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cena: 7 Kč

25. čer v na 2014

Pláže u Jezera
pronajaty

Do nabídkového řízení na pronájem pozemků u Jezera kvůli
občerstvení během letní sezony podali nabídky 3 zájemci. Rada města
21. května schválila pronájem
1. pláže Karlu Bíškovi z Vítězova
za 50 tisíc korun a 2. pláž Josefu
Hüttlovi z Prahy za 20 tisíc korun.
Dodavatelem stavební akce
„ Po c h o d n í k u k M o z a r t ov i
a do školy“ se stala firma Prostav,
s. r. o., z Poděbrad, jejíž cena 170 tisíc bez DPH byla ze tří doručených
nabídek nejvýhodnější.
Téhož dne ještě rada města
schválila výjimku z počtu dětí pro
školní rok 2014/15 ve všech třídách
mateřské školy v budově Za Sokolovnou na 26 dětí a v budově
na Palackého náměstí na 25 dětí.
Zároveň vzala na vědomí informaci o uzavření mateřské školy
v době letních prázdnin, konkrétně
od 14. července do 15. srpna.
Ve středu 4. června se radní
vrátili k zajištění letní sezony u Jezera, když pronajali 4. pláž Ivaně
Mockové ze Sadské za 10 tisíc
korun. Vedle toho souhlasili s provozováním vodní atrakce aquazorbingu v prostoru první pláže, které
připravuje Kamil Mařík.
Společnost Norma, k. s, z Prahy
požádala o odkup městských pozemků p. č. 1986/59, 1986/53 a části
pozemku p. č. 1986/62 o celkové
výměře 6076 m2, kde plánuje výstavbu nové velkoplošné prodejny.
Předmětné pozemky leží při Poděbradské silnici mezi čerpací stanicí
a autosalonem.
Jeden ze současných nájemníků
privatizovaného bytového domu
čp. 256 v Kostelní ulici oznámil, že
o odkup bytu nemá zájem a uvolní
jej po uplynutí stávající nájemní
smlouvy na dobu určitou. Byt bude
následně privatizován jako volný.
Další ročník Přeboru energetiky v triatlonu a závodu v dětském
duatlonu se bude u Jezera konat
2. srpna. O povolení závodu požádala organizující společnost ENIC,
s. r. o., z Prahy; centrum závodu

vznikne v areálu Policie ČR (bývalé učiliště).
Správa železniční a dopravní
cesty připravuje zrušení téměř
nevyužívaného přejezdu přes trať
v místě za garážemi u stadionu.
Základní škola může nábytek
do budoucích prvních tříd a do nových oddělení školní družiny hradit
ze svého investičního fondu až
do výše 150 tisíc korun.
S ohledem na nový občanský
zákoník je nutné uzavřít nové
tzv. pachtovní smlouvy k zemědělským pozemkům. Rada schválila
pacht souboru městských pozemků
se zemědělci Romanem Nollem
a Zdeňkem Novákem za roční
pacht 2000 Kč/ha s účinností
od 1. července 2014.
O opravu výtluků městských
komunikací se ucházely dvě firmy.
Výhodnější nabídku podala firma
ROADSTAV, s. r. o., z Poděbrad,
která práce dodá za 75 tisíc korun
bez DPH.
O rekonstrukci kuchyněk (výdejny jídel) v mateřské škole se
ucházely opět 2 firmy. Výběrové
řízení vyhrála firma LEKY, s. r. o.,
z Milčic s cenou 339 tisíc korun
bez DPH.
Rada schválila umístění mobilního WC od společnosti ADCO
&DIXI, spol. s r. o., z Prahy
na městském hřbitově za měsíční
nájem 1450 Kč včetně DPH.
Mimořádné zasedání rady mělo
na programu jediný bod: výběr
dodavatele veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební úpravy a nástavbu objektu bývalých školních
dílen v základní škole. V objektu,
který získá novou střechu včetně
krovů, nová okna a zateplení,
vzniknou dvě nové třídy školní
družiny včetně odpovídajícího
zázemí. Třídy bude možné výhledově využít i jako kmenové učebny.
Cenově nejvýhodnější nabídku ze
čtyř podala poděbradská společnost
PMS, spol. s r. o., ve výši 4,86 milionu korun.
-qk-

Posvěcení nového bílého kříže na Pístecké cestě se 8. června při procesí
do Píst ujal páter Jaroslav Krajl.

Úvěry z Fondu rozvoje bydlení
Žádosti o úvěr z Fondu rozvoje bydlení (FRB)
na modernizaci bytů, bytových domů a rodinných
domů v Sadské pro rok 2014 je možné ve II. kole podávat do 31. července 2014.
Prostředky z úvěrového fondu lze poskytnout fyzické a právnické
osobě, použít je lze na opravy a modernizaci bytů, bytových či rodinných domů.
Půjčku jednomu žadateli lze poskytnout až do výše 100.000 Kč,
žadatel použije nejméně 50 % potřebných finančních prostředků z jiných zdrojů. Úvěr bude úročen 3% úrokovou sazbou ročně.
Poskytování úvěrů se řídí Pravidly města Sadská ze dne 7. 3.
2007 o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů
poskytnutých městu Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení
vlády č. 396/2001 Sb., v platném znění.
Další informace poskytne zájemcům Městský úřad Sadská.
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Po chodníku
Maraton proti kouření
k Mozartovi a do školy

