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DOBROVOLNÉ
VSTUPNÉ
POMÁHALO
Český červený kříž v Sadské
uspořádal o posvícení výstavu obrazů sadských malířů.
Navštívilo ji 120 zájemců, na
dobrovolném vstupném se vybralo
3200 korun. Tato částka byla zaslána Anežce Bláhové z Jeseníku
nad Odrou, která byla postižena
záplavami.
Všem dárcům srdečně děkujeme.
-ččk-

Letos zahájila školní rok v sadské základní škole populární zpěvačka Monika Absolonová.

Kraj chystá kruhovou
křižovatku

Středočeský kraj plánuje vybudování kruhové křižovatky v křížení
krajských silnic Praha - Poděbrady
a Nymburk - Pečky. Nyní probíhá
stavební řízení, stavební povolení by
mohlo být vydáno do konce letošního
roku. Středočeský kraj předpokládá,
že vlastní stavba bude zčásti hrazena z fondů Evropské unie, přesněji
z Regionálního operačního programu
Střední Čechy. O těchto skutečnostech
informovala starostka města Cecilie
Pajkrtová členy městské rady 2. září.
Téhož dne rada schválila mandátní smlouvu s pražskou ﬁrmou
S.I.K., spol. s r.o. Ta pro město za
35 tisíc korun bez DPH organizačně
zajistí výběrové řízení na podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce
- rekonstrukce a modernizace základní
školy.
Dále radní souhlasili s pronájmem
veřejného prostranství na Palackého
náměstí Otovi Třískovi - Lunaparky
z Prahy v době posvícení v příštím roce
s tím, že bude-li se v té době realizovat
kruhový objezd v Poděbradské ulici,

posvícenské atrakce budou umístěny
v jiné lokalitě, a zamítli žádost občanského sdružení Centred o ﬁnanční
příspěvek 1000,- Kč na provoz internetových stránek pro seniory.
O týden později 9. září se rada
věnovala navrhované změně územního
plánu, které jsou vyvolány zájmem
řady vlastníků pozemků o jejich
zařazení mezi stavební lokality. Po
projednání za účasti zástupců ﬁrmy
BG Technik CS, a.s., a Sadská resort,
a.s., byl návrh doporučen ke schválení zastupitelstvu, které o něm mělo
rokovat 23. září. Výsledek nebyl do
uzávěrky tohoto vydání Sadských
novin znám.
Téhož dne ještě rada vyhověla
žádosti Ivo Hlouška a schválila
použití městského znaku v katalogu klubové výstavy Základní
kynologické organizace Sadská.
V pondělí 21. září radní rozhodli o rozšíření vánoční výzdoby města. Světelné prvky na budovu radnice dodá Ateliér Maur za
-qk25 tisíc korun včetně DPH.

Začal školní rok

Rozzářené i ustrašené oči prvňáčků, ležérní výraz deváťáků,
úsměvy i rozpaky. Tak se tváří
první školní den. Vzpomínání na
prázdniny, očekávání nového, rutina
z předchozích let. To také k prvnímu dni patří. Slavnostní atmosféra
dopadá bez výjimky na všechny, na
děti, učitele i rodiče.
K slavnostnímu rázu 1. školního dne letos svou účastí přispěla
zpěvačka Monika Absolonová.
Usměvavá a vstřícná přivítala
a dekorovala prvňáčky a všem pří-

tomným zazpívala. Pár milých
slov řekli dětem i učitelům další
hosté - poslanec parlamentu Petr
Tluchoř a starostka Cecilie Pajkrtová.
První školní den se vydařil
a snad je předzvěstí i pohodového
školního roku. Poděkování patří
dětem za ukázněnost, rodičům za
pochopení, se kterým setrvali ve
vymezeném prostoru a celému školnímu týmu za bezchybnou přípravu
slavnostního zahájení.
Milena Cempírková
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Z prázdninové činnosti
městské policie

Letní měsíce vždy znamenají
zvýšení počtu lidí ve městě, zejména kvůli koupaní či rekreaci.
V obou prázdninových měsících
zkontrolovali strážníci celkem
100 osob, nikoho z nich však nebylo potřeba předvést. Zvýšil se
však počet dopravních přestupků
na 121 případů, které byly řešeny
domluvou nebo pokutami.
Strážníci častěji kontrolovali
chatové osady Mrsoly, Na Zámečku a Vodrážka, v oblasti Jezera
sledovali obě odstavné plochy
pro parkování. Parkoviště bylo
v průběhu rekreační sezony třeba
4× uzavřít, neboť jeho kapacita
byla naplněna. Neohleduplní řidiči
někdy zkoušeli zaparkovat přímo

na lesním pozemku v blízkosti
pískovny.
Při červencové vichřici byli
strážníci jedni z prvních, kteří se
dostali do zasažených míst a koordinovali svou činnost společně s dobrovolnými hasiči.
Strážníci také úspěšně asistovali
při srpnovém závodu Přebor energetiky v triatlonu, který pořádalo
občanské sdružení Kondice.
V útulku pro psy se o prázdninách objevilo nových 10 psů,
7 z nich se vrátilo ke svým majitelům nebo byli adoptováni.
Na útulku čekají na nového pána
3 psi.
Cecilie Pajkrtová,
starostka města

