaiserburg, renesanční radnice, kostel sv. Sebalda... Jistě
ochutnáte proslulý vánoční perník a norimberskou klobásu Bratwurst…
V ceně 890 Kč je zahrnuta doprava autokarem a průvodce!

• Vánoční Drážďany

***

sobota 30. listopadu
Prohlídka historických památek, vánoční trhy, nákupní středisko.
Cena 650 Kč.

***

• Vánoční Vídeň – Rakousko

pátek 29. listopadu a středa 4. prosince

Odjezd brzy ráno ze Sadské (přesný čas bude upřesněn), prohlídka
historického centra, Hofburg - sídlo habsburských panovníků, kouzelná
promenáda Graben, Stephansplatz s velkolepou katedrálou sv. Štěpána, Státní opera, radnice a vánoční trhy, budova Parlamentu, Dvorní
divadlo. Osobní volno k nákupu občerstvení a drobných vánočních
dárků. Odpoledne krátká zastávka v zámku Schönbrunn - vánoční trh,
nádvoří s osvětleným vánočním stromem! V podvečerních hodinách
odjezd. Cena 650 Kč.
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Vzpomínka
na posvícení
U nás v Sadské ke konci prázdnin neodmyslitelně patří posvícení
a s ním spojené společenské akce.
Posvícenský mejdan jsme letos
poprvé pořádali ve spolupráci
s manžely Klokočníkovými z Hospůdky sokolovna. Příznivé počasí,
příjemný prostor zahrádky a hudba
kapely Pohoda přilákaly téměř dvě
stě padesát tanečníků.
Škoda, že nedělní Posvícenské
klicperoviny neměly na počasí
štěstí a celý program se narychlo
stěhoval do kina. I když zmoklá

technika trochu zlobila, koncerty
kapel Crossband a později BG Korpus byly strhující a plné energie.
Dobrý voják Švejk v podání
DS Klicpera pak rozveselil všechny
diváky, kteří se uplakaným počasím nenechali odradit. Na závěr
zábavného odpoledne nesměla chybět pánská taneční skupina Vánek.
Za hezké posvícení děkujeme
všem účinkujícím, Hospůdce sokolovna i všem tanečníkům a divákům, že přišli a bavili se s námi.
Zdenka Hamerová

O program Posvícenských klicperovin se kromě jiných postaral DS Klic
pera s Dobrým vojákem Švejkem...

...a skupina BG Korpus.

Foto poskytla Zdenka Hamerová

Kulturní a informační
centrum připravuje
Brzy skončí babí léto a příroda
se zahalí do šedivého kabátu. Aby
nám tento čas hezky rychle utekl,
připravujeme pro vás zajímavé
akce a věříme, že vás aspoň některá
zaujme.
V listopadu se děti můžou těšit
na lampionový průvod v maskách,
který zakončíme opékáním špekáčků a čajem pro zahřátí. Nebudeme na to sami, spolupracujeme
s Junákem Sadská a mateřskou
školou.