Přestože je Město Sadská členem Místní akční skupiny Podlipansko od roku 2009, nebyli
jsme dosud úspěšní v čer pání
finančních prostředků z Programu
rozvoje venkova (osa IV – LEADER). V loňském roce se nám
podařilo připravit projekt s názvem „Po chodníku k Mozartovi
a do školy“, který splňoval všechny požadavky v oblasti zlepšení
dopravní infrastruktury.
Chodník v severní části Palackého náměstí byl ve špatném technickém stavu, mnohde chyběla část
dlažby, což bylo pro tak frekventovaný úsek v délce 85 metrů nebezpečné. Rekonstruovaný chodník
je totiž hlavní přístupovou cestou
pro děti a ostatní občany k budově
základní školy. Současně míjí dům
č.p. 377, kde je umístěna pamětní
deska, která připomíná údajný
pobyt hudebního skladatele W. A.
Mozarta v Sadské. Podařilo se tak
nejen rekonstruovat přístupovou

cestu ke škole, ale propojit technické řešení se zvýšením zájmu
o historii města.
Projekt má několik partnerů,
kteří budou při své činnosti obnovené dílo propagovat, konkrétně
Základní školu v Sadské a Sdružení obcí Kersko.
Dodavatelem stavebních prací
byla společnost Prostav, s.r.o.,
Poděbrady, která dokončené dílo
předala v odpovídající kvalitě.
Celková výše investice včetně DPH
dosáhla 205 606,- Kč, příspěvek
Státního zemědělského intervenčního fondu, který administruje
finanční prostředky z EU v Programu rozvoje venkova, činí 75 %
způsobilých výdajů.
Na čistotu a pořádek na chodníku bude dohlížet Josef Doležal.
Věříme, že chodník k Mozartovi
bude dlouho sloužit dětem, občanům i návštěvníkům města.
Cecilie Pajkrtová,
starostka města

Norma koupí
pozemky města
Zřejmě nejvýznamnějším bodem jednání zastupitelstva 18. června
bylo projednání prodeje městských pozemků p.č. 1986/59, 1986/53 a části
pozemku 1986/62 o celkové výměře přes 6 tisíc m 2 v ulici Poděbradská
v místech mezi autosalonem a čerpací stanicí pražské společnosti Norma
k.s., která zde chce postavit vlastní novou prodejnu. Zastupitelstvo záměr
schválilo za cenu 400,- Kč/m 2.
K významným bodům patří také majetkové narovnání vztahů města
s Automotoklubem Sadská. Zastupitelé schválili prodej stavebního pozemku v Pražské ulici p.č. 1002/2 v o výměře 501 m 2 tomuto občanskému sdružení za celkovou částku 275,5 tisíce korun a bezúplatný převod
na něm stojící budovy čp. 15.
-qk-

K R ÁT C E
Mimořádné zasedání zastupitelstva města se konalo 4. června. Vzhledem k tomu, že nyní po jednotlivých bytech privatizovaný dům čp. 256
v Kostelní ulici již má alespoň tři vlastníky, je třeba v souladu se zákonem
založit společenství vlastníků bytových jednotek. Zastupitelstvo schválilo
stanovy společenství a pověřilo starostku Cecilii Pajkrtovou k provedení
úkonů, které povedou k jeho založení.
-qk-

Podle Světové zdravotnické
organizace zabije tabák a jeho užívání šest milionů lidí ročně, z toho
více než půl milionu jsou nekuřáci.
V rámci boje proti tabákovému
kouři vyhlásily státy Světové zdravotnické organizace 31. květen
Světovým dnem bez tabáku.
Sadská škola již 10 let v rámci
prevence pořádá Maraton proti
kouření. Není to jen slušivý název,
žáci štafetově opravdu odběhnou
celou délku maratonského běhu.
Protože se škola snaží vést žáky
ke zdravému životnímu stylu, spojila se s BCM Nymburk, kde se tato
myšlenka mládežnickým vedoucím
zalíbila a slíbili nám podporu.
Na zahájení přijelo několik nymburských chlapeckých týmů vedených Michalem Fraňkem a Pavlem

Benešem, dále sportovní ředitel
Basketbalu Nymburk Michal Ježdík i hráči družstva mužů Radoslav
Rančík a Martin Kříž. Rado při
zahájení nabádal děti, aby se věnovaly sportu a myslely na to, že
aktivity ohrožující jejich zdraví jim
mohou zkrátit čas, který lze prožít
s těmi nejbližšími. Pak se ujal role
startéra prvního úseku maratonu.
Na ten vyběhl Martin Kříž spolu
s nejmladšími hráčkami Školního
basketbalového klubu Sadská. Poté
již na své úseky vybíhali prvňáčci,
doprovázení chlapci BCM.
Celá akce byla ukázkou skvělé
spolupráce ZŠ Sadská a BCM
Nymburk. Sportující a zdravé
děti jsou totiž jejich dlouhodobým
a společným zájmem.
Blanka Žánová