Přechod u fotbalového
stadionu bude!
Jak jsme již dříve informovali,
Město Sadská podalo v letošním
roce znovu projekt na zvýšení
bezpečnosti chodců (vloni byla
naše žádost úspěšná jen z poloviny) a získalo tak z Fondu dopravně
bezpečnostních opatření na silnicích
Středočeského kraje částku 341
tisíc korun.
S pomocí této částky a s podílem
města ve výši 99 tisíc vybuduje
do 31. října pražská ﬁrma AŽD
u fotbalového stadionu zcela nový
přechod pro chodce. Přechod bude
nasvětlen z obou stran a uprostřed
bude doplněn bezpečnostním ostrůvkem. V rámci projektu bude
ještě nasvětlen přechod na náměstí
u motorestu Husarka. Tím by se
mělo dovršit úsilí o bezpečnou cestu
dětí do školy.

Nejproblematičtější přechod
na křižovatce ulic Poděbradské,
Paroubkovy a Čs. armády je sice
vybudováním betonových zábran
o něco bezpečnější, ale přesto stále
čekáme na přebudování zmíněné
křižovatky na kruhový objezd.
Tuto akci připravuje Středočeský
kraj a je ve stadiu stavebního řízení s tím, že práce by mohly začít
již v příštím roce. Financování
tohoto projektu bude hrazeno dotací z Evropských strukturálních
fondů.
Další přechod, který chceme
realizovat, bude součástí řešení dopravní situace v oblasti křižovatky
u hotelu Modrá hvězda. Pomůže
občanům bez obav překonávat
Lázeňskou ulici. Nyní je ve stadiu
příprav.
Martin Lébl

OZNÁMENÍ
Upozorňujeme občany, že z důvodu rušení úložiště není dále možné
ukládání biologického odpadu (větve, listí, tráva) na Skále. K tomuto kroku
město přistupuje na základě kontroly pracovníků odboru životního prostředí
Městského úřadu v Nymburce.
Bioodpad lze bez poplatku ukládat do černých plastových kontejnerů
označených jako BIO nebo na odpadním dvoře v ulici Pod Bory. -měú-

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
v Sadské na čistírně odpadních vod:

Po, St, Pá
So

15 00 - 18 00 hod.
8 00 - 12 00 hod.

Ukládat je možné: velkoobjemový domovní odpad, papír, suť,
pneumatiky, lednice, mrazáky, bojlery, televizory
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Husínek přišel
o jednu svou dominantu
V sobotu 19. září kolem 11. hodiny byla skácena stoletá smuteční vrba
ve skautském středisku na Husínku.
Každý, kdo někdy zavítal do této
části města, nemohl přehlédnout obrovský strom, uzavírající na východní
straně celé rozlehlé prostranství. Stál
zde tak říkajíc odjakživa a podle pamětníků mu bylo více jak 110 roků.
Bohužel v roce 2002 se při vichřici rozlomila celá jeho koruna. Na
přání ochránců přírody se tehdy vrba
nekácela, ale byl ponechán hlavní
kmen, který postupně pěkně obrostl.
Během pár let se z vrby opět stal mohutný strom viditelný do dálky. Jenže
trouchnivějící dřevo kmene přestalo
být dostatečně silné na to, aby uneslo
nové větve v koruně. Z vrby začaly
odpadávat větve i s kusy kmene
a strom začal být nebezpečný. Představa o tom, co by se mohlo stát, kdyby se
nějaká větev ulomila během skautské
schůzky, kdy je zahrada a okolí plné
dětí, radši ani nedomýšlet…

V červnu jsme vrbu nechali odborně prohlédnout ﬁrmou Grösser
z Hradce Králové a ta vypracovala
posudek. Bylo zjištěno, že celý
kmen je napaden houbou a dřevo
pozbylo značně pevnosti. Výsledným doporučením proto bylo strom
z bezpečnostního hlediska a pro jeho
stáří skácet. Na základě tohoto posudku pak Odbor životního prostředí
v Sadské kácení povolil.
Ovšem provést tuto práci vlastními silami bylo nemožné. Pokácení stromu se tak ujal místní Sbor
dobrovolných hasičů, kteří pomohli
i s jeho následným ořezáním a úklidem větví. Jen na rozřezání hlavního
kmene o průměru 150 cm budeme
muset sehnat větší pilu.
Husínek tak přišel o jednu ze
svých dominant, ale již brzy na
místě staré vrby vysázíme několik
mladých lip.
Michal Němeček
středisko Junáka

Kácení poškozené vrby se ujali sadští hasiči.

Poděkování
Představitelé Města Sadská touto
cestou děkují Renému Kulhánkovi
ze Sadské za 40 bezplatných odběrů
krve. K díkům se za toto příkladné
a nezištné dárcovství připojuje i redakční rada.
-měú***
Středisko Junáka děkuje Sboru
dobrovolných hasičů ze Sadské
za odborné pokácení stoleté vrby
a pomoc při jejím odklizení. Dále
děkujeme Danu Klicperovi za
odvoz ořezaných větví a ztrouchnivělých částí kmene.
-sj***
Děkuji prostřednictvím Sadských
novin městským strážníkům Milanu
Mjartanovi a Zdeňku Piskáčkovi za vrácení tašky s osobními
věcmi a doklady.
Věra Vlčková