Tentýž měsíc nás navštíví bavič,
imitátor a moderátor Vláďa Hron
s pořadem Onemanshow. Koncem
listopadu rozsvítíme spolu s dětmi
ze základní a mateřské školy vánoční stromeček.
DS Klicpera už zkouší novou
mikulášskou pohádku. Nebude
chybět adventní koncert Concerto
organo, zájezdy do Polska, Vídně,
Norimberka, a než se nadějeme, rok
2013 bude u konce.
Zdenka Hamerová, KIC
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Úspěchy sadských
kynologů
Za uplynulé pololetí se v sad- – ZM, Leona Sosnová a Derik ze
ské základní kynologické organi- Zacpalova chovu - BH - a Josef
zaci událo skutečně mnoho. Pod Okáník a Criss Royal Dux - IPO3
novým vedením se všichni zapo- se ziskem 279 bodů, čímž splnil
jili do práce na zvelebení našeho limit pro účast na vylučovacích
areálu a přípravě několika akcí, závodech pro kvalifikaci na Mistale hlavně jsme cvičili. Scházeli rovství republiky IPO v roce 2014!
jsme se, jak komu čas
dovolil, i několikrát
týdně. Na jaře jsme
připravili 2 výstavy
a jednu bonitaci:
11. května to byla
Klubová výstava dobrmanů, které se zúčastnilo 47 psů. Akci posuzovala Marie Brožová,
dlouholetá chovatelka,
rozhodčí a specialista
na toto plemeno. Naši
čle n ové byl i vel ic e
úspěšní (Apollo od Novomlýnských jezer Leony Sosnové – výborný 1,
CAJC, nejhezčí mladý
pes; Cherrie Halit Paša
Jana Krejčího – výborná
1, CAJC, nejhezčí mladá
fena, titul BOB - vítěz
plemene, celkový vítěz. Josef Okáník se psem Criss Royal Dux
22. června jsme přichystali Oblastní výstavu ně- Gratulujeme a budeme držet palce.
meckých ovčáků, na kterou bylo
Velké díky patří našim sponzopřihlášeno 71 jedinců. Rozhodčí rům firmě BaF, s. r. o., která vyrábí
a dlouholetý chovatel Jiří Novotný vodítka a potřeby pro psy, a firmě
zadal titul výborný 1, vítěz třídy Happy-dog (výroba krmiv).
a oblastní vítěz psovi s příznačným
Oba naši figuranti Milan Dvořák
jménem Winner Ornis Bohemia a Milan Koblasa pracují i na sobě.
Petry Wünschové a ve fenách jeho Milan Koblasa složil zkoušku pro
sestře Wessy Ornis Bohemia Hany figuranta 2. třídy a Milan Dvořák
Kolářové.
stejnou kvalifikaci obhájil na další
O den později se konala boni- období.
tace německých ovčáků, kterou
V areálu organizace odprasplnilo všech 26 zúčastněných.
covali naši členové od počátku
Všechny tři akce byly velmi roku mnoho brigádnických hodin.
vydařené, počasí nám přálo, dobrá Přibyly venkovní stoly a lavice,
nálada i kuchyň byly výborné. Je natřeli jsme zástěny, zrenovovali
potěšující, že se s mnoha vystavo- překážky, nově nabílili klubovnu
vateli setkáváme pravidelně.
a štít. Klubovnu jsme po nezvané
Mimo pravidelný výcvik se návštěvě nově a lépe zabezpečili
naši členové zúčastnili také závo- proti vykradení. Všem nenechavdů a složili zkoušky. 28. dubna se cům znovu opakuji: Nenajdete zde
Milan Koblasa s fenou Myschou nic, co by se dalo zpeněžit!
zúčastnil závodu v Praze-KobyliNa září jsme ještě přichystali
sích, kde v kategorii ZM zaslouže- svod a bonitaci dobrmanů a již
ně vyhráli, Myscha byla vyhlášena pracujeme na organizaci tradiči jako nejlepší obranář.
ního závodu „O putovní pohár
11. května se Josef Okáník se města Sadské“, který se uskuteční
psem Criss Royal Dux zúčastnil 5. října; roli rozhodčí přislíbila stázávodu na Strašíně – „Ivetky me- vající mistryně ČR IPO Michaela
moriál“ podle IPO3. I on dosáhl Kuncová. Figurovat bude Ondra
na příčku nejvyšší a ve své kate- Lodínský a všichni jste srdečně
gorii vyhrál.
zváni!
Naši členové úspěšně složili
Leona Sosnová, ZKO Sadská
zkoušky. Milan Koblasa a Myscha
Foto poskytla Leona Sosnová
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Poznávali jsme okolí Blanska
V neděli 7. července jsme odjížděli na naši 12. společnou dovolenou, tentokrát do Blanska,
které leží několik desítek kilometrů severně od Brna a má 21 tisíc
obyvatel. Využili jsme městskou
dopravu a dovezli se na místo našeho ubytování – Domov mládeže
SOU a SOŠ. Jen jsme se trochu