25. června 2014
Konečně přišlo to, na co jsme
dlouho čekali. Dne 9. 6. jsme jeli
na školu v přírodě. Ke škole přijely
čtyři autobusy. Jeli jsme přes Benešov a hurá přes Milevsko k Růžené.
V táboře Růžená jsme se ubytovali
v malých chatičkách. K obědu byl
výborný řízek s bramborami.
Každý den od dvou hodin jsme
hráli hry s vedoucími. Nejvíce se
nám všem líbila hra Městečko Palermo a stavění domečků. Ve středu po obědě byla velká balónková
bitva. Vedoucí naplnili dohromady
asi 600 balónků vodou. Každý si
vzal dva balónky a všichni čekali
na znamení kapitána. V tu chvíli
všich ni začali házet balón k y.
Večer byl táborák a opékali jsme
trdelníky. Vedoucí Tomáš vyprávěl horory o vodnících u tábora
Růžená. Skoro všichni nemohli
usnout. Ve čtvrtek jsme si sbalili
a hráli jsme poslední hry. Večer
byla diskotéka. Byly tam rychlé
i pomalé písně. Ráno jsme se šli
nasnídat a také rozloučit. Nikomu
se nechtělo odjet domů. Ale přijely
autobusy a jeli jsme domů. Rodiče
a sourozenci na nás čekali u školy.
Vystoupili jsme z autobusů, vzali si
kufry a jeli domů.
Pavel Skála, 3. A
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V táboře Růžená
***
Tato škola v přírodě byla nejlepší z těch, na kterých jsem byl.
Měli jsme hlavně super vedoucího
Míru, který nás naučil mnoho her.
Moc jsme si to s ním užili.
V chatkách byla také pořád
zábava. Sice po našem pobytu
málem spadly, ale snad pořád stojí.
Ve čtvrtek na diskotéce jsme se
hodně vykřičeli (tedy hlavně já).
Bohužel, pak jsme museli začít
balit.
Ondra Černý
***
V pondělí 9. 6. jsme jeli na ŠvP
do Růžené u většího města Milevsko. Cesta byla dlouhá, únavná,
ale stála za to. Vařili výborná
jídla například smažený sýr, řízky
a další výborné pochoutky. Všem
se nám tam líbilo a určitě bychom
tam chtěli jet znovu!
Lukáš Váňa a Adam Hnátek
***
Je ráno, rozespalé děti nastupují
do autobusu a těší se, až dojedou
na určené místo. Když dojely, vyvalily se z autobusů.
Potom kluci i holky
poznali své nové
vedoucí. Když jsme
viděli naše chatky,
moc se nám líbily. Byla tam i dvě
volejbalová hřiště.
Seznámili jsme se
s naším vedoucím
Mírou a šli jsme
do lesa hrát seznamovací hry. V úterý
byl úplně nejlepší

den. Vedoucí nám vymysleli super programy. Měli jsme vodní
bitvu a večer táborák. U táboráku
jsme zpívali písně
a opékali malé trdelníky. Po táboráku jsme měli bojovku a pak jsme
u n ave n í u l e h l i
do postele. Další dva dny jsme
hráli jenom hr y
v lese a na louce.
V pátek jsme si jenom dobalili a jeli
domů. Tato škola v přírodě byla
vážně super!
Martina Procházková
a Lucie Kaňkovská
***
Škola v přírodě byla moc zajímavá. Prožili jsme spoustu nenadálých dobrodružství. S naším
vychovatelem Mirkem jsme hráli
nejrůznější hry, které nás velmi
bavily.
Chodili jsme do lesa, k potoku,
na louku, k rybníku a na všechna
ta krásná místa, která byla okolo
našeho tábořiště v Růžené.
Aneta Hofmeisterová,
Anna Müllerová
***
Škola začala v pondělí. Když
jsme jeli autobusem, bylo nám
smutno. Ale když jsme přijeli
do Růžené, tak nás pohled překvapil. Rybník se leskl, za ním stála
velká budova (jídelna) a za ní byly
chatky připravené pro nás. Po čase
jsme zjistili, že v rybníce jsou pi-

javice a tak jsme se v něm koupat
nemohli. Dostali jsme svého vedoucího, nevěděli jsme, jaký bude,
ale byl výborný!
Na škole v přírodě jsme zažili

hodně dobrodr užství, poučení
a hodně jsme se i nasmáli. Hráli
jsme hry, které vymýšlel náš vedoucí Míra. Když jsme se v pátek
balili, nechtěli jsme jet domů. Školu
v přírodě jsme si moc užili a vždy
na ni budeme vzpomínat v dobrém.
Anička Šubrtová
a Simona Slováková
***

Óda na školu v přírodě

Kufry jsme si sbalili,
na ŠVP odjeli,
pět dní jsme tam pobyli,
nic jsme snad nerozbili.
Všichni jsme se bavili,
sranda byla každý den,
žádný jsme si nezkazili,
ještě, že to nebyl sen.

