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Jméno Sadská
znamená
stříbrná

„Stříbrná se česky řekne Sadská?“ ptaly se mě zahraniční hráčky
poté, kdy naše úspěšné týmy školního basketbalového klubu získaly stříbrné medaile a skandovaly: „Hurááá
Sadskááá! Ať žijou sadskééé Vosy!
Sadskááá je stříbrnááá!“ A tak je
tento ekvivalent pro jméno našeho
města docela na místě, alespoň pro
tuto chvíli. Vždyť nestává se jen tak,
aby se Sadská úspěšně proslavila
v zahraničí a byť jen na pár hodin se
toto slovo neslo v okruhu dvaceti kilometrů dánského Lemwigu, v prostoru dvanácti velkých sportovních
hal. Byli jsme pyšní, že ten stříbrný
přívlastek jménu Sadská právem
náleží, že to dvojnásobné stříbro
vezeme v předvečer Silvestra domů
jako pozdrav městu do nového roku
a že se můžeme tímto úspěchem
pochlubit právě u slavnostního ohňostroje. Nicméně, jistý motivační
závazek tu máme. Zásluhou klubu
karate byla Sadská totiž už i zlatá.
Ale od začátku:
Pokračování na str. 8

Nejmladší Vosy se stříbrnými
medailemi

Ať je zdravý, laskavý
a hlavně pomalý!
Velký novoroční ohňostroj pokaždé rozdělí sadské občany na dva
tábory. Na ty, kteří ho chtějí o silvestrovské půlnoci, a ty, jimž vyhovuje
výhradně ve sváteční podvečer prvního dne nového roku. Je pravda, že
na Silvestra má každý svůj soukromý program, do něhož se ohňostroj
města nemusí vejít a v některých
rodinách může vzbudit a děsit
malé děti. Jiným zase schází právě
po silvestrovské půlnoci a ohňostroj
na nový rok považují za zpožděný.
V každém případě je to slavnostní
okamžik, který stojí za to, abychom si jej vychutnali – teple se
obléci a udělat si pěknou procházku
za světlem, v duchu nebo nahlas si
něco přát, někoho se držet a poslat
do té velkolepé podívané polibek…
I letos budeme zvažovat oba
názory a možná rozhodnete vy
sami hlasováním. Přiznám se, že
názorově jsem tak trochu stranou.
Kdyby na mě bylo, vypouštěla
bych ho častěji jen tak, na znamení, že město má dobrou náladu.

Třeba když rozkvetou zahrady,
rozkošatí se stromy, když dozraje
víno, když se nikdo nebude bát ani
ve tmě, v hospodách nebude na co
a na koho nadávat, když turista
poděkuje za pěkný výlet, když
přibudou další občané s trvalým
bydlištěm v Sadské, matrikářka
nebude vědět kam dřív s termíny
svateb a vítáním občánků, když se
budeme na sebe usmívat, protože se
nám tu dobře žije, mládne i stárne,
když nám tu nebudou často houkat
sanitky a zvonit zvony se zprávou,
že někdo odešel a vůbec…
Zkrátka, chtělo by se mi denně
vypustit třeba jen jednu světlici

na znamení toho, že jsme prožili
slušný a dobrý den. Na znamení
toho, že ti, kterým se právě nepovedl, mají dostatek naděje i důvodů
věřit, že třeba zítra může být lépe.
A že si přeji, aby ten letošní
nový rok byl mimo jiné také pomalý? Přece proto, abychom všichni
měli dost času, abychom si v jeho
průběhu i na konci nemuseli stěžovat, jak nám to všechno zase rychle
uběhlo a že čas letí rok od roku čím
dál rychleji. Umíte si představit,
že tento rok pochválíme za to, jak
spořádaně plynul v klidu a pohodě?
Vaše Eva Jurinová,
starostka města

POZOR NA POPLATKY!

