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Nová školka se může otevřít
V úterý 16. července se završila blesková adaptace bývalého
dětského klubu Kulíšek ve dvoře
knihovny na nové třídy mateřské
školy. Za přítomnosti zástupců
odboru výstavby Městského úřadu
v Sadské, krajské hygienické sta-

nice, prováděcí firmy i města bylo
dílo zkolaudováno, tedy schváleno
do užívání. Kladné stanovisko
hasičů k provedeným pracím bylo
známé již několik dnů předem.
Stavba splňuje všechny požadavky na dětské předškolní

zařízení včetně bezbariérového
přístupu do budovy. Ještě v závěru
července budou třídy vybaveny dětským nábytkem, na jehož
pořízení finančně přispěla společnost Parker – Hanniffin, nejvýznamnější sponzor rekonstrukce.

Stavbu dodala poděbradská firma
PMS spol. s r.o. za 1,047 miliónu
korun. Protože nebyly shledány
žádné závady, které by bránily
užívání mateřinky, můžeme se
těšit na zahájení provozu již v září.
Cecilie Pajkrtová, starostka

Den
otevřených
dveří
v nově vzniklé

mateřské škole

na Palackého náměstí
č.p. 3 (dvůr knihovny)
se koná

ve čtvrtek 29. srpna
od 16 do 18 hodin.
Srdečně zveme všechny
občany k prohlídce!

Farmářské trhy budou pravidelné
První prázdninové zasedání
rady města se konalo 10. července.
Její členové se ještě vrátili k záležitostem ohledně letní sezony,
když schválili nepravidelný prodej
sezonního ovoce a hraček na parkovišti u Jezera žadatelce Josefě
Škarvadové z Milčic za částku
250 Kč za den prodeje.
Stánkových prodejů se týkaly
i další body programu. Rada vzala
na vědomí konání farmářských
trhů 3. a 10. července a schválila
pronájem veřejného prostranství pro
konání farmářských trhů společnosti Viva Natura koření, s. r. o., v termínech 24. a 25. srpna (posvícení)
a potom pravidelně jednou za 14 dní
ve středu na Palackého náměstí
za částku 2000 korun za jeden trh.

Radní se vrátili také k tématu
letošních povodní, když podpořili
žádost města Nymburka, obce
z rozšířenou působností, o dotaci
z ministerstva životního prostředí
na pořízení vysoušečů pro potřeby
postižených povodněmi.
Další body se týkaly povolení
akcí různých organizátorů. Jde
o konání triatlonu Železný pes
2013 (17. srpna) a caniscross závodu Hill´s Cup (18. srpna), které připravuje také na pozemcích
města sdružení Život je hra. Dále
se jedná o konání letního soustředění mladých hasičů u Jezera
ve dnech 30. července až 4. srpna,
spojené s výcvikem jednotek Sboru dobrovolných hasičů Sadská
a Hasičského záchranného sboru

Nymburk na motorovém člunu,
a o letní promo akci časopisu Dieta
(vydavatelství Mladá fronta), konanou rovněž u Jezera v době letních
prázdnin.
Město prodá speciální motorové vozidlo Avia A30 K, původně
používané sborem dobrovolných
hasičů, za minimální cenu 10 tisíc
korun. Záměr je vyvěšen na úřední
desce města a webových stránkách.
Kameník Jan Kováč zhotovil
ve spolupráci s Petrem Štěpánem
na vlastní náklady repliku Bílého
kříže, který stával na Pístecké
cestě a v 50. letech byl zničen.
Město poskytne stavební materiál
na zhotovení podstavce pro kříž
za předpokladu, že Petr Štěpán
jako žadatel zajistí odpovídající

povolení odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí
městského úřadu.
Rada ještě uložila starostce
Cecilii Pajkrtové zajistit pohár
rady města pro nejlepšího chovatele
kolekce králíků, který bude předán
25. srpna na posvícenské výstavě
drobného zvířectva, pořádané
sadskou organizací Českého svazu
chovatelů.
-qk-

V dnešním čísle najdete:
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Muzejní noc
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Krátce ze zastupitelstva

Mimořádné zasedání zastupitelstva města se konalo 10. července.
Hlavním bodem programu bylo projednání změny územního plánu města,
jejíž podstatou bylo zahrnutí některých pozemků do zón určených pro
výstavbu rodinných domů. Změna byla po diskusi schválena.
Schváleny byly rovněž zásady prodeje městských bytů v domě č.p. 256,
které budou přednostně nabízeny současným nájemníkům, a rozpočtové
opatření, které vedle jiných změn nově do příjmu města zahrnuje i dar
Středočeského kraje ve výši 7,5 tisíce korun jako náhradu za škody způsobené na požární technice sadského sboru dobrovolných hasičů, k nimž
došlo při zásahu při letošních povodních.
-qk-

Známe nové
regionální potraviny

Celkem 8 výrobků s výjimečnou
kvalitou a chuťovými vlastnostmi
ze Středočeského kraje ocenila
18. května v Příbrami odborná komise soutěže Regionální potravina
2013. O tuto značku, která je důkazem nejvyšší jakosti potravin a zárukou regionálního původu, se letos
ucházelo 72 produktů 26 výrobců.
O logo značky se soutěžilo v devíti
kategoriích, nejsilnější zastoupení
měly kategorie Alkoholické a nealkoholické nápoje a Pekařské výrobky.
Hodnocení se ujala osmičlenná
komise tvořená zástupci ministerstva zemědělství, krajského úřadu,
Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské
a potravinářské inspekce, Státní
veterinární správy ČR, Agrární
komory ČR a Potravinářské komory ČR.