Blansko - nádvoří zámku
rozhlédli a už odpoledne jsme
navštívili renesanční zámek, kde
je umístěno muzeum železářství.
V minulosti se v okolí nacházela
železná ruda, proto zde majitel
panství Arnošt Lepold z Gellhornu
založil v roce 1698 železářskou
velkovýrobu. V této tradici pokračovali i poslední majitelé panství
z rodu Salm-Reifferscheid, kteří je
získali koupí roku 1766. Zámek byl
přestavěn na přelomu 16. a 17. století z původní gotické tvrze.
Blansko samo vzniklo jako
osada rozložená na pravém břehu
Svitavy v místech dnešního kostela svatého Martina. Později byl
osídlen i druhý břeh. Název města
je pravděpodobně odvozen od místa
ležícího „na blanách“, tedy na bažinách, mokřinách.
V 19. století se blanenské železářství úspěšně rozvinulo, zejména byla z náma bla nenská
litina. Však jsou také v muzeu
ukázky této litiny. Socha Blanenské Venuše byla dokonce jedním
z hlavních exponátů na pražské

Kostelík svaté Paraskivy z Podkarpatské Rusi Nižného Seliště

výstavě „Deset století architektury“. Soch a různých litinových
výrobků bylo v muzeu nepřeberně. Posledním majitelem zámku
až do r. 1945 byla pražská firma
Breitfeld-Daněk.
V roce 2005 byl v zámeckém
parku vysazen bývalým prezidentem Václavem Klausem pamětní
strom u příležitosti oslav 100. výročí povýšení Blanska na město.
Kostel svatého Martina byl
dle pověsti založen roku 882, kdy
zdejší krajinu navštívili slovanští
věrozvěstové Cyril a Metoděj.
V interiéru je kamenný oltář a kříž,
dílo Josefa Václava Myslbeka.
Křížová cesta je z roku 1889. Vystoupili jsme i na věž a rozhlédli se
po okolí plném lesů a kopců. Tato
scenerie nás provázela po celou
dobu pobytu.

Alexandrova rozhledna u Adamova
Další zvláštností města je dřevěný kostelík z let 1601-1641,
který pochází z Podkarpatské Rusi
z Nižného Seliště. Byl zasvěcen
mučednici svaté Paraskivě. Při
přesunu byl kostel celý rozebrán
(září 1936) a v Blansku ho tesaři
a dělníci z Nižného Seliště opět
sestavili. Znovuotevření se konalo
v září 1937. Podle vnějších znaků
se kostel řadí ke skupině unikátních
pravoslavných kostelů rusínské
gotiky v Horním Potisí.
Hned další den jsme se vydali
do Adamova, abychom se dostali
na Alexandrovu rozhlednu. Co nás
překvapilo, bylo, že v Adamově
nemají náměstí, jak jsme zvyklí
od nás z rovin. Tam je to samý
kopec, a kde je rovina, tam vede
silnice nebo železnice. Neogotický
kostel svaté Barbory z roku 1857
nebyl otevřen, tak jsme aspoň
nahlédli klíčovou dírkou. Je tu

umístěn Světelský oltář, který je
řezbářsky velmi cenný, obsahuje
59 postav, všechny jsou vyřezávané
do syrového dřeva lípy. Pochází
z cisterciánskéko kláštera v dolnorakouském Zwettlu – Světlé.
Alexandrova rozhledna je pojmenována podle císařského rady
Alexandra Suchanecka z Hoffenau.
Po krátkém odpočinku jsme se
vydali lesní cestou do Babic. V Babicích mají hodně zeleně a upravené
staré domky. Odtud jsme chtěli jet
vlakem, ale protože na návsi stál
autobus, jeli jsme pohodlně přes
Řicmanice a Kanice do Bílovic
nad Svitavou. A poněvadž jsme
ušli ještě málo kilometrů, vypravili
jsme se na přehradní nádrž Palava
z roku 1970. Opět do kopce, ale
pomalu si zvykáme.
V úterý byl na programu Moravský kras a tamější jeskyně. Měli
jsme zamluvenou jízdu po Punkvě
na lodičkách. Jeskyně jsou vytvořeny devonským vápencem, všude
samý krápník, a jsou součástí nejdelšího jeskynního systému v ČR.
Došli jsme až na dno propasti
Macocha, která je hluboká 138,9 m,
a odtud už se jede po říčce Punkvě.