Místní poplatky městu za psy a za svoz komunálního
odpadu je nutné uhradit nejpozději do konce března,
nejlépe v hotovosti v pokladně městského úřadu.
Pro platbu převodem na bankovní účet kontaktujte pracovnici
Městského úřadu Sadská Dagmar Kazdovou
na tel. 325 595 028 nebo 325 594 261, l. 148.
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Rozpočet s mírným přebytkem
Ještě před vánočními svátky,
konkrétně 17. prosince, zasedalo
zastupitelstvo města. Schválilo
smlouvu o poskytnutí účelové
dotace ve výši 100 tisíc korun ze
Středočeského Fondu hejtmana.
Dotace se využije na opravu hasičského zásahového vozidla, které
slouží sadské hasičské jednotce.
Město opravu musí spolufinancovat
minimálně pětiprocentním podílem
z vlastních zdrojů.
Rozpočet na letošní rok je
schválen jako nepatrně přebytkový
(necelých 19 tis. Kč) s předpokládanými příjmy 40,4 miliónu. Ve výdajové části stojí za zmínku opravy
komunikací a chodníků (celkem
2,2 mil.), opravy budov mateřské
školy (celkem 1,05 mil.), dětská
hřiště (0,59 mil.), veřejné osvětlení
(2,2 mil.), náklady na likvidaci odpadů (celkem 4,67 mil.), péče o zeleň (2,25 mil.), dotace na činnost
příspěvkových organizací města
(ZŠ, MŠ, KIC – celkem 7,576 mil.)
nebo splátka úvěru České spořitel-

ně (0,966 mil.). Ve vedlejší hospodářské činnosti město předpokládá
tržby ve výši 3,355 mil. Kč a zisk
po odečtení nákladů 1,231 mil. Kč.
Zastupitelstvo pověřilo strážníka Lukáše Moravce plněním úkolů
při řízení městské policie a uložilo
místostarostovi Václavu Frankovi
jednat v Dopravním sdr užení
Svazku obcí Nymburska o předložení nákladů na ostatní dopravní
obslu ž nost a prost řed nict vím
sdružení vyřešit se Středočeským
krajem problém chybějících finančních prostředků a stoupající
zátěž obcí na zajištění veřejné
dopravy.
Přítomní také vzali na vědomí informaci o snížení ročního
příspěvku do Fondu cestovního
ruchu Zlatého pruhu Polabí, o. p. s.,
z 5 na 1 korunu za občana města.
V prvním pololetí roku 2015
se zastupitelstvo sejde k řádným
zasedáním v termínech 11. února,
11. března, 22. dubna a 17. června.
-qk-

Na lednovém zasedání se členové komise pro zeleň zabývali kontrolou a aktualizací plánu výsadby
zeleně. Zničené stromky u stadionu
byly znovu vysázeny a také byly dodavatelskou firmou znovu vysázeny
i stromky, které se neuchytily. V letošním roce bude město pokračovat
v sázení podle plánu výsadby, větším výsadbám však brání majetkové
vztahy k pozemkům.
Dále se komise zabývá kontrolou požadavků občanů na kácení
„překážejících“ stromů. Příkladem

nesprávné výsadby jsou vzrostlé
smrky u panelových domů, které
při současném vzrůstu začaly stínit
a poškozovat fasádu domu. V této
souvislosti apelujeme na občany,
aby nevysazovali stromky do veřejného prostoru bez konzultace s pracovníky údržby města. S nápady
na výsadbu a s jinými připomínkami k údržbě zeleně se mohou obracet i na Karla Skřivánka, předsedu
komise pro zeleň (tel.: 603 847 475,
e-mail: kskrivanek@c-box.cz).
-red-