Uteklo to jako voda,
zpátky se nám nechtělo,
maminka nás čeká doma,
rozdělá nám pomelo!
Filip Krišal, Ondřej Kvíz

Písničky z filmových pohádek a ještě něco navíc
V pátek 30. května se šel 1. stupeň základní školy podívat na hudební pořad do kina, kde na nás už
čekali dva moderátoři. Pěkně jsme
se pozdravili a představili se. Pan

moderátor hrál na elektrickou kytaru a paní moderátorka na klávesy.
Co všechno jsme zažili?
Společně jsme zpívali mnoho
písniček z filmových pohádek

Hudební pořad aneb hudba proti drogám
30. května jsme se zúčastnili hudebního představení v kině. Když jsme
si sedli na svá místa v první a druhé řadě, vyšli zpěváci ze zákulisí. Představili se a na úvod zazpívali písničku Green day. Všem se líbila. Potom
začal program o slavných zpěvácích a zpěvačkách, kteří kvůli užívání drog
zemřeli. Dozvěděli jsme se, že drogy jsou silně návykové a dokážou ublížit
člověku fyzicky i psychicky. Osm slavných zpěváků podlehlo různým typům drog! Pořadem nás provázela jejich hudba a plakáty, na kterých jsme
viděli nejen všechny tyto zpěváky, ale i drogy, které je připravily o život.
Vystoupení se nám moc líbilo, vzali jsme si z něj do našeho života
i ponaučení. Během pořadu jsme zpívali a tleskali jako diví. Moc se těšíme
na další podobné představení.
Za třídu 5. B zapsaly Anička Pánková a Anička Šubrtová

(Saxána, Dělání, Statistika nuda
je, Když se načančám, Vadí – nevadí, Kočky, kočky), ale i moderní
písně, při kterých jsme roztančili
celé kino. Pořad nebyl jen o hudbě
a zpívání, ale také o tom, jak je
kouření a pití alkoholu nezdravé.
Několik odpovědí žáků ze třídy
2. A:
1. Proč nás pozvali na tento
pořad?
Chtěli, abychom se pobavili a dávali si pozor na cigarety
a alkohol.
Tereza Váňová
Chtěli nám říct, že cigareta
je špatná a že pivo nesmíme pít
do 18 let.
Antonie Fraňková
Protože se blíží Den dětí, chtěli
nám dát dárek.
Eliška Kurková

2. Dozvěděli jste se něco nového?
Ano, v jedné cigaretě je 4000
škodlivých látek.
Filip Skála
Ano, nebudu pít, nebudu kouřit,
nebudu brát drogy.
Linda Svobodová
Ne, vše jsem znal.
Lukáš Podhorský
3. Líbil se vám tento pořad?
Proč?
Ano, protože zpívali pěkné
písničky a hezky jsme si rozuměli.
Tereza Váňová
Ano, protože jsme tancovali.
Ondřej Snop
Ano, protože jsme tam zpívali.
Nikola Kopfsteinová
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Cesta
pohádkovým lesem
Už 16. ročník Cesty pohádkovým
lesem se konal 7. června. Stezka
vedla od hřiště u léčebny, pokračovala kolem Jezera i lesem a děti
na ní musely projít tradičních třináct
stanovišť. Na každém čekaly pohádkové bytosti, které měly připraveny
různé úkoly za sladkou odměnu.
Děti bývají málokdy unavené, a tak
se v cíli vrhly na soutěže a tancování s DJ Ivo Procházkou. Úspěch
u malých oslavenců měl i trénink
žonglování, zmrzlina, cukrová vata,
skákací hrad, řádění v pěně, kterou
hasiči nastříkali na hřiště, a hrátky
s vodou. Kdo měl chuť, dal si limonádu nebo opékal „buřtíka“. Rodiče pro
změnu uvítali posezení a občerstvení
na velkém oploceném pozemku,
kde nemuseli své nejmenší ratolesti
úzkostlivě hlídat. Slunečnou sobotu

Výtěžek dětského dne pomůže nemocné Žanetce Hruškové (vpravo
s maminkou). Za organizátory akce
jej předala Petra Bezuchová.
si prostě báječně užilo přes dvě stě
dětí a také jejich rodiče a prarodiče.
Poděkování patří organizátorům
akce z řad divadelního souboru
Klicpera a sboru dobrovolných hasičů a dobrovolníkům na stanovištích,
nejen dospělým, ale i dětem. Výtěžek akce, přes šest tisíc korun, byl
věnován nemocné Žanetce Hruškové
z nedaleké Vrbice, která se osobně
s rodiči dětského dne účastnila. Věříme, že malý příspěvek nás všech
alespoň trochu pomůže dobré věci.

Velký dík a úcta náleží také
sponzorům, ať už přispěli penězi, dárky, nebo sladkostmi
pro děti:
Lukáš Klokočník a SAD-SKA
FEST, řeznictví Petr Hnilo, Papírnictví. Eva Krátká, Kadeřnictví –

Velikou atrakcí se stala pěna,
kterou na plochu vypustili místní
hasiči.
Bohumila Říhová, Čajenka-kávenka
– Lenka Jirásková, Zelenina – Petr
Vajgl, Květinářství Heleny Husákové, Krmiva pro zvířata – Zdeněk
Borovička, Potraviny – Renata Wimmerová, Večerka –Eduard Štěrba,
Květinka – Ladislava Vlčková,
Modeláž nehtů – Martina Husáková,
Železářství – Bohuslav Štěpán, Dům
módy u Zlatého slona, Postřižinský
pivovar Nymburk, Nákladní autodoprava – Karel Holan, restaurace
Na Schůdkách – manželé Černí,
hospůdka Sokolovna, Sedos s.r.o.,
Cukrárna Sadská – Hana Vrbová,
Instalatérství Čejka + Staněk, instalatérství – pan Kolbaba, Hasicí přístroje – pan Eis, Nykos, a.s., Ždánice,
Prostav, s.r.o., Poděbrady, Halko
spol. s r.o., Nová Ves, Thermokomplet Třebestovice, Baroch – okna
Lysá nad Labem, Roadstav, s.r.o.,
Poděbrady, Město Sadská, manželé
Pajkrtovi a Michal Klokočník.
Jiří Jeník, místostarosta