Během cesty je zastávka, prohlédnete si další jeskyně.
Po skončení prohlídky jsme
ještě ze Skalního mlýna zaskočili
do Kateřinské jeskyně, kde nás
uvítala nejen příjemná paní průvodkyně, ale i hudba s písní Haleluja.
Pořádají se zde i koncerty. Jak jsme
se dověděli, jsou zde přístupné
ještě Sloupsko-šošůvské jeskyně,
jeskyně Balcarka a nedaleko je
nově zpřístupněna i jeskyně Výpustek. Skoro málo na to, že na ploše
100 km 2 je zaregistrováno více než
1000 jeskyní, ale z bezpečnostních
důvodů a kvůli zachování pro příští
generace jsou přístupné pouze výše
jmenované.
Ze skalního města jsme šli
pěšky do Blanska. Bylo to táhlé
stoupání, kde jsme podlézali nebo
přelézali padlé stromy, vždycky
urazili kousek cesty a pak se kochali. Na vrcholu byla ves Obůrka,
pak Těchov. A to už jsme byli
u přehrady Palava, kde jsme to
znali. Ochutnali jsme uzené maso,
ryby a klobásy a dolů s kopce už
to šlo samo.
Cecilie Coufalová
(dokončení příště)
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INZERCE
n PRODEJ SLEPIČEK - Drůbež Červený Hrádek, firma
Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen hisex hnědý,
tetra hnědá a dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!!! Stáří slepiček
15-19. týdnů, cena 149 – 175 Kč/ks, v začátku snůšky 178 Kč/ks.
Prodej se uskuteční v pátek 18. října 2013 v Sadské u vlak.
nádraží ve 14.50 hod. Bližší informace Po-Pá 9-16 hod., tel:
728 605 840, 728 165 166, 415 740 719. Při prodeji slepiček
nová služba - výkup králičích kožek, cena 15-22 Kč/ks.
n Mladá rodina koupí chatu s vl. pozem. do 50 km
od Prahy. Voda a el. v objektu. Do 600 tis. Tel.: 777115011,
doleje@gmail.com