Dovoluji si Vám touto
cestou mnohokrát poděkovat
za Vaši materiální pomoc
pro naši obec Netřebice při
povodních 2013. Velice si
toho vážíme a ještě jednou
vyjadřuji za obec naše díky.
David Pinkas,
starosta Obce Netřebice
(Plné znění dopisu z 8. července
2013 zaslaného starostou Netřebic
na Městský úřad Sadská)

K udělení značky Regionální
potravina navrhla hodnotitelská
komise 8 výrobků, mezi nimi i ty
z blízkého okolí Sadské:
• Milovické viržínko s paprikou
(Fiala Milovice, s. r. o.) v kategorii
Masné výrobky trvanlivé
• Sýr Popelák (Mlékárna Kopecký, s. r. o., Zásmuky) v kategorii
Sýry včetně tvarohu
• Rožďalovický rohový koláč
(Milena Tarabová, Rožďalovice)
v kategorii Pekařské výrobky včetně těstovin
• Majolka - klasická majonéza
(Boneco, a. s., Kostelec nad Černými lesy) v kategorii Ostatní.

Soutěž Regionální potravina je
projektem ministerstva zemědělství určeným na podporu malých
a středních zemědělců a producentů
potravin v jednotlivých krajích České republiky. Oceněný výrobek získá
právo zdarma užívat značku Regionální potravina čtyři roky na obale
výrobku. Podrobné informace o soutěži můžete najít na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.
Zlata Koukolíčková

Poděkování

Městská policie děkuje žákům
1., 2. a 5. třídy Základní školy
v Sadské za krmení a pamlsky pro
pejsky v útulku Aura.
-mp-

Zastupitelstvo města Sadská vyhlásilo
v souladu se schválenými Pravidly

III. kolo přijímání žádostí
o úvěr z Fondu rozvoje bydlení
na modernizaci bytů a domů v k.ú. Sadská
Podat žádost o poskytnutí úvěru lze do 30. srpna 2013. Formuláře
žádostí pro fyzické nebo právnické osoby o poskytnutí úvěru jsou
k dispozici na podatelně Městského úřadu Sadská nebo na elektronické úřední desce na elektronické adrese www.mesto-sadska.cz.

V úterý 11. 6. jsme my žákyně 6. B obešly všechny třídy, abychom vybraly
peníze na pomoc Zoologické zahradě v Praze-Troji. Některé třídy daly
více, některé méně, sbírka byla dobrovolná. Proto bychom chtěly moc
poděkovat všem, kteří nám přispěli. I když nebylo jednoduché všechny
třídy sehnat, povedlo se. Celkem jsme vybraly 12 530,- Kč. Ještě jednou
všem moc děkujeme. Peníze byly odeslány na konto Zoologické zahrady
v Troji.
Adéla Šmejkalová a Karolína Koubová, 6. B

Chovatelská výstava
pro děti
Malou výstavku zvířat uspořádala pro děti 14. června Základní
organizace Českého svazu chovatelů
v Sadské. Zúčastnilo se jí 10 tříd prvního stupně základní školy a 4 třídy
mateřské školy. Každou třídu přivítal
místopředseda Václav Frank a děti
seznámil s tím, co všechno uvidí.
Hned u první expozice mohly
děti vidět různá barevná plemena
králíků. Nejvíce je zajímala mláďata, která si mohly pochovat. Z jejich
odpovědí na dotazy chovatelů bylo
znát, že se o přírodě už hodně
naučily. Však je chválily i paní učitelky. Někde dokonce mají domácí
zvířátka doma. Plno znalostí už
měly i děti ze školky.
Z expozice holubů nejvíce zaujala bílá holubice, která měla
v hnízdě dvě holoubátka. Při vyprávění nad opeřenými krasavci došlo
i na pohádky, v nichž holoubci
účinkují. A tu byly znalosti o něco
horší. Děvčata sice uvedla Popelku,
zato kluci si spíše vzpomněli na pohádky z moderní doby elektroniky
a robotů. I to přináší čas.
V dalších expozicích na malé
návštěvníky čekaly andulky, zebřičky, šedí chlupatí králíčci, u kterých děti obdivovaly jemnou srst,
nebo kachny a slepičky. Zde uviděly různé druhy vajíček. Nejvíce
však zaujala malá kuřátka, ale také
zvláštní plemeno slepic brahmanek
a respekt vzbuzující velký kohout.
Po celém areálu se volně pohybovaly ovečky a kozlík a děti si je
mohly pohladit a nabídnout k snědku větvičku nebo lístky trávy.