Cesta pohádkovým lesem byla opět plná nejrůznějších úkolů

25. června 2014

POSVÍCENÍ
V SADSKÉ
sobota 23. srpna
od 21 hodin

POSVÍCENSKÝ
MEJDAN
v Hospůdce sokolovna

Budeme se na Vás těšit
pod širým nebem s kapelou
Pohoda a s tombolou
***

neděle 24. srpna
od 14 hodin

POSVÍCENSKÉ
KLICPEROVINY
Na tržnici u kina

14.00
15.00
16.00

Crossband
DS Klicpera
a „Sedm statečných“
Zámecké saxofonové
kvarteto

Letní kino na kolečkách,
kino „na deku“

OKRESNÍ
PŘEBOR
Poslední zápas
Pepíka Hnátka
pátek 4. července od 21.00 hod.
na hřišti v Lázeňské ulici
v Sadské
(vstup možný již od 20.00 hod.)

Letní kino má jistě své
kouzlo. Když se povede počasí, dají se strávit příjemné dvě
hodinky na dece pod širým
nebem a dokonce i s pivem,
popcornem, či colou. Promítat
se bude v pátek 4. července a vstup bude možný již
ve 20 hodin, abyste měli čas
na občerstvení a výběr dobrého místa. „Mokrou“ variantu
nemáme, takže nesmí pršet,
ale termín v případě nutnosti
změníme. Vstupné 70,- Kč,
děti 50,- Kč. Do 15 let vstup
pouze v doprovodu dospělé
osoby!

KULTURA

Zveme vás do
klubu ROZCESTÍ
středa 25. června od 18.30 hodin
v 1. patře KIC v Sadské
Beseda o zážitcích z cestování
po Madagaskaru s Karlem Skřivánkem,
projekce fotek a kratšího filmu. Vstup volný,
malé občerstvení pro účastníky připraveno.
Pořádají křesťané z Apoštolské církve.
rozcesti.sadska@seznam.cz

5
Městská knihovna Karla Viky
v Sadské
bude přes letní prázdniny
uzavřena
kvůli celkové rekonstrukci.
Děkujeme za pochopení.

ZÁJEZDOVÝ KROUŽEK
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Ze zimního a jarního cestování
Sezonu 2014 jsme zahájili v únoru Tříkrálovým pochodem podle
hesla „Pojď s námi, pokud ještě
můžeš“ z Nymburka podle Labe
do Poděbrad.
Vystoupili jsme v Běchovicích
a šli po jižní straně Počernického
rybníka až k mostu přes Rokytku,
která tento rybník, ale například
i Kyjský a další, napájí. Prošli jsme
pak kolem zámku, kde je dětský
domov, a dále do Kyjí. Zde jsme si
prohlédli románský kostel z roku
1227 zasvěcený sv. Bartoloměji.
Pochází z doby, kdy Kyje ještě
patřily pražskému arcibiskupství.

Mostek u Počernického rybníka
Na příštím pochodu bylo veselo.
Babičky vzaly s sebou vnoučata
a všichni jeli do Oskořínka a dále
pěšky do chlebské ZOO. Děti zajímaly hlavně kozy s kůzlaty, ovečky
a opičky. Gepardice odpočívala,
bílé sovy nám předvedly lety ve voliéře. Do Nymburka jsme se vraceli
většinou pěšky přes Bobnice; šlo se
nám dobře, protože bylo poměrně
teplo a po sněhu ani vidu. Jenom
někdo se vracel opět vlakem.
Příští pochod byl z Jevan kolem rybníků Jevanského, Švýcara
a Jana. Pak nastalo mírné stoupání
a došli jsme k dalším rybníkům:
Vyžlovskému, Pařezu a Louňovickému. To už jsme byli v Louňovicích a odtud byl jenom kousek
do Vyžlovky, kam jsme původně
chtěli dojít. Ale po dobrém obědě
nám ztěžkly nohy, a tak jsme až
do Kostelce nad Černými lesy jeli
autobusem.
Koncem března ještě kvetly
v Pekelském údolí u České lípy
bledule, a tak jsme se tam vypravili.
Minulé dny pršelo, ale my jsme
měli na cestu pěkně. Začínali jsme
v Zahrádkách, prohlédli si Novozámecký rybník a zvenčí také zámek.
Byl vystavěn v letech 1547-1550,
po roce 1770 získal barokní podobu
a ve dvacátých letech 19. století se
mu nevyhnuly ani empírové úpravy. V roce 2003 vyhořel. Nyní patří
soukromé osobě, která už zajistila
nutné opravy. Cesta údolím byla
bohužel neupravená, protože se tu
kácelo, ale bledule i tady kvetly. Jde
se podle skal různých tvarů. Jsou