Město Sadská děkuje bratrům
Františku a Karlu Saskovým, že
vlastním nákladem opravili Krodeškovu kapličku Na Husínku.
-měú-
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Ohlédnutí za posvícením

Rozšíření pracoviště
CZECH POINT

Město Sadská získalo v rámci projektu „Upgrade CZECH
POINT“ účelovou neinvestiční
dotaci z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (ERDF) ve výši
58.259,- Kč. Určena je na další
rozšíření a zkvalitnění činnosti
pracoviště CZECH POINT. Povinný podíl z rozpočtu města na spoluﬁnancování činil 10.281,- Kč.
Finanční prostředky byly použity

V sobotu 29. srpna byla vernisáží zahájena v městském muzeu výstava
u příležitosti 270. výročí vysvěcení kostela svatého Apolináře a 230. výročí
vysvěcení kaple Panny Marie Bolestné. Výstava potrvá do 30. září.

Divadelní soubor Klicpera sehrál v neděli 30. srpna v zahrádce kavárny
La Luna představení o sadském mordu a sadské čarodějnici.

na dovybavení pracoviště CZECH
POINT, například na multifunkční
barevnou tiskárnu pro provádění
elektronické konverze dokumentů.
Vyšší komfort služeb přinesl také
přehledný monitor pro klienty.
S novým vybavením se lze setkat
na matrice a v podatelně Městského úřadu Sadská.
Danuše Petržilková,
tajemnice MěÚ

V Sadské zazpívá
Daniela Demuthová

Daniela Demuthová (mezzosoprán) vystudovala klasický zpěv na
pražské konzervatoři. Na svém kontě má stovky sólových koncertů jak
u nás, tak i v zahraničí. K nejvýznamnějším hostováním patří spolupráce
s Berlínskou ﬁlharmonií, z tuzemských orchestrů například spoluúčinkování se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Komorním orchestrem
Národního divadla a dalšími. V současnosti se nejvíce věnuje komorní
hudbě. V roce 2005 založila společně s harfenistkou Zbyňkou Šolcovou
a ﬂétnistou Janem Machatem trio Musica Dolce Vita.
***
Trio Musica Dolce Vita se v novém složení (Jana Machatu nahradila
Žoﬁe Vokálková) představí sadskému publiku v sobotu 26. září v kostele
svatého Apolináře, kde se bude od 19.30 hodin konat pod záštitou starostky
-kicCecilie Pajkrtové koncert tohoto hudebního uskupení.

Vznikl kalendář
Sadské na rok 2010

V těchto dnech přichází do prodeje nástěnný kalendář města na rok
2010. Autorkou zajímavých fotograﬁi je Jaroslava Vokrouhlecká, graﬁckou úpravu zajistil Vladimír Kvíz, který se takto stará i o Sadské noviny.
Poslední stránka kalendáře patří dětem z našeho města, jejichž kresby
vznikaly v Základní umělecké škole Nymburk.
Kalendář stojí 80,- Kč a je k prodeji v podatelně městského úřadu,
kulturním a informačním centru a Drogerii Teta.
-měú-

O posvícení nechyběla ani tradiční výstava chovatelů.

Lesní ateliér
Kuba v Kersku

vás zve na výstavu:

ZITA MAGYAR
MAĎARSKÁ KERAMIKA
Výstava keramické tvorby
mladé maďarské umělkyně,
vycházející z lidové tradice.
Do 28. září.

Otevřeno je denně mimo pondělí
od 10 do 12 a od 12.30 do 17 hod.
www.lesniatelierkuba.cz

FRANTIŠEK JURAČKA
KERAMICKÉ OBRAZY
Plastická keramická mozaika
Od 1. října do 1. listopadu,
vernisáž se koná 3. října
ve 14.00 hod.
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Program KIC
KINO

neděle 4. října od 16.00 hod.
VZHŮRU DO OBLAK - Stařík Carl Fredriksen se jednoho dne
rozhodne splnit si sen, nafoukne tisíce balonků a s celým svým domem
odletí za dobrodružstvím. Neví však, že má s sebou černého pasažéra
– malého skautíka Russlla. Animovaný ﬁlm USA
neděle 11. října od 16.00 hod.
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE - Další dobrodružství z Bradavic. Ve škole vypukne válka mezi zastánci dobra a přívrženci Voldemorta, na jejímž konci může čekat Harryho i smrt. Od
profesora Brumbála se Harry dozví o temné minulosti Toma Riddlea
i o tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti. Objeví také starou učebnici
lektvarů, která patří tajemnému Princi dvojí krve.
Vstupné do kina je 60,- Kč, pro děti 50,-Kč. Všechny ﬁlmové
kopie žádáme s českým dabingem.

KONCERT
sobota 26. září od 19.00 hod.
MUSICA DOLCE VITA - Koncert slavného tria v kostele
sv. Apolináře. Zaposlouchejme se do nádherných tónů ﬂétny (Žoﬁe
Vokálková) a harfy (Zbyňka Šolcová), které budou doprovázet skvělý
mezzosoprán zpěvačky (Daniela Demuthová), jejíž vystoupení zhlédl
i prezident USA Barack Obama při své návštěvě České republiky.
Koncert se koná pod záštitou starostky Sadské Cecilie Pajkrtové.
Vstupné 120,- Kč, důchodci a děti 80,- Kč.
sobota 17. října od 15.00 hod.
PROCHÁZKA VÍDEŇSKOU OPERETOU - V podání sólisty
Státní opery Praha Lubomíra Havláka a sólistky Opery Ústí nad
Labem Ivany Hybešové zazní nejznámější árie ze slavných operet,
například Cikánský baron, Země úsměvů, Polská krev, Netopýr,
Veselá vdova, Čardášová princezna a další z děl slavných skladatelů
J. Strausse, F. Lehára, E. Kalmána a O. Nedbala. Dvouhodinový pořad
se koná v sále kina, vstupné: 80,- Kč, důchodci 60,- Kč.