Výsadba zeleně v ulicích

Stavební dozor zajištěn

Výkon technického dozoru při
realizaci investiční akce zateplení mateřské školy zajistí Vojtěch
Rohlíček ze Zbirohu. Rozhodla
o tom rada města na svém zasedání
17. prosince. Vojtěch Rohlíček podal
s cenou 20 tisíc korun nejvýhodnější
nabídku ve výběrovém řízení, kterého se zúčastnili celkem 3 uchazeči.
První letošní schůze rady se
konala 14. ledna. Přítomní schválili
ukončení smluv o pronájmu sloupů
veřejného osvětlení pro reklamní
účely s firmami Nábytek PATU
a Rybářské potřeby Sadská. Protože zástupce obou firem Petr Kušta
nechal reklamy odstranit již v polovině loňského roku, souhlasila
rada s prominutím šestiměsíčních
výpovědních lhůt.
Odpovědným zástupcem pro
podnikání města v silniční dopravě

provozované velkými vozidly (pro
účely držení koncese) se na základě příkazní smlouvy stane Milan
Velechovský ze Sadské, který tak
nahradí dosavadního zástupce
Cecilii Pajkrtovou. Město si tak zajistí potřebné náležitosti k dalšímu
provozování Avie D 57.
Vedoucí ekonomicko-správního
odboru se od 1. února stane Andrea
Vavřinová z Píst, která zvítězila
ve výběrovém řízení. Na městském
úřadě vznikne i nová pracovní pozice – investiční referent, na kterou
město vyhlásilo výběrové řízení.
Rada schválila plán projekčních
a stavebních akcí na období 2015
– 2018.
Město Sadská podalo kladné
stanovisko v rámci zahájeného řízení k obnovení provozu veřejného
pítka minerální vody Sadka. -qk-

Nejstarší občankou Sadské je Emilie Dobřichovská, která 15. ledna oslavila 97. narozeniny. V mateřské školce v Sadské, odkud je starší fotografie,
pracovala od roku 1951. Ke gratulantům se přidávají i představitelé města
a členové redakční rady Sadských novin.
Fotografie poskytla rodina

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemnice MěÚ Sadská vyhlašuje podle zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků
a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

• investiční referent

Název územního samosprávného celku: Sadská
Druh a místo výkonu práce: Investiční referent v Odboru správy majetku
města a vnitřních věcí MěÚ Sadská
Zákonné předpoklady podle § 4 zákona: věk nad 18 let, občan ČR, popřípadě
fyzická osoba, která je cizím státním občanem, ale má v ČR trvalý pobyt,
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, znalost českého jazyka.
Kvalifikační požadavky:
- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Další požadavky:
- vzdělání technického nebo ekonomického směru
- znalost problematiky investic, projektové činnosti, dotací
- znalost příslušných právních předpisů
- uživatelská znalost PC
- ochota k stálému prohlubování kvalifikace
- dobré organizační a komunikační dovednosti
- řidičský průkaz skupiny B
Výhody:
- praktické zkušenosti s plánováním, přípravou a realizací investičních akcí
- praktické zkušenosti s problematikou dotací a grantů
Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo OP (číslo dokladu o povolení k pobytu, jestliže jde o cizího státního
příslušníka)
- datum a podpis
Přílohy přihlášky:
- profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti
a dovednosti)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Platové zařazení: 9. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
a Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a č. 469/2002 Sb.)
Termín nástupu do pracovního poměru na dobu neurčitou: dohodou
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte nejpozději do 6. února 2015 na adresu: Městský úřad Sadská, tajemnice MěÚ, Palackého nám. 1, 289 12 Sadská.
Obálku označte slovy „Výběrové řízení – investiční referent – neotevírat“.
Kontaktní osoby pro podávání informací:
PhDr.Dana Petržilková, tajemnice MěÚ Sadská, tel. 325 594 261-2, 724 120 740.
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a formulář přihlášky si lze vyzvednout
v podatelně Městského úřadu Sadská na výše uvedené adrese nebo ho naleznete
na elektronické úřední desce MěÚ Sadská na adrese: www.mesto-sadska.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
V Sadské dne 15.01.2015
PhDr.Danuše Petržilková, tajemnice MěÚ Sadská