Při odchodu dostali malí návštěvníci na rozloučenou tatranku
a na oplátku nechali chovatelům
výkresy domácích zvířátek, které
nakreslili ještě ve škole. Obrázky
to byly pěkné a chovatelé jim za ně
poděkovali.
Výstavku pro žáky základní
a mateřské školy jsme zorganizovali
poprvé a vše nasvědčuje tomu, že se
podařila. I počasí nám přálo a před
pár kapkami deště na začátku akce
nás uchránily košaté lípy. Je vidět, že
když jsou děti plně zaměstnané, dovedou být velice pozorné a ukázněné.
K domácím zvířátkům se chovají
pěkně, protože mnoho z nich už nějakého domácího mazlíčka doma má.
Všechny jsme pozvali na „Posvícenskou výstavu drobných zvířat“, která
se uskuteční 24. a 25. srpna v areálu
za sokolovnou, kde bude k vidění
zvířátek ještě daleko více.
Lze si jen postesknout, že se
v Sadské snad již nechovají žádné
husy, na výstavce totiž nebyly. Je
to škoda, protože právě začátkem
minulého století byla Sadská jejich
chovem proslavena. Byly oblíbenou pochoutkou nejen domácích,
ale i Pražanů, kam se ve větším
množství dovážely. Uplynulo pár
desetiletí a dnes již takový způsob
života s chovem drobných zvířat
mladým lidem nevyhovuje.
Závěrem je třeba poděkovat
vedení i učitelkám základní a mateřské školy, že umožnily tuto
zdařilou akci uskutečnit. Těšíme se na další spolupráci s nimi.
-čsch-
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Výlet na Pražský hrad
Když jsme přijeli na Masarykovo nádraží, tak si nás vyzvedla
paní průvodkyně Aneta. Když jsme
dorazili na Pražský hrad, provedla
nás, a když jsme šli do chrámu sv.
Víta, tak se mi tam strašně líbilo,
protože to tam bylo ozdobné. Když
jsme se prošli, viděli jsme, jak se
střídají hradní stráže. Potom jsme
šli Zlatou uličkou a bylo tam spousta žebráků. Šli jsme na vlak, ale už
jsme byli všichni unavení. Den jsme
si užili a všem se to moc líbilo.
Justýna Šťastná, 4. A
***
12. června jsme byli na Pražském hradě. Viděli jsme tam všech-

no možné. Měli jsme tam paní průvodkyni, která se jmenovala Aneta,
byla na nás moc hodná. U Pražského hradu stály hradní stráže, měly
na sobě tmavě modré uniformy.
Potom jsme šli na nádvoří, které
má veprostřed takovou nádhernou
fontánku. Šli jsme do muzea, kde
měli staré uniformy pro vojáky.
Potom jsme šli do Zlaté uličky. Tam
měly všechny domy malé dveře
proto, aby se mohli lidé poklonit.
A pak jsme šli, tedy většina šla,
dolů po nakloněných schodech.
A potom jsme jeli domů. Moc se mi
výlet líbil, bylo to zábavné.
Dominika Nekužová, 4. A

Život je hra a Sokol Maxičky
zvou všechny malé, velké i čtyřnohé na

CELOVÍKENDOVÉ ŘÁDĚNÍ
V SADSKÉ
17. a 18. srpna

Jezero Sadská – chatová oblast Vodrážka
(louka vzadu u Labe)
Nejsme žádní troškaři. K tradičnímu triatlonu O železného psa 2013
a rodinným hrám Návrat do minulosti přibude letos ještě Hill´s Cup

sobota 17. srpna

od 8.30 hod.
O ŽELEZNÉHO PSA 2013 – 21. ročník triatlonu s psími mazlíčky
Vezměte svého čtyřnohého kamaráda a přijďte si zasoutěžit, prověřit
vzájemnou spolupráci i fyzickou kondici. Závod je otevřen pro veškerá psí plemena a všechen lid obecný. Pro přihlášené do 10. srpna
tričko závodu. Letos plaveme, běžíme a jedeme na kole například
o voucher v hodnotě 20 000,- na plavbu na jachtě po Jadranu...
Více informací na http://www.zivotjehra.com/?id=akce_zelezny_pes_2013

S Kolečkem
o bezpečnosti
na silnicích

S projektem Rozhlédni se!, který učí děti, jak se chovat bezpečně
v silničním provozu, navštívil
ve středu 26. června nadační fond
Kolečko Základní školu v Sadské.
Základem projektu
jsou interaktivní tréninky dovedností, které děti
ve věku od 6 do 10 let
odpovídající for mou
upozorní, na co si dávat
na chodníku a na silnici pozor.
Ve školní družině v Sadské se
děti dozvěděly, jak se mají chovat
v různých situacích na silnici nebo
jak být na komunikaci lépe vidět.
Vyzkoušely si, jak dobře znají dopravní značky, jak mají být správně
připoutány v autě nebo jak se mají
vybavit pro jízdu na kole. Součástí
programu byly různé kvízy a poznávací soutěže.
„Děti by měly vědět, jak se
v silničním provozu chovat a co si
mohou dovolit. Prevence v oblasti
bezpečnosti silničního provozu je
důležitá a měla by být nedílnou
součástí výchovy každého dítěte,“
říká Linda Jandová, předsedkyně
správní rady nadačního fondu
Kolečko, který celorepublikový
program připravil.
„Zdraví dětí je jednou z nejdůležitějších stránek v našem životě.