PRO DĚTI
neděle 25. října od 16.00 hod.
REJ STRAŠIDEL - Bubáčci, strašidla a strašidýlka, přijďte s námi
oslavit barevný podzim, zasoutěžit si, zatančit si a pořádně se vyřádit.
Čekáme vás v prostorách Disko Eleanor v 1. patře motorestu Husarka.
KIC děkuje disco Eleanor za bezplatné poskytnutí prostor.
Vstupné: děti ZDARMA, dospělí 30,- Kč. Předprodej vstupenek
v kanceláři KIC (tel.: 325 594 329, 603 891 304) nebo v knihovně
(tel.: 325 595 378).

DEN S PEPINOU
Galakoncert plný hvězd

Charitativní akce na podporu Dětského domova v Nymburce
14. října 2009
Hálkovo městské divadlo, předprodej vstupenek v divadle
Program:
Dopolední pohádka PINOKIO
10.00 hod., vstupné 45,- Kč
Odpolední koncert NIGHTWORK 14.30 hod., vstupné 200,- Kč
Večerní GALAKONCERT
19.30 hod., vstupné 250,- Kč
Divadlo AHA!, kapela Nightwork, Monika Absolonová, Pavel Batěk & The End
of Colours, Petra Janů, Vlasta Horváth, Hana Křížková, Eva Pilarová, Roman
Vojtek. Celým dnem budou provázet Miluše Bittnerová a Rudolf Kubík.
100 % ze vstupného bude připsáno na účet o.s. Nymburáček.
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Překvapení na začátku
školního roku
Prvního září jsme
šli do školy. Na uvítanou nám paní ředitelka udělala překvapení. Jako vždy
se šerpovali prvňáci.
Tím překvapením
byla zpěvačka Monika Absolonová, která nejen
ošerpovala prvňáky, ale všem
nám pěkně zazpívala. Bylo
to moc pěkné a tak se máme
stále na co těšit. Kdo to asi
bude příště?
Markéta Bláhová, 3. B
Na uvítání prvňáčků do naší
školy přijel vzácný host - Monika
Absolonová. Pasovala každého
prvňáčka na školáka. Bylo jich
54. Školákům popřála hodně
úspěchů i paní starostka Pajkrtová. Na konci nám zazpívala
Monika Absolonová jednu písničku. Teď nás už čeká jenom
práce.
Eliška Žmolilová, 3. B
První den ve škole bylo uvítání. Přivítala nás paní ředitelka
i starostka Sadské. Byli jsme
rádi, že se vidíme se spolužáky.
Zpívala nám zpěvačka Monika
Absolonová. První den ve škole
byl krátký.
Vojta Šanko, 3. B
Na první školní den jsem se
těšil. Přijela nás přivítat zpěvačka Monika Absolonová. Vítali
se prvňáčci a rozdávaly se jim
šerpy. Ve třídě jsem málem
pár spolužáků nepoznal. První
školní den byl prima.
Ondra Král, 3. B
Prvního září jsme se nejprve
sešli ve třídě. Pak jsme šli ven.
Prvňáčci byli vyděšení jako my
před dvěma roky. Na školním
dvoře čekala zpěvačka Monika
Absolonová. Každému prvňáčkovi dala kytičku. Pak nám
obtiskla na keramickou destičku
svoji ruku.
Čenda Fouček, 3. B

Můj první den
byl ve škole překvapením. Čekala
jsem, kdo zas přijede. Přijela Monika
Absolonová. Je to
známá zpěvačka.
Šerpovala prvňáky.
Nakonec nám zazpívala písničku z muzikálu. Písnička se
mi moc líbila.
Aneta Kulhánková, 3. B
Prvního září nám začala
škola. Sešli jsme se jako každý
rok na školním dvoře, abychom
přivítali prvňáčky. Přivítala je
i Monika Absolonová. Zazpívala nám svoji oblíbenou písničku
a potom nám popřála k novému
školnímu roku. Všem se nám to
moc líbilo.
Lída Dvořáková, 3. B
Skončily prázdniny a začal
nový školní rok. Na jeho zahájení přijela zpěvačka Monika
Absolonová. Zazpívala jednu
písničku. Ve třídě jsem si sedla
vedle Filipa Černíka. Kdopak
asi přijede příští rok?
Ivana Bartáková, 3. B
Na začátku školního roku
jsme šli na školní dvůr. Monika
Absolonová byl náš host. Všechny nás pozdravila, prvňáčkům
dávala oranžové slunečnice
a pak nám zazpívala. Po návratu
do třídy jsme si povídali o prázdninách. Paní učitelka nám řekla,
co nového se budeme učit. První
školní den se mi líbil.
Filip Černík, 3. B
Prázdniny nám skončily.
Šli jsme do třídy 3. B, kde nás
přivítala paní učitelka. Ve třídě
jsme se seřadili a šli jsme přivítat první třídy na školní dvůr.
Malé žáky přivítala Monika
Absolonová. Na konec stužkování zazpívala písničku „Jsi můj
pán“ a pak jsme se vrátili do
třídy. Moc se mi to líbilo!
Karolína Koubová, 3. B

Inzerujte
v Sadských
novinách!