23. ledna 2015

Pozor! Krade se

Petr Baláš pochází z Moravy, deset let působí v Praze, kde provozuje vlastní stavební firmu. S partnerkou si v Sadské v ulici Pod Bory
koupili na důchod pozemek a postavili na něm dřevostavbu v pasivním
standardu. V Sadské se jim líbí natolik, že v novém domě bydlí už teď.
Na přelomu roku na ně ale čekalo nemilé překvapení. V jejich ulici
dvakrát během týdne řádili zloději.
K vykradeným patřil i pan Baláš
s partnerkou.
Jak jste se o návštěvě nezvaných hostů dozvěděli?
V ulici nás bydlí asi sedm
a máme mezi sebou dobré sousedské vztahy. Víme jeden o druhém,
kdy kam jezdí, kdy je doma, kdy ne.
Ten den mi zavolal do práce soused,
který zjistil, že se v ulici kradlo a že
i náš pozemek někdo navštívil.
Jak jste na takovou situaci
reagoval, jak jste ji řešili?
Když se o něčem takovém dozvíte, tak už toho moc dělat nelze.
Nezbývalo mi, než sednout do auta
a jet domů, abych byl nápomocen
policii s vyšetřováním. Zde jsem ale
čekal, až dokončí šetření u jiného
souseda. Policejní technik nejdříve
prohlédl vykradené prostory a nafotil si, co potřeboval. Teprve potom
jsem mohl vstoupit za ním, abych
zjistil a nahlásil, co se nám ztratilo.
Nebylo to zrovna jednoduché, protože jsem měl doma i řadu věcí z firmy,
které často stěhuji podle toho, kde
je potřebuji. I díky partnerce jsem
si vzpomněl na řadu ukradených
věcí dodatečně a dvakrát jsem šel
na služebnu policie doplnit protokol.
Do obytné části, kde mám zabezpečovací zařízení, se zloději
naštěstí nedostali, ale vykradli
stavební buňku, která mi na pozemku slouží jako dílna. Poškodili
masivní petlici, visací zámek a vypáčili dveře. Kompletně tu otevřeli
a prohlédli každou krabičku, brali
jenom malé a drahé věci a kupodivu i nějaká piva, šampusy, jablka
a zeleninu. Potom ještě vnikli do zahradního domku, ale zde si to jenom
prohlédli a zdá se, že tu nic nevzali.
Nelitujete dnes po této zkušenosti, že jste se přestěhovali
do okrajové části malého městečka, vlastně na venkov?
Prvotní záměr byl skutečně takový, že si postavíme něco na pozdější
dobu „na důchod“. V průběhu stavby jsme ale změnili názor a těšili se
na to, že si pobyt v Sadské budeme
užívat okamžitě, což nám umožňuje
i charakter naší práce, kdy tu můžeme být po většinu dnů v týdnu.
Návštěva zlodějů nás samozřejmě
zaskočila, mrzí a štve a budeme se
muset proti takovým událostem lépe
zabezpečit, ale zůstat zde chceme
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stále. Budeme samozřejmě rádi, když
město k bezproblémovému a bezpečnějšímu žití v ulici Pod Bory nějak
přispěje. Konec konců i další člen
naší rodiny si v této lokalitě nedávno
koupil pozemek a těší se na bezproblémové užívání své nemovitosti.
Ale jsme tady takový „zapomenutý
kout obce“ a například policejní
hlídku jsme tu viděli po snad čtyřech
letech až teď. Nehledě na fakt, že
tu nemáme ani veřejné osvětlení,
ani městskou vodu, o kterou jsme
minulé vedení obce dvakrát žádali.
Věříme, že současné vedení na nás
už zapomínat nebude a rádi mu i my
přispějeme pomocí.
Ptal se Petr Kopecký