NOVÁ

PEDIKÚRA
Veronika Vojnarová
tel. 608 036 014
Sadská, Gregrovo náměstí 8

Inzerujte
v Sadských novinách!
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Novinky
v městské
knihovně
Prokšová, Jitka - Anděl s druhým křídlem: Lidé, kteří se vzepřeli
nepřízni osudu a odrazili se ode
dna, bývají obdivováni... Ale co ti
zbylí, ti, kteří dlouho nenacházejí
cestu? Hynek, dvaačtyřicetiletý
novinář, je na začátku příběhu bez
práce, bez ženy a bez iluzí o svém
dalším životě. Má před rozvodem,
manželka Marta mu brání ve styku
se sedmiletým synem Lukášem.
Jednoho dne ho zaujme žena čekající spolu s ním na tramvajové
zastávce. Neví o ní nic. Jen mu je
divné, že stále telefonuje...
Taylor, Cally - Nebe může počkat: Lucy je zamilovaná a velmi
šťastná, ale pouhý den před svatbou
s Danem se jí stane tragická nehoda
a Lucy umírá. Po smrti se dostává
zpátky na zem jako živoucí mrtvá,
a pokud by chtěla jako duch strávit
s Danem zbytek života, musí splnit
za pouhých 21 dní obtížný úkol najít životní lásku pro neznámého
muže. Při plnění svého úkolu se
dostává do nečekaných komických
i absurdních situací. Celý román se
čte doslova jedním dechem.
Patterson, James - Výstraha:
Mladá fotograf ka Kristin bezstarostně proplouvá životem až
do chvíle, kdy ji začne sužovat
děsivá noční můra. Zdá se, že zlé
sny, které se vracejí každou noc,
jsou výstrahou před skutečnou
hrozbou. Kdo se ji pokouší varovat?
Kristin nemá na vybranou: čeká
ji zběsilý souboj s časem a neznámým útočníkem.
Morrell, David - V pasti: Překrásně vyzdobené ulice Santa Fe
zraněný Paul ani nevnímá. Postřelen
a vyčerpán ztrátou krve prchá před
dobře vycvičenými pronásledovateli.
Nejde totiž jen o něho; pod kabátem
tiskne malé dítě, které musí za každou cenu zachránit. Když se mu
na chvíli podaří ztratit se ozbrojeným mužům z očí, ukryje se v jednom z domů. Musí okamžitě začít
pracovat na obraně usedlosti, zraněný nemá šanci zabijákům utéci...
Papoušková, Eva - Kosprd a telecí - příběh ze školky: Vyprávění
zachycuje každodenní momenty,
které se mohou přihodit v kterékoliv mateřské školce, a velmi
vtipně i s nadsázkou popisuje život
předškoláků a jejich nápady, jimž
se dospělí nestačí divit. Kniha pro
děti a mládež. Monika Malinová
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Příprava začala
skvěle

Jako každý rok se sadské
basketbalové týmy účastnily mezinárodního turnaje v Ostravě,
který většina přihlášených bere
jako ostrý start do sezony.
Problém nastal jen u družstva
dorostenek, které měly svoji kategorii „odsunutou“ do Havířova.
Vzhledem k účasti 3 týmů se tak
trenéři rozhodli přihlásit mladší
dorostenky do starší kategorie,
aby mohli být všichni společně
v Ostravě. Tento tým tak neměl
předem příliš šancí, ale v přípravě
jsou potřeba těžká utkání a to bylo
hlavní.
Nejmenší Vosy se hned po příjezdu utkaly s týmem Ostravy „B“
a vlastními chybami prohrály o 4.
Nepřesnosti a pomalý rozjezd dával
trenér za vinu dlouhé cestě, brzkému vstávání i malé školní tělocvičně, kde se utkání hrálo. Druhý
zápas již vypadal o poznání lépe
a sadské hráčky porazily Rožnov
pod Radhoštěm o 15. Další zápas
s ambiciózním družstvem OSK
Olomouc měl dramatický průběh
se šťastným koncem – výhra o 3.
Pravé drama nás teprve čekalo.
Večerní zápas s Ostravou „A“ měl
rozhodnout o pořadí do dalších
bojů. Ostrava, zatím neporažená,
si nepřipouštěla potíže a tak vypadal i začátek utkání. Vosinky se
však držely a chvílemi i o několik
bodů vedly. Před koncem poslední
čtvrtiny však udělaly několik chyb
a vypadalo to na jasný konec utkání. Holkám se však podařilo náskok
vymazat a těsně před koncem
vstřelit vítězný koš! Tím si otevřely
cestu do finále, kde se potkaly opět
s Ostravou „A“ a i podruhé ji zdolaly o 2 body. Nejmenší si tak poprvé
přivezly zlato! Nejlepší hráčkou
byla bezesporu s vyrovnanými
výkony Míša Dvořáková.
Starší žákyně měly ve skupině
dva týmy ze Slovenska. Po příjezdu
narazily hned na DANAX Košice,
který se ukázal jako velmi silný
soupeř. Než jsme se rozkoukali,
prohrávali jsme o 15 bodů a takový
náskok se snižuje velmi obtížně.
I když jsme vyhráli druhý poločas,
na výhru to nestačilo. Jako přes
kopírák vypadal druhý zápas s Ostravou. Tady jsme soupeře nechali
bodově utéct hlavně díky vlastním
neproměněným šancím. Utkání