Proto jsme se rozhodli, že budeme
podporovat projekt, kter ý učí
děti, jak úrazům předcházet. Není
nám lhostejné, co se na silnicích,
které postavíme, děje. Prevence
a vzdělávání dětí v této
problematice jsou podle mého názoru tou
nejlepší a nejúčinnější
formou, jak úrazovost
dětí v silničním provozu snížit“, objasňuje filozofii
stavební společnosti EUROVIA
CS její generální ředitel a předseda představenstva Ing. Martin
Borovka.
Projekt Rozhlédni se! má celorepublikový charakter a postupně
navštěvuje regiony v České republice. Odstartoval v lednu roku 2010
v Olomouci. Je zaměřen na děti
od 6 do 10 let, interaktivní formou
je vychovává k bezpečnému pohybu v silničním provozu.
Generálním partnerem nadačního fondu Kolečko je stavební
společnost EUROVIA CS, na projektu spolupracuje také Muzeum
Policie ČR a partnersky i Federace
dětských domovů ČR. Odborným
garantem a realizátorem školení je
Robert Šťastný, odborník na problematiku bezpečnosti silničního
provozu.
-zr-

od 14.30 hod.
NÁVRAT DO MINULOSTI – rodinné hry
Napadlo vás někdy, jaké by to bylo cestovat v čase, podívat se
do pravěku, navštívit mýtické Řecko, vmísit se mezi šlechtu na dvůr
Ludvíka šestnáctého? Pojďte to zkusit s námi. Čeká vás cestování
časem s plněním úkolů pro celou rodinu. Mimo jiné se podíváme
i do nedávné historie canicrossu (běhu s pejsky) a každý z vás si to
bude moci vyzkoušet – pejska zajistíme. V rámci doprovodného
programu uvidíte pohádku O měšci, botách a jablíčku, čekají vás
taneční exhibice, bohaté občerstvení a mnohem víc.
Více informací na http://www.zivotjehra.com/download/akce_posvicenky_2013.pdf

neděle 18. srpna

Hill´s Cup – běžecký závod se psem
Pro odvážné a všechny ty, kteří si rádi zasportují i v neděli, je připraven běžecký závod se psem. Organizaci zajišťuje Sokol Maxičky
a všechny informace naleznete na http://www.behejsepsem.cz/index.
php/hills-cup/sadska/171-propozicesadska

Děti ze školní družiny zdárně plnily úkoly, které dostaly v rámci preventivního programu. Zato obdržely taštičky plné hodnotných dárků, a dokonce
získaly i vlastní dětské řidičské průkazy. Odpoledne se vydařilo a děti byly
spokojené.
Fotografie poskytla ZŠ
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Muzejní noc s bílou
paní a upírkou
Noc z pátku 21. června na sobotu se stala nocí Muzejní. Doopravdy
jsme v budově muzea spali a s námi
ještě dvacet čtyři dětí ve věku
od šesti do čtrnácti let. A jaká ta neobyčejně horká a zároveň nejkratší
noc v roce byla?
V 18 hodin nám „brány“ muzea otevřel Jan Vinduška, ředitel
Polabského muzea, a zároveň jsme
přivítali milého hosta Květu Pajkrtovou. Věnovali nám celou hodinu,
prohlédli jsme si všechny exponáty
a paní Pajkrtová nám vyprávěla
o staré Sadské.
Večeři jsme si připravili sami,
opekli jsme na grilu špekáčky a napsali jsme si zábavný test o historii
města.
Čekání na t mu bylo vel mi
dlouhé, zabavili jsme se hraním
i kreslením, než nastalo to, na co
se všichni těšili nejvíc - vědo-

most n í „bojovk a“. Te nt ok r át
se běželo na čas a děti musely
zodpovědět dvacet otázek, které
zkoušely jejich postřeh, přírodní
i historické znalosti. Závodníci věděli, k udy povede jejich
trasa, netušili však, že nekončí
u hřbitova, jak bylo domluveno.
Odtamtud je bílá paní posílala
dál, až do tmy za hřbitovní zeď,
kde čekala krásná upírka.
Ale děti byly vystrašené jen
trošičku a více než upíři nás trápili
komáři. V noci při pohádce všichni
spokojeně usnuli a nám nezbývá
než dodat, že se těšíme na příští rok.
Velmi děk ujeme za pomoc
a ochotu Květě Pajkrtové, Janu
Vinduškovi, bílé paní Jitce Vyleťalové, upírce Heleně Novákové
a Petru Hříbkovi.
Zdenka Hamerová (KIC)
a Milena Karafiátová

Pro obyvatele ulic Prokopova a Na Bojišti, ale i pro ostatní obyvatele
Sadské pořádal Lukáš Vodička s rodinou a kamarády na dětském hřišti
„Louka“ druhý ročník „Vejfukyády“. V dopoledních hodinách začal nohejbalový turnaj, odpoledne volejbal. Součástí programu byly soutěže a hry
pro děti, stavění z krabic, koupání, cákání nebo nafukovací klouzačka.
Jako překvapení posloužila historická požární stříkačka hasičů z Českého
Brodu, která celé odpoledne vozila děti a dospělé. Na hřišti nechybělo ani
občerstvení. Den byl zakončen opékáním buřtů a protáhl se do pozdních
večerních hodin.
Foto Denisa Holanová

P Ř Í M Ě S T S K Ý TÁ B O R
se koná od úterý 27. do pátku 30. srpna
(vždy od 9 do 12 hod.)
v klubu a parketovém sále KIC,
Palackého nám. 257

KIC Sadská a Hospůdka v sokolovně Vás zvou na

Pro všechny hodné i zlobivé děti máme připraveny
hry, soutěže, tvoření, „bojovku“ a vaření. Přijďte
pobýt a zpestřit si poslední dny prázdnin. S sebou
budete potřebovat přezůvky a malou svačinu, pití
zajištěno.
Maminky vás můžou přihlásit SMS zprávou
na číslo 603 89 13 04, stačí celé jméno a váš věk!!!