Slovo starostky

Nebylo to pro mě dobré probuzení, když mi v polovině ledna
po ránu policie oznámila, že byly
vykradeny objekty v chatové osadě Pod Bory. Jedni z postižených
mě navštívili s mnoha otazníky
v očích. Mluvili o svých nepříjemných pocitech a pochopitelně chtěli
vědět, co uděláme, aby se to příště
nestalo. Lépe řečeno, aby se to už
nestalo vůbec a nikde. Zatím mohu
jen potvrdit, že jsme posílili noční
služby strážníků.
Vím, že to není první případ
v Sadské. Zloději se tu dokonce ani
nemusejí skrývat za klid a samotu
vzdálené rekreační oblasti. Bojím
se, že podobné zprávy mohou
zasít strach a nejistotu a vyhnat
ze Sadské ty, kteří si u nás našli
svého „génia loci“. Ve městě, u Jezera nebo v malebných osadách
si vybrali místo pro odpočinek,
rekreaci a dokonce se sem chtějí
z velkých měst trvale přestěhovat
na stáří. Proto chci, aby to bylo
naopak! Aby strach a nejistotu měli
v Sadské zloději!
Asi nejsem první starostka,
které kriminalita dělá velké starosti, ale mluvíme o tom, jednáme
s policií státní i městskou a určitě
brzy najdeme řešení. Informovat
vás budeme nadále v Sadských
novinách, a pokud vy sami budete
mít jakékoliv podezření, zavolejte
strážníky bez obav, že budete někoho rušit nebo otravovat s maličkostmi. Žádná informace se neztratí.
Vaše Eva Jurinová
Městská policie Sadská
pevná linka.: 325 594 406
mobil: 724 183 241

KDE ZAČÍNÁME!

Závěr roku minulého a začátek roku letošního nebyl dobou
relaxace. Počasí nám umožnilo provést celkové zmapování stavu
jednotlivých komunikací a chodníků v našem městě, včetně domů,
které patří městu. Musím přiznat, že jejich celkový stav je mnohem horší, než jsme si mysleli, a to i přes skutečnost, že několik
komunikací a chodníků je nových. I v těch opravených je totiž
v havarijním stavu veřejné osvětlení!
Nebudeme naříkat, to by k ničemu nevedlo. Zpracovali jsme
plán projektů na léta 2015 až 2020,
v němž je největší pozornost věnována především opravám komunikací a chodníků, jsou stanoveny
i jejich priority. Začneme ulicemi,
které jsou alespoň částečně připravené, a ty, kde je velká frekvence
pohybu vás občanů a návštěvníků
našeho města.
Přednostně se tedy projektují ulice Podskalí, která dozná
i nový chodník a veřejné osvětlení. Podobně je připravována
i ulice v Jesemanech, kde je katastrofální stav vozovky, chodníků
i veřejného osvětlení. Změny se
dočká ulice Kostelní v podobě
opraveného chodníku a nového
veřejného osvětlení. Do těchto
investic nás nutí společností ČEZ
Distribuce připravovaná pokládka
nových kabelů nízkého napětí
do země. Rádi bychom opravili
chod ník y a veřejné osvětlení
na náměstí, které je rovněž v havarijním stavu. Pokračovat pak
chceme směrem k železničnímu
nádraží a v dalších ulicích města. Poměr ně velkou opravu si
žádá ulice Hlouškova, která je
pomyslným pokračováním cyklostezky do centra města a směrem
na Nymburk. V havarijním stavu
je ulice Na Bojišti, Na Valech

a další. Málokdo asi ví, že naše
město nemá dosud komplexně
vyřešenu kanalizační síť. Ta zcela
chybí v ulici Resslova!
K realizaci je toho skutečně
mnoho a nemusí vždy jít pouze
o špatný stav. V mnoha případech jde doslova o bezpečnost vás
občanů a našich dětí. Například
dopravní situace kolem naší základní a mateřské školy v ranních
a odpoledních hodinách představuje jeden velký chaos automobilů,
cyklistů a chodců, především dětí.
Ostatně sami rodiče si už dlouho
stěžují. Samozřejmě, že bezpečnostně dopravní opatření v těchto
lokalitách budeme řešit a mluvíme
o tom, včetně otázky, kde sehnat
potřebné finance! Něco se pokoušíme vyřešit z rozpočtu města, něco
se nám podaří pořídit za doplacené
prostředky z cyklostezky a samozřejmě bedlivě sledujeme finanční
podpory poskytované Středočeským krajem, popřípadě z fondů
Evropské unie. Problém je v již
známé skutečnosti, že vše teprve
začínáme připravovat a tedy i nově
projektovat, protože připraveno
nebylo nic!
Zda se alespoň něco podaří
stihnout do termínu vyhlašování
finančních podpor je naším současným hlavním úkolem.
Václav Frank, místostarosta