Pekelské údolí u České Lípy

nad Vltavou jsme byli zvědaví
na počasí. Před výletem totiž
v ydat ně pršelo. Vzali jsme si
proto s sebou raději deštníky
a tentokrát jsme je také opravdu
použili. Šli jsme podle Vltavy,
ale předtím jsme se museli dostat
na druhou stranu řeky. Z té byla
vidět zřícenina hradu Liběhrad,
který vzal za své při výstavbě
železnice do Drážďan. Déšť se
umoudřil, do Chvatěr ub jsme
došli již za sluníčka. Na skalách
kvetly tařice, kolem cesty trnky
a v zahradách u chat zlatý déšť.
Ve Chvatěrubech stojí zřícenina
hradu z 15. století, který patřil
Janu Zajíci z Házmburka. Hrad

na nich vidět různé usazeniny, malé
jeskyně, dokonce i tunelem ve skále
jsme se prošli. V České Lípě je
přístupný hrad Lipí, vodní zřícenina. S panem kastelánem jsme
se domluvili, že přijdeme, až bude
sezona. Blízko u vchodu do zámku
je renesanční Červený dům z roku
1583, vyzdobený sgrafity. Letohrá-

Náves v Leštině

Červený dům v České Lípě

Zámek Zahrádky
dek patřil dříve Vartenberkům. Šli
jsme ještě k muzeu, které je umístěno v bývalém augustiniánském
klášteře (1628). V areálu je barokní
kostel Všech svatých. U hradu stál
také kostel sv. Máří Magdalény.
Na rozhlednu na Špičáku jsme se
už nedostali, byl čas jít na vlak.
Při cestě z Libčic do Kralup

Chvatěrubský zámek

nebyl nikdy dokončen. Dnes se
o něj stará soukromý majitel. Gotický kostel je zasvěcen sv. Petru
a Pavlu. Za chvíli jsme už šlapali
po kralupské dlažbě. Masarykův
most přes Vltavu od architekta
Jiřího Krohy je z let 1926-1928.
Na místním hřbitově je pochován
nositel Nobelovy ceny za literaturu
Jaroslav Seifert. Kralupy jsme moc
neprohlíželi, už jsme zde byli.
Další cesta za bledulemi vedla
do Olšiny blízko Leštiny nad Sázavou. Šlo se polní cestou kolem Leštinského a Koutnického rybníka,
lesem kolem obce Nová Chraňbože
na mokřad, kde se nacházely již
odkvetlé bledule. Jaro přišlo letos
nějak brzy. Několik trsů jsme ale
přece viděli.
Do Sokolče jsme chtěli dojít původně z Peček. Bohužel ve Velimi
došlo k nehodě, a tak jsme jeli až
do Cerhenic. Přešli jsme po mostě
zkušební okruh ČD a došli do Sokolče. Zde mají na návsi bustu
krále vzduchu Františka Nováka,
zdejšího rodáka, který zemřel
v roce 1940 ve Francii jako válečný
letec. Opět jsme přešli železniční
zkušební okruh a došli k dalšímu
pomníku v lese. Zde se koncem
2. světové války ukrývali osvětimští vězni, kteří utekli z vlaku
ve Velimi. Do Poděbrad to bylo už
jenom kousek podle Labe.
V polovině května jsme se vypravili do Kostelce nad Černými
lesy a odtud pokračovali pěšky

do Kouřimi. Cestou jsme prošli
Svatbín, který se původně jmenoval
Svrabov, protože zde tekla špatná
voda, a kdo se v ní umyl, dostal
vyrážku. O změnu názvu obce si
místní požádali v roce 1926. Minuli
jsme Nouzov, Olešku a Molitorov.
Foukal dost ostrý vítr, proto jsme
přidali do kroku a do Kouřimi se
tak dostali brzy. Zastavili jsme
se na chvilku na náměstí. Skanzen jsme už viděli, a protože vítr
neustával, využili jsme na cestu
do Českého Brodu autobus. Dobře
jsme udělali, protože jsme se dostali
do vesnic, které bychom jinak nenavštívili. Domů jsme se tentokrát
dostali brzo, ale protože začalo opět
pršet, ani nám to nevadilo.
Ze Zadní Třebaně do Litně
jsme jeli autobusem. Vydali jsme
se po modré značce do Řevnic.
Hned za obcí je v hrobce rodiny
Daubkových pochovaná i operní
pěvkyně Jarmila Novotná, která
si vzala za muže Jiřího Daubka.
Na zámku v Litni najdete nejen
její památník, ale i Svatopluka Čecha, který tu žil v mládí.
Ve Svinařicích mají také zámek,
je soukromý. Má barokní podobu,
ale je nepřístupný. Na Halounech
jsme navštívili pěknou trampskou
hospodu se zajímavým názvem:
U Zrzavého paviána. Na vesnický
podnik tu mají bohatý jídelníček.

Kostel sv. Jana Nepomuckého
na Zvíčině
Další cest u nám komplikoval
cyklistický závod, a tak se každou
chvilku ozývalo „Pozor, kolo!“
Těch cyklistů prý bylo 1500.
Začátkem května jsme se vypravili na Zvíčinu. Bylo třeba vyzkoušet naši zdatnost. Z Bílé Třemešné
jsme se drželi červené značky.
Na Zvíčinu (671 m. n. m.) se jde
vlastně stále do kopce, i když nejdříve mírného. Obešli jsme barokní
kostelík sv. Jana Nepomuckého
z roku 1706. Výhled byl pěkný, ale
po chvílích kochání jsme vyrazili
z kopce dolů přes Horní Brusnici
na vlak do Mostku.
Cecilie Coufalová
Fotografie Cecilie Coufalová
a Antonín Fugl

25. června 2014
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INZERCE
n Letní program pro děti
v Sadské – od 26. 6. do 31. 8.
2014 nabízíme bohatý program
pro Vaše děti. V příjemném
a bezpečném rodinném prostředí mohou děti trávit čas
hraním, tvořením, vzděláváním
a sportováním. K dispozici je
zahrada i malý pejsek na rozptýlení. V plánu jsou výlety,
poznávání a zábava. Je možné
přihlásit jednotlivce i skupinky,
děti od 6 let výše. Podrobný
program a ceny je možné získat na telefonu 606 350 638
(Ing. Monika Revajová).