POSVÍCENSKÝ MEJDAN

v sobotu 24. srpna od 21 hod.
V sokolovně Sadská (Hospůdka open air)
Hraje kapela Pohoda.
Bohatá tombola! V případě špatného počasí v sokolovně
Vstupné 80 Kč

Ds Klicpera a KIC Sadská zvou všechny zájemce na

POSVÍCENSKÉ KLICPEROVINY
v neděli 25. srpna od 14 hod.
v tržnici u kina Sadská.
Na programu:
14 hod. Crossband
Nymburská kapela zahraje to nejlepší ze svého repertoáru.
15 hod. DS Klicpera
Vtipné scénky, zpěv i tanec, tak umí bavit naši divadelníci.
16 hod. BG Korpus
Kapela se představí s programem „A jak to hraje vám?“

25. července 2013
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KULTURA

Letní kurzy

Lesního ateliéru Kuba v Kersku
Kurz pletení z pedigu

barevné košíky a misky
27. července v 10 a 14 hod.
(150 Kč + cena za spotřebovaný materiál)

Kurz keramiky

obal na květináč
3. srpna v 10 a 14 hod.
(400 Kč, materiál a dva výpaly v ceně)
Přihlášky na dopolední a odpolední kurz na info@lesniatelierkuba.cz.
Délka jednoho kurzu 3 – 4 hodiny.

***

VÝSTAVY:

Ivan Straka - Obrazy, na téma Slavnosti sněženek
červen - červenec 2013
Minimuzeum džbánů
stálá expozice džbánů českých keramiků a kreslených džbánků
známých osobností

6

ZÁJEZDOVÝ KROUŽEK / RŮZNÉ

Sadské noviny

Z Kostelní Lhoty až k Pastvinské přehradě

(dokončení z minulého čísla)
Koncem dubna jsme jeli na konečnou stanici metra Háje a odtud
autobusem do Vojkova, kde jsme
se chtěli podívat do Záporna. Tahle
cesta vedla z větší části lesem, ale
svítilo sluníčko, proto jsme si tolik
libovali. První obec, kterou jsme
potkali, byly Babice se zvoničkou
na návsi a starým lomem. Přístupný
není, koupil ho soukromník a oplotil
si ho. To už jsme obdivovali kvetoucí
trnky, višně, různé jarní kytičky.
Před Třebohosticemi je návrší, kde
se říká Na Plachtě. Zde je opuštěný
další lom, ale zatopený vodou. Tato
lokalita je příbytkem různých obojživelníků a vodních rostlin. Konečně jsme se ocitli u Záporna. A potom v Třebohosticích. Odtud jsme
pokračovali po svých do Škvorce,
kde je upravený jak starý tak nový
zámek. Starý zámek byl přestavěn
z původního hradu ze 13. století,
obnovený byl v 18. století v barokním slohu. Přístup k zámku vede
po kamenném mostě přes původní
příkop. Panství vlastnili Smiřičtí
podobně jako Kostelec nad Černými lesy. Vyměnili jsme červenou

značku za žlutou a dostali jsme se
polní cestou k soše svatého Donáta,
kterou obklopují 4 lípy malolisté.
Rozkvetlá alej nás dovedla do cíle
cesty, do Úval.
Na dalším výletě z Peček do Peček bylo stálé počasí, dobře se nám
šlo. Vzali jsme to přes Dobřichov
ke kostelu nejsvětější Trojice. Původně tu stál románský kostel již
z 10. století, který získal v 18. století barokní podobu. V okolí obce se
nachází dvě velká žárová pohřebiště
z období římské kultury (1. - 2. a ze
3. - 4. století našeho letopočtu).
V Cerhýnkách jsme si prohlédli
náves s kapličkou. Z Cerhýnek jel
někdo vlakem domů a ti skalní šli
přes Matenice do Peček.
Další květnový výlet jsme věnovali Podorlicku. Začínali jsme prohlídkou kostela svatého Mikuláše
ve Velinách. Kostel, zvonice a márnice tvoří jeden z nejcennějších barokních souborů roubené architektury u nás. A ještě jedno prvenství
zde mají - 1500 kg těžký zvon má
nejstarší zvonový nápis v češtině.
Přes Borohrádek a Častolovice
se zámkem a zámeckým parkem

jsme dojeli do zámku v Kostelci
nad Orlicí. Je empírový a krásně
opravený, jako by byl postaven
včera. Byl vybudován stavitelem
Jindřichem Kochem pro Josefa
Kinského, současní majitelé jsou
jeho potomci. Přes Žamberk jsme
dojeli k Pastvinské přehradě, která
je 8 km dlouhá, koruna přehradní

Starý zámek ve Škvorci

hráze měří 200 m. Ještě jsme se stavili v Javornici, kde mají památník
manželé malíř Vojtěch Sedláček
a výtvarnice Marie Serbousková.
To byla naše poslední kulturní
zastávka. Po staré, ale dobře udržované silnici jsme dojeli přes Hradec
Králové domů.
Cecilie Coufalová