25. září 2009
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Internetový prostor pro
seniory www.sedesatka.cz

O prázdninách zahájil provoz
významný neziskový internetový
projekt pro seniory v České republice. Na adrese www.sedesatka.cz je
umístěn informačně-zábavní systém
s desítkami stránek, vnitřně členěný na čtrnáct krajů a sedmdesát
šest okresů. Internetový projekt
Šedesátka.cz umožňuje seniorům
zapojit se při tvorbě jeho obsahu,
každý návštěvník může nejen číst,
ale také přispívat, přímo psát své
články nebo posílat redakci to, co
jej zaujalo.
„Společnost v Česku spojuje
seniorský věk s pasivitou, odevzdaností, od seniorů již nic neočekává.
Přitom právě ve zralém věku může
člověk nabídnout životní zkušenosti
a určitý nadhled. Cílem projektu
Šedesátka.cz je vytvořit českým
seniorům prostor k vzájemnému
sdílení, vyjádření názorů, prostor
k vytváření komunity. Dát jim zkrátka do ruky symbolický mikrofon,“
vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor
webu Šedesátka.cz.
Internetový projekt www.sedesatka.cz přizpůsobil seniorům

graﬁcké i technické řešení webu.
Hned v prvních dnech provozu
se na stránkách vytvořila aktivní
seniorská komunita, která živě
diskutuje a buduje společenské
vztahy.
„Regionální charakter projektu
vytváří prostor i pro města a obce,
které mohou bezplatně zveřejňovat
zajímavosti ze své historie i současnosti, mohou zvát k návštěvě.
Jejich obyvatelé zase najdou na
jednom místě nejrůznější informace,
zpravodajství, rozhovory, zajímavosti, křížovky, recepty, tipy a rady.
Návštěvník, který má dost času, se
může pohodlně projít celou republikou, zastavit se třeba v každém kraji
nebo okrese a podívat se, jak Šedesátka.cz žije u sousedů,“ dodává
šéfredaktor webu Jan Vojvodík.
Navštivte www.sedesatka.cz,
třeba se budete rádi vracet.
Centred, o.s.

Jak čtenáři Sadských novin již vědí, městská knihovna dětem nabízí pestrou
výtvarnou činnost. Snímek zachycuje knihovnici Marcelu Dudkovou, jak
s Pepou Černíkem dokončuje botu z papíru.
Foto Božena Poláková

KNIHOVNICKÝ TÝDEN
Městská knihovna Karla Viky pořádá v rámci knihovnického týdne (5. až 9. října) dvě zábavná odpoledne pro děti
školní družiny (středa a pátek).
Pro žáky 9. tříd se budou konat dvě besedy s kosmetičkou Jitkou Dvořákovou o správné péči o pleť.
-mk-
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Stimulanty - pervitin

Po užití stimulantu je typická
především nezvyklá, snad až
nesmyslná míra aktivity. Intoxikovaný jedinec například
v nočních hodinách uklízí. Při
delším užívání jsou poměrně
časté pocity pronásledování zvané
„stíhy“, vnímání neexistující osoby, podivné chování a především
nespavost. Po odeznění účinku
drogy je typický dlouhotrvající
i několikadenní spánek.
Pervitin rychle vyvolává
psychickou závislost. Jeho nebezpečí spočívá především ve
zdravotních rizicích spojených
s nejčastější formou jeho užívání (nitrožilně). Při nitrožilním
užívání totiž často dochází k přenosu různých infekcí (hepatitidy,
HIV...). Při užívání pervitinu
šňupáním se poškozuje sliznice.
Dalším nezanedbatelným rizikem
užívání pervitinu je poměrně
častý vznik psychických poruch
- toxických psychóz, které se
projevují například sluchovými
halucinacemi a abnormálními
emocemi.
Speciﬁkem je, že se vyrábí v nelegálních domácích laboratořích
- „varnách“. Surovinou k jeho výrobě jsou léky, z nichž jsou některé
volně prodejné.

Vzhled: bílý až nažloutlý, popřípadě naﬁalovělý prášek
Způsob užití: šňupání, kouření
(z alobalu), injekční aplikace, aplikace ústy (polykání)
Příznaky: jizvy po vpichu (při
nitrožilním užívání), zvýšení tlaku,
tepové frekvence, stavy nadměrné
a často nesmyslné aktivity, euforie,
rozšířené zornice, chybějící pocit
únavy, potřeba překotné činnosti,
ztráta chuti k jídlu, nespavost, podrážděnost, podezíravost, úbytek
hmotnosti a po odeznění účinku
deprese, ospalost, únava, dlouhotrvající i vícedenní spánek.
Rizika: psychická závislost,
halucinačně – paranoidní psychóza, ﬂashback (opětovné nenadálé
objevení účinků drogy, i když člověk není intoxikován), stihomam,
výrazné riziko psychických poruch
(toxické psychózy), při injekční
aplikaci nebezpečí přenosu infekčních chorob
Abstinenční příznaky: především psychického rázu - bažení
po droze, k dalším patří podrážděnost, nespavost, roztřesenost,
neklid, hubnutí, výtok z nosu,
pocení. Abstinenční příznaky
následují krátce po odeznění
účinku drogy (již za několik
hodin).
-sem-
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Bejvávalo, bejvávalo...