Rekonstrukce 5. oddělení mateřské školky byla zahájena. Podívejte se, co
bylo odhaleno. Podlaha, na které si děti necelý rok hrály, je zcela shnilá.
Na již tak špatné parkety byla nalepena gumová podložka, která držela
vlhkost, na ni pak bylo ještě přilepeno linoleum!
Foto MěÚ
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Škola plná andělů

Poslední předvánoční den jsme si ve škole připadali jako v nebi.
Všude samý anděl! Maminky nám opravdu pomohly a tak se chodbami proháněli malí i velcí andělé. Děkujeme moc všem za pomoc
při přípravě.
Andělský den
Už k nám přiletěli! Kdo? Andělé
ze Základní školy v Sadské. V pátek
19. prosince probíhal ve škole Andělský den. Mnoho dětí přišlo v přestrojení za anděly. Všichni andělé se
shromáždili na schodech. Vybraní
žáci nám ostatním zazpívali vánoční
koledy. Pak jsme se rozešli do svých
tříd. Čekala nás vánoční besídka.
My, žáci 4. B, jsme na besídce hráli
společenské hry, při kterých jsme se
moc nasmáli. Snědli jsme všechno
cukroví a vypili horký čaj. Ale
nejvíc jsme si užili rozdávání a rozbalování dárků. Škoda, že Andělský
den není alespoň desetkrát do roka!
Tereza Tuháčková, 4. B

Foto ZŠ
19. prosince proběhl v naší
škole Andělský den. Skoro všichni
byli v bílém jako andělé, někteří
měli i křídla a svatozář. Ve třídě
se potom vybírali nejhezčí andělé.
Přemístili jsme se na schody, kde
jsme se vyfotografovali a dostali
bonbóny. Byl to pěkný den.
Katka Procházková, 4. B
Andělský den proběhl v pátek
19. 12. O velké přestávce se sešli andílci na schodech. Zazpívali jsme si
vánoční koledu. Za anděly jsme byli
převlečeni tělem i duší. Všechny
zlobivé děti se najednou proměnily
v andílky. Andělský den zpestřil
i poslední školní den v roce 2014.
Míša Staňková,
Daniela Čebotaru, 4. B
Florbalový turnaj v Nymburce
Dne 20. listopadu se naše škola
zúčastnila t ur naje základních

škol ve florbale, který se pořádal
v Nymburce. Celkem bylo přihlášeno dvanáct škol. Náš tým složený
z žáků 6., 7. a 8. tříd bojoval ze
všech sil. Nakonec jsme obsadili
třetí místo.
Adam Koniuk, 7. A
Návštěva kostela
svatého Apolináře
Ve čtvrtek 8. 1. jsme šli do kostela v Sadské. Byl tam hezký betlém. Dozvěděli jsme se, že první
betlém byl postaven ze živých lidí,
jen Ježíš byl ze dřeva. Viděli jsme
také křížovou cestu. Nejvíce se mi
líbily mozaiky na oknech kostela.
Pan farář nám vyprávěl o štěstí
a o hezkých lidských vlastnostech.
Kostel v Sadské stojí už 278 let.
Tomáš Neubauer,
Míša Staňková, 4. B
Návštěva divadelního
představení
Klub mladých diváků zavítal
v sobotu 13. prosince do pražského
Divadla na Vinohradech. Čekalo
nás tentokrát večerní představení
jedné z nejznámějších komedií
Williama Shakespeara Zkrocení
zlé ženy. Naším pedagogickým
doprovodem byly paní učitelky
Eva Bartošová a Věra Pospíšilová.
Protože před programem v divadle
zbývalo ještě více než půl hodiny
času, vychutnali jsme si všichni
vánoční trhy na náměstí Míru. Poté
jsme se přesunuli do reprezentativní
budovy kamenného divadla. Většina
z nás toto místo navštívila poprvé.
Začíná se… Slavný dramatik
zachytil ve své humorné hře různé
podoby lásky i konfliktů mezi mužem a ženou. Všechny nás naprosto
nadchlo herecké obsazení. Představili se například Andrea Elsnerová,
Hana Vagnerová, Michal Novotný,
Filip Blažek či Otakar Brousek ml.
Náš zážitek byl umocněn skvělými
místy k sezení – z balkónu jsme
měli perfektní výhled na celé jeviště. O přestávce jsme si pak mohli
dopřát ochutnávku chlebíčků.
Přestože představení bylo klasickým zpracováním Shakespearovy hry a trvalo tři hodiny, nikdo
se nenudil. Čas strávený v divadle
rychle uběhl. V Sadské si nás rodiče
vyzvedli až o půlnoci.
Zuzana Málková
a Lucie Doleželová, 8. A