Foto Antonín Fugl

Školní slohová práce o tom, jak se může dostat zvířátko do lidské rodiny
Malá Sára žila sama. Její rodina
odešla bez ní do úkrytu před nebezpečím. Sára byla hnědé barvy
a na zádech měla zlatou hvězdičku.
Nikdo z její rodiny tento znak neměl. V přírodě na ni čekala mnohá
nebezpečí, kterým musela čelit.
Žila na poli s dalšími zvířátky, ale
osobně se s nimi neznala. Sára si
moc přála, aby měla nějaké kamarády. A jednoho dne se rozhodla
vše změnit. Vydala se na cestu.
Sbalila si všechny zásoby, které
měla a dalšího rána vyšla.
Přešla celé pole, a když byla už
skoro u lesa, zastavila se. Zaslechla
soví houkání. Ale ona tento zvuk
samozřejmě neznala, jelikož se
od svého domu nehnula na víc než
pár metrů. Už si nebyla tak jistá, zda
má pokračovat. Vždyť ani nevěděla,
kam jde. Ale byla už daleko od domova. Nadechla se – a pokračovala
dál. Slyšela další zvuky, které dosud
neznala. Začal ji pohlcovat pocit
paniky, ale nechtěla to vzdát. Něco
se prohnalo křovím! Zastavila se.
Srdce jí bušilo jako o závod. Nevěděla, co má dělat. Utéct, či stát
na místě. Nechtěla nic riskovat, ale
na běh bylo pozdě. Zvíře, které se
prohnalo křovím, bylo určitě rychlejší než ona sama. Chvíli se jen tak
dívala na keř a čekala, co se bude dít
dál. Dlouho nic neslyšela. Otočila se

a snažila se uklidnit. Chvíli si rozmýšlela, že by se přece jen vrátila,
ale už se jednou rozhodla. Nejspíš
to samé zvíře jako předtím vyběhlo
z křoví a stálo za ní. Přibližovalo se.

její velikost. Byli uvnitř stromu.
Adam si stoupl na kus dřeva. Sára
chvíli nechápala, ale potom si
stoupla vedle něj. Všude okolo byla
různá lana a provazy. Adam zatáhl

„Odkud jsi?“ zeptalo se zvíře.
Mělo hluboký hlas.
„Z blízkého pole,“ odpověděla
šeptem Sára.
„A proč jsi v tomto lese?“ podivilo se zvíře.
„Já... já... já jsem se vydala
na cestu. Chci poznat nové... ehm...
kamarády.“
„Jmenuji se Adam.“ Sára se
překvapeně otočila. V tu chvíli
uviděla, s kým mluví. Adam byl
také morče. Stejně velké jako Sára
akorát trošku tmavší barvy.
„Já jsem Sára,“ usmála se na něj.
„Ty nemáš rodinu?“ zeptal se
Adam. Sára se zarazila.
„Jak to víš?“
„Kdybys měla rodinu, nebyla
bys tu. Pokud bys v ní ovšem nebyla
nešťastná. Pojď, představím ti mou
rodinu“, řekl a zamířil k velkému
stromu. Sára chvíli váhala, ale
nakonec ho následovala.

za provaz a čekal. Zanedlouho se
kus dřeva vznesl od země. Vznášeli
se několik metrů nad zemí, jako by
je někdo ztěžka táhl. A taky to byla
pravda. Za chvíli již byli v patře
stromového domku, kde stála malá
skupina dalších morčat a udiveně si
Sáru prohlíželi.
„Toto je moje rodina,“ ukázal
na malou skupinu morčat. „Toto je
moje sestra Týna,“ ukázal na jedno
z morčat. Týna byla také hnědá jako
Adam. „Toto je také moje sestra.
Jmenuje se Bára,“ ukázal na nejmenší morče ze všech. Bára měla
světle hnědou barvu, podobnou
jako Sára.
„Toto je můj bratr Tobiáš,“ ukázal na dalšího člena Adamovy rodiny. Tobiáš byl ze všech sourozenců
nejstarší. „Toto jsou Klára a Patrik,
moji rodiče.“ Adamovi rodiče byli
každý jiné barvy. Klára byla světle
hnědá stejně jako Bára a Patrik měl
stejnou barvu jako ostatní Adamovi
sourozenci. „A toto je Sára,“ představil pro jeho rodinu neznámé

Sára a její rodina

Když přišli blíže, teprve si
všimla malého vchodu přesně pro

morče. „Sára nemá rodinu. Potkal
jsem ji zatoulanou v lese.“
„Vítej u nás, Sáro,“ pozdravila ji
Klára a usmála se. „Co tě přivedlo
do lesa?“
„Víte, celý můj život jsem žila
sama. A rozhodla jsem se pro
změnu. Chci si najít přátele a možná
někde najdu i vlastní rodinu.“ Sára
při té vzpomínce posmutněla.
„A nedáš si něco k jídlu?“ snažila se Klára změnit téma, když si
všimla Sářina pohledu.
„Moc ráda.“ Klára zavedla Sáru
do kuchyně společně se všemi
členy rodiny. Klára se rozpovídala
o své rodině, když dělala odpolední
svačinu. Sára pozorně poslouchala.
„A ty opravdu nemáš žádné
kamarády?“ zeptala se Bára a tím
přerušila vyprávění Kláry.
„Na poli jsem žádná jiná zvířátka nepotkala. A ani jsem se nikdy
moc nevzdálila od svého domku.“
„Aha,tak teď už máš nás a nemusíš nikam chodit a nikoho jiného
hledat,“ usmála se Bára. Sára jí
úsměv oplatila. I Klára byla spokojená.
Rozhodlo se, že Sára zůstane pár
dní u Adamovy rodiny. Věci jí dali
do pokoje, kde spala Týna a Bára.
Adéla Šmejkalová, 6. třída
(dokončení příště)