Z P ERA Č TENÁ Ř Ů

Umírání oslavovaných sněženek

Shodou životních náhod se můj táta stal
členem Mysliveckého sdružení Sadská, a jak
šel čas, oblékl jsem myslivecký šat i já. Být
členem spolku, který zavdal vzniku jednoho
z nejkrásnějších děl Bohumila Hrabala, s sebou
nese to kouzlo, že mnohé příběhy, dalo by se říci
jako vystřižené ze Slavností sněženek, můžete
prožít takříkajíc na vlastní kůži. Nechci si je
určitě nechat jen pro sebe; čekám jen na vhodnou
chvíli a sbírám odvahu, abych vlastní úsměvné
zážitky sepsal.
Letos to ale určitě nebude. Není to rok, kdy je
mi do smíchu, kdy se mi chce vzpomínat na krásné
časy. Na výroční schůzi totiž musel hospodář našeho sdružení konstatovat pravdu, kterou jsme nikdo
nechtěli slyšet. Je to první rok v historii sadského
sdružení, kdy drobná zvěř dosáhla počtu na samé
hranici minimálních kmenových stavů, a půjde-li
to takto dále, nebude schopna reprodukce. Ta zpráva mi přišla, jako by umíraly oslavované sněženky.
Situace, která se dlouho blížila, je nakonec tady. Ty
báječné vzpomínky na vylomeniny našich otců už
jednoduše nebudou k uvěření. Těžko dnes můj syn
pochopí, že se odchytávali zajíci do sítí a že zaječka
rozjetá jak lokomotiva dokázala skolit myslivce
přímou trefou tam, kam žádný chlap dostat ránu
rozhodně nechce. Nepochopí, že hospodář vykázal
z honu ty, kdož neměli alespoň 200 patron. (Mému
strýci se to mimochodem onehdá povedlo, když
po cestě na hon střílel motýly, aby nás tehdy ještě
pány kluky náležitě pobavil.) Syn už také nepozná, jaké to je, když položíte kabát před zaječku,
obejdete ji, plácnete přes zadnici a pak se smějete
tomu, jak peláší. Nic z toho už mi syn neuvěří,
protože nebude chápat, že na jednom kusu revíru
bylo na sto bažantů a tři sta zajíců.

S vymírající zvěří odchází i hezké vzpomín- nejen každého z nás, ale celého státu. Chci věřit,
ky, zůstávají jen ty horší, které vám připomínají, že nikomu z nás v konečném důsledku není příjak je dnešní doba zlá. Naplňuje vás vztek, roda úplně lhostejná. Stále proto doufám, že se
neboť prohráváte souboj s větrnými mlýny. nám podaří najít cestu, jak ji zachovat alespoň
Na jedné straně zvěř přikrmujete, pracujete takovou, jakou ji známe dnes. My členové MS
na políčkách a vlastně už ani nelovíte, jen aby Sadská to zkoušíme a obracíme se touto cestou
zůstala, a na straně druhé je jí stále méně. Zimy na všechny, kdo mohou pomoci. Děláme, co
už dávno nejsou tak tuhé, aby zvěř strádala, umíme, ale nestačíme na to sami. Proto hledáme
krmelce plníme poctivě i přes příznivé počasí, radu nebo aktivní pomoc kohokoliv z vás, ať už
a přesto se stav zvěře zhoršuje; a to nejen té jste zemědělec, vlastník půdy, člen vyššího ordrobné. Není-li tedy vinna vyšší moc nebo sama gánu české myslivosti nebo klidně z ministerstva
příroda, zbýváme už jen my lidé. Máme zvláštní zemědělství. Zkusme si vážit věcí dříve, než
zlozvyk vážit si věcí, až když nejsou. Obávám zmizí, a nenechme umřít „oslavované sněženky“.
se, že se nám to stane i nyní.
Eduard Forejt, člen MS Sadská
Projel jsem kus světa a viděl
POZVÁNKA
zemi prahnoucí po životě tak,
že vám bylo do pláče. Museli
byste smeknout nad tím, za jakou
cenu a kde všude se život dokáže
udržet. V takových krajích však
vidíte, s jakou úctou a pokorou
místní přistupují k přírodě. Nenapadlo mě nikdy, že takovou zemi
jednou budu vídat u nás doma
a navíc bez oné pokory a úcty.
S každou generací se z naší
nádherné krajiny postupně vytrácí
život. Starší myslivci vzpomínají
na tetřívka, my na zajíce a bažanty
a naše děti po nás budou možná
vzpomínat na srnčí. Na co asi
budou vzpomínat jejich děti?
Přesto věřím, že je ještě možné
zasáhnout. Věřím, že změna
přichází od jednotlivce, avšak to
nestačí. Musíme se umět zastavit
všichni a zamyslet se, zdali máme
právo na „vyhlazení” původních
živočišných druhů. Přestože před
tím přivíráme oči, ve skrytu duše
víme, že právě to teď děláme.
V naší zemi nemáme mnoho
pokladů a bohatství. Příroda však
vždy bývala jedním z nich. Proto
by její ochrana měla být prioritou