bylo ale bojovné a s velkým nasazením, takže trenéři výkon děvčat
ocenili bez ohledu na špatný výsledek. Další utkání jsme již chtěli
vyhrát a to se i podařilo. Porazili
jsme Spišskou Novou Ves i Ostravu
„B“. Protože se výsledky turnaje
zamotaly, v posledním utkání jsme
sahali při výhře nad favorizovaným
Valosunem Brno po bronzových
medailích. Do tohoto utkání jsme
vstoupili soustředěně, bylo vidět, že
nás výškově lépe složené družstvo
Brna podcenilo a my si vytvořili
slibný náskok. Postupně se však
Brňanky dostávaly do hry a my
nakonec kapitulovali po prohře
44:41. I tak byl výkon týmu velmi
sympatický a nadějný pro následující sezonu. Nejlepší hráčkou byla
bezesporu bojovnice Bára Joštová,
která předvedla nejvyrovnanější
výkony po celý turnaj. I další však
předvedly proti jarní části viditelné
zlepšení.
Od mladších dorostenek se
v turnaji žádné výhry nečekaly
a tak vstupovaly do prvních zápasů
bez nervozity a se snahou uhrát co
nejlepší výsledek. S Kyjovem zvítězily o 24, s Krnovem ve velmi těžkém utkání o 10, s Tišnovem o 20
a s Litoměřicemi o 40! Z outsidera
jsme se najednou stali týmem, který
měl v posledním utkání bojovat
o zlato!
Tam jsme ale proti extraligovému staršímu dorostu Ostravy
nečekali žádný zázrak. Silově
a výškově vybavené hráčky hrají
již většinou i 1. ligu žen, takže
zkušenosti byly nesrovnatelné.
I tak nás moc potěšil výkon celého
týmu, protože jsme se dokázali
udržet hlavně díky vysokému tempu a bojovnému nasazení ve vyrovnaném skóre ž do konce utkání.
Bohužel nám v poslední čtvrtině
nevycházela střelba a tak mladší
dorostenky přivezly překvapivě
z turnaje stříbro po prohře 46: 41.
U tohoto týmu potěšila vyrovnanost a nasazení u všech hráček, se
kterým přehrávaly i mnohem větší
a starší soupeřky. Nejlepší hráčkou
tohoto týmu se po zásluze stala
Lenka Skalická.
Pro Sadskou byl tedy turnaj se
ziskem zlata, stříbra a čtvrtého
místa úspěšným krokem do sezony.
Blanka Žánová

Sadské noviny

Němečtí badmintonisté
zavítali do Sadské
Po nečekaném odřeknutí předem sjednaného německého soupeře ze
Severního Porýní - Westfálska přijaly naše pozvání bývalé vynikající
německé hráčky, které přijely se svými svěřenci ze sportovního gymnázia
a badmintonového vrcholového střediska mládeže, s nimiž byly toho času
na společném soustředění.
Trenérky Sarah Nowak startující za oddíl SV Helrath a Stefanie Meyer
z BV Mülheim tak s sebou přivezly tři německé badmintonové naděje.
Teprve dvanáctiletý Clemens startující za Alemania Aachen a o rok mladší
Florian z SV Duisburg udivovali svou technikou, pohyblivostí a přesností
úderu, ale všechny nadchla teprve devítiletá Julia z BV Mülheim, která
ve své kategorii patří mezi 15 nejlepších německých hráček.
Celý turnaj měl nádhernou atmosféru, částečně i díky tomu, že se
náš oddíl poprvé představil v jednotných dresech s logem Badmintonu
Sadská.
Dík patří všem zúčastněným a zejména našim německým hostům,
kteří přijali naše pozvání i na příští rok.
Pavel Mazánek

Němečtí badmintonisté Sarah Nowak, Clemens, Florian, Julia a Stefanie
Meyer se k nám do Sadské chystají i v příštím roce.

Společné foto všech účastníků turnaje Fotografie poskytl Pavel Mazánek
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