25. července 2013
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Zpracování
komunitního plánu
se blíží do finále

Teoretická první část Komunitního plánu sociálních služeb
v Sadské se dostala do finále. Obě
pracovní skupiny (PS1 – senioři
a osoby se zdravotním postižením,
PS2 – rodina, děti, mládež a osoby
ohrožené sociálním vyloučením)
pracovaly velmi intenzivně, ke své
práci využily i vyplněných dotazníků, které občané odevzdali zpět
na sběrné místo. Tak rozsáhlá dotazníková akce, v níž by se občané
sami v hojném počtu vyjadřovali
k problémům, které je trápí, ať se
již jedná o sociální služby nebo
zlepšení života ve městě, se v Sadské dosud nekonala.
Na základě vyhodnocení byla
vytvořena tabulka obsahující vize
do budoucna, stanoveny priority
opatření a aktivity, které by měly
vést k jejich plnění. Vypracovaný
návrh posoudila a schválila řídící
skupina a předložila zastupitelstvu
města. To dokument projednalo a schválilo na svém zasedání
10. července. S plněním plánu rozvoje sociálních služeb se počítá v letech 2014 až 2016. Celý dokument
je uveřejněn na webových stránkách
města pod heslem „KPSS Sadská“.
V tištěné podobě je k nahlédnutí
na Městském úřadě Sadská.
Některé body plánu vyžadují
větší finanční prostředky a to se
projeví při sestavování rozpočtu
na uvedené roky realizace. Je
zřejmé, že město nebude schopné
z vlastních zdrojů financovat vše,
proto bude hledat možnosti k zís-

kání různých dotací z fondů EU,
státního rozpočtu nebo od Středočeského kraje. Na plnění Komunitního plánu sociálních služeb
v Sadské budou nadále dohlížet
členové pracovních skupin, kteří
se podíleli na jeho tvorbě.
Ve čtvr tek 18. čer vence se
v domově s pečovatelskou službou
konalo již třetí setkání s občany,
na kterém byli přítomní seznámeni s konečným zněním plánu.
Prezentace se ujala hlavní koordinátorka Místní akční skupiny
Podlipansko Iveta Minaříková.
Setkání, které se konalo v přátelské atmosféře a jehož součástí
bylo i kulturní vystoupení zajištěné jednatelkou RC Život je
hra Aničkou Kracíkovou, která
zahrála na flétnu, a Irenkou Klinkáčkovou, která zatančila, se zúčastnili i zástupci města a Centra
sociálních a zdravotních služeb
Poděbrady. I na dotazy občanů
zbylo dostatek času.
Nyní si jen budeme přát, aby
všechno vycházelo, jak jsme si
to naplánovali a schválili, a aby
občané co nejdříve pocítili zlepšení v oblasti sociálních služeb
v Sadské.
Pavel Kouba,
místní koordinátor projektu
Komunitní plán sociálních služeb
v Sadské najdete na
http://www.mesto-sadska.cz/
komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-ve-meste-sadska

Projekt Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Inzerujte
v Sadských
novinách!

NOVÁ

PEDIKÚRA
Veronika Vojnarová
tel. 608 036 014
Sadská, Gregrovo náměstí 8
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Novinky v městské
knihovně

Občanská poradna Nymburk, o. s.,
registrovaný poskytovatel sociálních služeb

je nestátní neziskovou organizací s devítiletou tradicí. Nabízí
bezplatné a nezávislé poradenství každému, kdo se ocitl v obtížné
životní situaci. Její pobočky fungují v sedmi městech Středočeského
kraje včetně Nymburka. Nyní provozuje 3 sociální služby:

OBČANSKÁ PORADNA pomáhá lidem v nepří� znivé sociální�

situaci, učí� je znát jejich práva a povinnosti a umět je hájit. Ř� eší�
majetkoprávní� spory, dluhovou problematiku (exekuce, oddlužení� . ..), pracovněprávní� vztahy, ochranu spotřebitele a další� . ..

Nymburk, nám. Přemyslovců 14/11, tel.: 325 511 148
e-mail: info@opnymburk.cz • Pondělí 9 - 12 a 13-17, Středa 9 - 12

CENTRUM PRO POMOC OBĚTEM podporuje občany, kteří� se

stali obětí� trestného činu (bez ohledu na jeho závažnost). Orientuje klienty v trestní� m ří� zení� , pomáhá řešit náhradu škody apod.