Obchody v Sadské
po roce 1930 - II

Dnes si řekneme něco o pekařích.
Ti od nedávna tvořili cech bohatý
a mívali v obci zhusta hlavní slovo.
Zkusili ovšem dosti, než groše ušetřili. (Nakupování obilí, mletí mouky,
pečení, boje s pecnáři, koláčníky, hokyněmi.) Konšelé jim na kotce přibíjeli
sazby zboží, prohlíželi míry a váhy.
Nehodné chleby měly se pobrati pro
chudé. Byl-li pekař dvakráte v podvo-

du usvědčen, měl býti trestán košem
v Labi. Nenapraví-li se, řemeslo se mu
„složí“. Toto je zapsáno v artikulích
v XVI. věku v našich městech.
Níže přinášíme další fotograﬁe
z obchůdků a živností v Sadské.
Podle časopisu Poděbradsko
připravily Míla Borovenová
a Květa Pajkrtová
Fotograﬁe poskytla Květa Pajkrtová

Pekárna Františka Lamberta u náměstí

Kontaktovat nás můžete na následujících telefonních číslech
a adresách:
Sběr odhozených injekčních stříkaček, výměnný program
a poradenství pro uživatele návykových látek přímo v Sadské:
tel.: +420 724 087 925 - Míša, Lukáš, Ondra, Zuzka
e-mail: streetwork@os-semiramis.cz
Poradenství pro uživatele, rodiče
a blízké osoby, zprostředkování léčby apod.:
K-centrum Nymburk, Velké Valy 995, 288 02 Nymburk
tel.: +420 325 514 424, email: k-centrum@os-semiramis.cz
denně od 10 do 17 hod, pátek od 10 do 16 hod.

DOPISY / NÁ ZORY
Děkuji vydavatelům Sadských novin. Co nedokáži přečíst já, čtou děti.
Díky paním Květě Pajkrtové a Míle Borovenové za vzpomínky Bejvávalo,
bejvávalo..., jsou krásné. Rovněž díky cestovnímu kroužku a také díky za
vzorné chování ve skautském domečku, je radost se na ty děti dívat.
Teď také připomínka, proč se neměří všem stejně. Když byla vedle nás
Květinka a cukrárna Kopeckých, nešlo venku udělat posezení. A prodej
obec nedovolila. Obecní majetek se prý prodávat nebude. A nyní to šlo?
Prostě, kdo má peníze, má i moc.
Všem vám přeje hodně úspěchů
Marta Holubová, Husínek

Pekařství Vojtěcha Pospíšila v Jindřichově ulici

Odpověď starostky města
Vážená paní Holubová,
ráda bych uvedla Vaši informaci o prodeji pozemku před bývalou Květinkou
- nyní Fitness - na pravou míru. Pozemek i nadále vlastní město a s jeho
souhlasem na něm probíhá výstavba, kterou se rozšiřují stávající sportovní
Cecilie Pajkrtová
prostory.

Pekařství Vojtěcha Kříže v Kostelní ulici
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NYMBURK

ZVE VŠECHNY ZÁJEMCE
NA BESEDU S PÁTEREM JOSEFEM MICHALČÍKEM
ZE SVATÉ HORY U PŘÍBRAMI
KONANÉ K VÝSTAVCE O K. M. HOFBAUEROVI.

Konat se bude v sobotu 3. října 2009 od 15.00 hod. v kapli
Panny Marie Bolestné v Sadské. Poté bude sloužena mše svatá.
Výstavu bude možné ještě zhlédnout v neděli 4. října
od 14.00 do 15.00 hod. - ovšem už bez odborného výkladu. -kf-

INZERCE
 Firma B + K Sadská provádí montáž sádrokartonu (včetně
zateplení), půdní vestavby, zavěšené stropní kazetové podhledy, stavební, zámečnické práce a nátěry plochých střech. Tel.: 325 594 529,
723 426 189.
 Nehtová modeláž (gely, akrygely), mob.: 732 235 310

Nabízí:

Jednodenní zájezd
na Oktoberfest 2009 - Mnichov
Termín: 28. 9. 2009 • cena: 2 500,- Kč
Cena zahrnuje autobusovou dopravu, místenku do stanu „HACKER - FESTZELT“
od 12.00 do 17.45 hodin, 2× „tuplák“ (2× 1 litr piva), jídlo, cestovní pojištění,
průvodce.