SPORT
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Aerobikmánie podvanácté

Již 12. ročník Aerobikmánie
(aerobikové soutěže jednotlivců)
se konal 10. května. Akce se opět
zúčastnily nejen děti ze Sadské,
ale i Nymburka, Poděbrad, Semic
a také Prahy. Ceny byly uděleny
ve 4 kategoriích, pořídili jsme je
z dotace od města Sadská. Každý závodník obdržel též drobný
dárek.

Ku r z y p ohy b ové v ýchov y
a aerobiku skončily závěrečným
vystoupením dětí z Nymburka
a Sadské v úter ý 24. čer v na.
Konalo se v Bowli ng squ ash
restaurantu v Sadské.
Malí kurzisté předvedli především to, jak se naučili spolupracovat ve dvojicích, skupinách,
rytmizovat, tančit a cvičit na ba-

lančních pomůckách. Juniorky
ukázaly své aerobikové choreografie také jako roztleskávačky.
Všichni vystupující dostali
vysvědčení a s podporou města

drobný dárek. Těšíme se na setkání s pohybuchtivými dětmi
ve školním roce 2014/2015.
Renata Kůstová
Finále

« předškolní
kategorie

Přípravce se dařilo
Květnové státní svátky využila starší přípravka AFK Sadská
k účasti na dvou kvalitně obsazených turnajích. 1. května obsadila
2. místo na Unionském poháru
v Čelákovicích s těmito výsledky:
Základní skupina: AFK Sadská
– FK Kolín (3:0), – TK Lysá nad
Labem (3:2), – Viktoria Žižkov
(2:1), semifinále: AFK Sadská – FK
Bohemia Poděbrady (3:1); finále:
AFK Sadská – Viktoria Žižkov
(2:2, penalty 1:2)

Pořadí: 1.Vi k tor ia Ži ž kov,
2. AFK Sadská, 3. FC Velim, 4. FK
Bohemia Poděbrady, 5. FC Zličín,
6. SK Union Čelákovice, 7. TK Lysá
nad Labem, 8. FK Kolín.
Trenér přípravky L. Poláček
k výsledkům dodal: „Na hřišti
Unionu jsme odehráli výborné
zápasy. Vrcholem byly dvě velmi
tvrdé, ale férové bitvy s Viktorií
Žižkov. Neskutečný turnaj odchytal brankář Filip Krišal a po zásluze si odvezl cenu pro nejlepšího
brankáře.“
O týden později 8. května přijala
přípravka účast na Českobrodském
májovém turnaji. V konkurenci

týmů z Prahy, středních a východních Čech si vedla takto:
Základní skupina: AFK Sadská
– FK Čáslav (2:1), – Union Vršovice
(3:0), – FK Meteor Praha (1:0), – FK
Bohemia Poděbrady (3:0), – Sokol
Jestřábí Lhota (0:0); osmifinálová
skupina: AFK Sadská – SK Kladno
(2:1), – FK Náchod (1:1), – Aritma
Praha (0:0); čtvrtfinále: AFK Sadská – SK Zeleneč (1:4); skupina
o 5. až 8. místo: AFK Sadská – SK
Kladno (1:1, na penalty 2:3); skupina o 7 až 8 místo: AFK Sadská
– Aritma Praha (2:1).
„ Zvládli jsme těžkou porci
11 zápasů. Po hladce vyhrané základní i osmifinálové skupině jsme
si vybrali slabší chvilku ve čtvrtfinále, kde zaslouženě vyhráli
kluci ze Zelenče,“ okomentoval
L. Poláček druhý turnaj a družstvo
pochválil: „Přes úzký kádr jsme
ve velké konkurenci obstáli, s jednou porážkou jsme byli s turnajem
velmi spokojeni.“
Pořadí: 1. FK Náchod, 2. FK
Dukla Praha, 3. FK Pardubice,
4. SK Zeleneč, 5. Praga Praha,
6. SK Kladno, 7. AFK Sadská,
8. Aritma Praha, 9. ČAFC Praha,
10. FK Kolín, 11. FK Čáslav, 12. FK
Bohemia Poděbrady, 13. TJ Uhlířské Janovice, 14. Union Vršovice,
15. Slavia Lounovice, 16. SK Jesenice, 17. Meteor Praha, 18. AFK Pečky, 19. TJ Újezd nad Lesy, 20. FK
Kolín B, 21. SK Přišimasy, 22. SK
Český Brod A, 23. Sokol Jestřábí
Lhota 24. SK Český Brod B.
Sestava a branky obou turnajů:
Filip Krišal, Lukáš Váňa, Vojtěch
Šubrta, Vojtěch Poláček (3), Vojtěch Polák, Anna Šubrtová (5), Dan
Vosecký (7), Ondra Hlavica (12),
Viktor Soukup, Jakub Houser (3),
Michal Šubrta.
Milan Vydra
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