Nymburk, nám. Přemyslovců 14/11, tel.: 731 588 632
e-mail: info@pomocobetem.cz • Pondělí 13 - 17, Středa 13 - 17, Čtvrtek 9 - 12

INTERVENČNÍ CENTRUM Vedle profesionální� právní� a bezpečnostní� pomoci nabí� zí� i podporu psychickou. Specializuje se
výhradně na oběti domácí� ho násilí� , kterým zaručuje individuální�
pří� stup a absolutní� diskrétnost.
Nymburk, nám. Přemyslovců 14/11, tel.: 775 561 845
e-mail: ic.nymburk@pomocobetem.cz • Pondělí 9 - 12, Středa 9 - 12 a 13 - 17,
Pátek 9 - 12

Kuťák , Jaroslav - Podraz
na příděl: Mladý advokát dostane
práci v renomované kanceláři,
kterou vede zkušený právník, jenž
se tváří jako velký kamarád. Mladý
muž u něj pracuje naplno, ale nedostává zdaleka takový plat jako stálí
zaměstnanci. Proto se nebrání další
práci, kterou může jako advokát
dělat pro přátele a jejich známé.
Lucia, Lynn Santa - Ženy, které
změnily svět: Přestože byla minulá
století převážně výsadou mužů
a ženám doba nepřála, objevilo se
mezi nimi několik výjimečných
osobností, které změnily běh dějin. Byly to panovnice a političky,
které vyhrávaly války a vládly
národům, vědkyně a sportovkyně,
které svými objevy a výkony rozbily mužskou svrchovanost, světice
a umělkyně, jimž děkujeme za svět
lidštější i krásnější.
Krolupperová, Daniela - Josífkův pekelný týden: Rodiče Josífkovi pořád říkají, co má dělat a co
naopak nemá. Ale Josífka nebaví
stále jen uklízet, psát úkoly, učit
se, mýt se a nezapomenout na další protivné věci. A tak, když má
za úkol napsat vyprávění o své rodině, náležitě si na všechny zákazy
a příkazy postěžuje. Netuší ovšem,
co tím způsobí! Hned druhý den
prožije prapodivné pondělí a úterý
není o nic lepší. Josífkovi nastal
pekelný týden! Pro děti od 7 let.
Hawkinsová, Rachel - Čarodějnice z Hex Hall: Sophie Mercerová
je čarodějka. Jenže její kouzla
většinou skončí katastrofou a její
poslední šancí je Hex Hall, elitní
nápravné zařízení pro adolescenty
Prodigia, tedy pro čarodějky, kouzelníky a řádku dalších bytostí.
Sophie se už během prvního dne
podaří dosáhnout prvních výsledků: získá tři mocné nepřítelkyně,
zakouká se do přitažlivého kouzelníka a dostane novou spolubydlící,
jedinou upírku na škole. Vedle (ne)
obyčejných školních starostí bude
Sophie muset čelit i zlovolné síle,
která začala útočit na studenty Hecate. Publikace pro mládež.
Follet, Ken - Zima světa: druhá
část trilogie nazvané Století. Zima
světa začíná tam, kde Pád titánů
končí. Pětice našich známých,
navzájem spřízněných rodin –
americká, německá, ruská, anglic
ká a velšská – vstupuje do doby
obrovského sociálního, politického
a hospodářského chaosu počínajícího vzestupem třetí říše, přes

k r vavé události ve Španělsk u
a velká dramata druhé světové
války až po výbuchy sovětských
a amerických jaderných bomb.
Hubálek, Slavomil, 1947-2013 Zpovědník vrahů: příběhy zločinů,
života a smrti očima psychologa.
Autor ve své knize vypráví o vraždách a vrazích, které vyšetřoval,
anebo k nimž přiřadil jejich psychologický portrét. Příběhy zločinu
a smrti se v knize odvíjejí na pozadí
Hubálkova barvitého života, k němuž patří vzestupy i pády, štěstí
i úzkost, otázky charakteru, podrazů a korupce, práce v psychiatrické
léčebně, stejně jako psychologické
testování uchazečů o špičková místa
v byznysu a tajných službách.
Rowlingová, J. K. - Prázdné
místo: Po nenadálé smrti čtyřicátníka Barryho Fairbrothera
zůstane Pagford v šoku. Je to
zdánlivě idylické anglické městečko s dlážděným náměstím a starobylým opatstvím, ale za hezkou
fasádou zuří tichá válka. Bohatí
válčí s chudými, teenageři s rodiči, manželky s manželi, učitelé se
žáky. Pagford rozhodně není tím,
čím se zprvu zdá. Prázdné místo,
které po Barrym zůstane v městské
radě, se brzy stane katalyzátorem
největší války, jakou město zažilo.
Kdo bude triumfovat ve volbách
provázených vášněmi, pokrytectvím a nečekanými odhaleními?
Brilantně napsaná kniha, která
je autorčiným prvním románem
pro dospělé čtenáře, zároveň nutí
k přemýšlení a na každé své stránce
znovu a znovu překvapuje.
Vondruška, Vlastimil - Přemyslovská epopej III. - král rytíř
Přemysl II. Otakar: Třetí část
čtyřdílné románové fresky o životě
posledních přemyslovských králů
začíná v době, kdy král Václav I.
realiz uje svůj politický sen - prostřednictvím sňatku svého prvorozeného syna Vladislava ovládnout
rakouské země. Jenže Vladislav
umírá a následníkem trůnu se stane
mladší bratr Přemysl. Aby Přemyslovci udrželi rakouské země,
musí se oženit s Markétou Babenberskou. Stává se nekorunovaným
vládcem zemí na sever od Alp. Je
však více rytířem než diplomatem
a podcení volbu nového římského
krále, jímž se stane zdánlivě neškodný Rudolf Habsburský. V bitvě
na Moravském poli s ním Přemysl II. Otakar prohraje a padne.
Monika Malinová
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