První Voříškiáda
v Sadské
Druhý zářijový víkend využili
místní kynologové k uspořádání dvou
akcí - svodu psů.
V sobotu 12. září zorganizovali
z pověření Dobrman klubu ČR klubovou výstavu dobrmanů. Přihlášeno
bylo 59 psů a fen. Rozhodčí Viera
Staviarská ze Slovenska posoudila
50 psů a fen, kteří se na výstavu dostavili, a udělila 36 známek „výborný“.
Na výstavu přivezli své čtyřnohé
kamarády jejich majitelé z celé ČR od
Plzně po Hustopeče, od Ústí nad Labem po České Budějovice. Přijeli i ze
zahraničí - Slovensko a Rakousko.
Druhý den v neděli se konala
1. Voříškiáda v Sadské. Šlo o průkopnickou výstavu kříženců - voříšků.
Svazovému rozhodčímu Janu Plškovi
se představilo 10 voříšků ve věku od
4 měsíců po 4,5 roku. Každý z nich
byl originálem a něčím nad ostatními
vynikal. Byli malí, velcí, s chlupem
krátkým či dlouhým, chundelatí, různě
barevní a různých povah podle toho,
co jejich páníčci od nich vyžadují a čemu je naučili. Ti je přivedli či přivezli
z Peček, Píst, Čelákovic, Benátecké
Vrutice a ze Sadské.

Odjezdy z náměstí v Sadské v 6.00 hod. (možnost nástupu v okolí Sadské po dohodě - Nymburk, Poděbrady), příjezd 29. 9. 2009 v časných ranních hodinách.
Program: Odjezd ze Sadské v 6.00 hod. směr Praha - Plzeň - Mnichov, zdravotní
přestávka na občerstvení v Rozvadově. Příjezd na OKTOBERFEST před 12.00
hod. Společně dojdeme k našemu stanu, kde každý dostane místenky.
Místa ve stanu jsou rezervována od 12.00 do 17.45 hod. Každý se může pohybovat samostatně po areálu Oktoberfestu až do 23.00 hod., kdy se odjíždí zpět.
Příklady letošních cen: „tuplák“ 8,60 euro; Limo (0,5 l) 3,90 euro; 1/2 grilovaného
kuřete 9,20 euro.

Pětidenní zájezd - Listopadová Paříž
Termín: 4. - 8. 11. 2009
cena: 3.990,- Kč (4.350,- Kč dvoulůžkový pokoj)
Cena zahrnuje 2× ubytování v hotelu v třílůžkových pokojích s příslušenstvím
(při dvou osobách na pokoji cena 4.350,-), dopravu moderním zájezdovým
busem, služby francouzsky mluvícího průvodce, pojištění léčebných výloh
v zahraničí.
Program: 1. den - odjezd z Poděbrad v 15.30 hod., z Nymburka v 15.45 hod.,
ze Sadské v 16.00 hod., z Prahy v 17.00 hod. - noční přejezd do Německa •
2. den - ráno příjezd do Paříže, pěšky nebo výtahem na Eiffelovku, přejezd
metrem ke katedrále Notre Dame, prohlídka Latinské čtvrti (bulvár St. Michel,
Panthéon, Luxemburská zahrada, čtvrť St. Germain, volno na drobné nákupy
nebo občerstvení). Společná procházka k náměstí Bastily, odjezd do hotelu,
ubytování • 3. den - přejezd do nedalekého královského sídla Fontainebleau,
prohlídka zámku i zahrad, nákupy v barevné tržnici v centru malebného
městečka, odpoledne ve Versailles – reprezentační místnosti i zahrady krále
Ludvíka XIV., odjezd do hotelu • 4. den - od rána v Paříži ve čtvrti La Défense s možností nákupu v supermarketu, návštěva Louvru, Orsay nebo jiných
galerií, odpoledne individuální volno pro odvážné, nebo procházka městem
s průvodcem. V podvečer odjezd metrem pod Montmartre k Moulin Rouge,
výstup k bazilice Sacré Coeur, metrem zpět do centra, noční plavba lodí po
Seině, odjezd domů • 5. den - příjezd do Sadské a okolí kolem poledne.
Více informací a další termíny na www.readytour.cz
Objednávky na tel.: 724 967 807 - p. Klokočník nebo www.readytour.cz.
Readytrans, s.r.o. - cestovní kancelář, Nymburská 90, Zvěřínek 289 13

Foto Jarmila Sýkorová

Posuzování Voříšků se konalo
v přátelské atmosféře. Každý z účastníků obdržel od rozhodčího výstavní
posudek a diplom, z ruky starostky
Cecilie Pajkrtové pohár a medaili a od
organizátorů akce upomínkové předměty. Nejkrásnějším voříškem byla
vyhlášena Květa Heleny Novákové.
Cvičištěm vládla spokojenost
účastníků i pořadatelů akce, vždyť tu
platilo známé rčení, že není důležité
zvítězit, ale zúčastnit se. Pohodová
atmosféra Voříškiády se hodně lišila
od výstav, svodů mladých a bonitací
psů s průkazem původu, tedy čistých
plemen uznaných FCI, kde se hodnotí
odchylky od standardu plemene, a tím
vzniká velmi napjatá a nervózní nálada
mezi vystavujícími. Tento rozdíl byl
velmi patrný. Můžeme se proto těšit na
2. ročník Voříškiády v příštím roce.
Víkendové akce připravila Božena
Ranglová, která spolu s předsedou
kynologické organizace Ivo Hlouškem děkuje všem sponzorům, kteří
svými dary umožnili obě akce zdárně
provést.
Miloslav Slavíček,
kynologická organizace
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Výprava Vos na sever Moravy

Ostravský turnaj je každoročně
přípravou na sezonu pro obě družstva Školního basketbalového klubu
ze Sadské. I letos jsme se vypravili
na sever Moravy sbírat zkušenosti
a vyzkoušet nové akce a signály.
Družstvo 97 mělo na pohled
lehkou a jasnou sezonu, a tak jsme
na úvod nové potřebovali obtížnější
zápasy. Ve skupině jsme narazili na
týmy Havířova, Ostravy a Krnova.
I když výsledky vypadaly jednoznačně, zápasy to byly fyzicky
velmi namáhavé. Větší a silnější
soupeřky se však marně snažily
zdolat vysoké nasazení Vosiček,
které je doslova „uběhaly“. Potěšilo
i vysoké procento střelby a úspěšnost hry 1 na 1. Turnajový pavouk
nás svedl ve ﬁnále dohromady opět
s družstvem Ostravy, které jsme ve
skupině porazili o 29 bodů. Na ﬁnále však soupeř posílil, zdálo se, že
to nebudeme mít vůbec jednoduché.

Ostravské hráčky navíc zůstávaly
v bedně, takže jsme opět bojovali
s polozónou, pro nás velmi nepříjemnou. I tak jsme rychlými přechody dokázali odskočit na uklidňující
náskok a dovést boj do vítězného
konce (66:26) Mezi nejlepší hráčky
této kategorie byly vybrány Lenka
Skalická a Bára Poláková.
Družstvo 92 hrálo soutěž starších
dorostenek, která byla velmi kvalitně
obsazená. Extraligové týmy slibovaly
náročná utkání. Těžkou skupinu jsme
začali s Příborem, který nás čeká
v DL. Zpočátku nás soupeř „zlobil“,
ale po několika rychlých akcích jsme
srovnali hru a jasně zvítězili 65:25.
Po hodině jsme nastoupili proti extraligové Ostravě, která nám ihned
ukázala, proč je účastníkem této soutěže. Jen obtížně jsme se smiřovali
s tvrdou nátlakovou hrou a hledali
recept na překonání její obrany. Hrozivě narůstající náskok jsme začali

korigovat až ve druhé půli, kdy se
ukázalo, jak moc máme naběháno.
Vydrželi jsme vysoké tempo a prohra
o 15 bodů byla nakonec slušným
výsledkem po krásném utkání. Po
dalších zápasech jsme postoupili ze
skupiny na 2. místě a v semiﬁnále se
utkali s dalším extraligovým celkem
Havířova. Tady jsme teprve poznali,
co je to nátlaková hra. Až za stavu
10:0 se nám podařilo dát první koš
a začít náskok stahovat. Především
zásluhou doskoků jsme dotáhli na
rozdíl jediného koše. Dařila se nám
také střelba trojkových košů. Soupeř
však nepřipustil překvapení a zvítězil
nakonec o 12 bodů.
V zápase o 3. místo jsme narazili
na Lokomotivu Žilina - tým slovenské nejvyšší soutěže. Opět jsme si
chvíli museli zvykat na tvrdou hru
a přečíst systém soupeře, než jsme
se srovnali a přítomným divákům
ze Sadské, kteří nás přijeli podpořit
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v bojích o medaile, připravili strhující drama. Bojovalo se o každý
centimetr palubovky. Naše celoplošná osobní obrana měla úspěch
a opět se ukázalo, jak je důležitá
vysoká fyzická připravenost, kterou
hráčky disponují. Výhra o 3 body
znamenala obrovské překvapení
a bronz, o kterém jsme na začátku
turnaje ani nesnili.
Mezi nejlepší hráčky turnaje byla
vybrána Nikola Veselá, která předváděla ve všech zápasech strhující
výkony a zatížila konto soupeřů
celkem 75 body. Obdivuhodná byla
naše střelba trojek, kterých jsme
v 5 zápasech dokázali dát 27, v posledním celkem 10!
Velké poděkování za oba týmy
patří množství diváků, kteří nás po
celý víkend v obou kategoriích povzbuzovali. Měli jsme jasně největší
fanklub ze všech týmů. Díky, díky
vám.
Blanka Žánová

Foto poskytla Blanka Žánová

STAVEXA CUP 2009
Na rozdíl od minulých let se
i při pořádání již tradičního turnaje
objevily potíže způsobené úbytkem
družstev. Pryč jsou doby, kdy jsme
na venkovním turnaji měli 16 družstev a mnoho dalších jsme odmítali.
Naplnit dvoudenní klání se nepodařilo, do poslední chvíle nebylo jasné,
zda se střetneme alespoň v sobotu
ve čtyřčlenné skupině. Pozvané
týmy nakonec přijely, takže se turnaj
mohl v kategorii 97 uskutečnit.
Hned od prvního zápasu bylo
jasné, že kvalita je zřetelně na naší
straně, přestože jsme do bojů zapojili i některé hráčky z nejmladších
Vosinek. Přehrávali jsme všechny

soupeře rozdílem několika tříd. Nejsilnějším protivníkem se nakonec
ukázalo družstvo Zákup (u České
Lípy), které je momentálně nejlepší
ve svém kraji. I tento zápas jsme
nakonec dovedli do jednoznačného
konce (79:26).
Na celém turnaji jsme byli jasně
lepší, pro přípravu na sezonu však
musíme zvolit ještě další turnaje.
Je bohužel alarmující, jak ubývají
družstva v kraji i v celé republice
za naprostého nezájmu všech národních organizací.
Pořadí: 1. ŠBK Sadská, 2. Zákupy, 3. BC Kolín, 4. Basket Poděbrady
Blanka Žánová
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