Sadské noviny

Milé překvapení
od třeťáků

V úterý 6. ledna na konci 1. vyučovací hodiny ke mně přišli tři
žáci a pošeptali mi: „Paní učitelko,
my jsme si na dnešek něco připravili… Můžeme se převléknout za tři
krále?“ Byla jsem opravdu hodně
překvapená a hned jsem souhlasila.

O den dříve jsme si sice připomínali, že se blíží tříkrálový svátek,
ale tohle…
Začíná 2. vyučovací hodina.
Někdo ťuká na dveře a už vcházejí
tři nádherně odění králové s krásnými korunami na hlavách. Děti se
nestačí divit. Slyšíme koledu My tři
králové jdeme k vám…, kterou hoši

společně zpívají. Vidíme papírovou
truhlu, ze které jeden král vytahuje
čokoládové mince a nabízí je celé
třídě. Dary od králů pro právě narozeného Ježíše!
Usmíváme se, je nám prima.
Děti se ptají: „Kluci, čí to byl nápad?“ Přiznává se Filip Skála, ke kterému
se ochotně přidávají
Vítek Sekera a Tomáš
Vopěn ka. Chválí m
je a navrhuji: „To by
byla ale hezká tradice,
vzpomínat na tento
svátek každý rok!“
A kce pok račuje.
Byla by škoda, kdyby
tři krále viděla jen naše
třída! Králové odcházejí vinšovat do kanceláře, do ostatních tříd
i do družiny. Tentokrát
dostávají malé dárky – bonbóny –
oni, ale nenechají si je, rozdají je
zase v dalších třídách.
Byl to moc hezký nápad. Nejvíce mě potěšilo, že vzešel od dětí
a že se kluci po celou dobu chovali
slušně a důstojně, jak se na pravé
krále patří.
Hana Šustová, třídní učitelka

Kulturní a informační centrum města Sadská

Čerti z Tojflštejna

Výpravná pohádka divadla Nahoď v kině Sadská
8. února v neděli od 16,00 hod.
Potulný muzikant Jirka na svých toulkách narazí na zakletý hrad, ve kterém straší čerti. Král slíbí tisíc dukátů tomu, kdo kraj čertů zbaví, a tak Jirka
projde zkouškou odvahy. Jenže odměnu shrábne podvodný alchymista.
Jak pohádka dopadne? Na to se přijďte podívat do kina v Sadské. Čerti
jsou nadaní hudebníci, o legraci nebude nouze. Vstupné jednotné 40 Kč,
vstupenky si rezervujte na kic.sadska@email.cz, tel.: 603 891 304.
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Příměstský tábor až do patnácté hodiny
Milí rodiče, víme, že během jarních prázdnin mnozí z vás nemáte
volno a ani možnost hlídání dětí,
které přitom nechcete nechat samotné. Proto vám již od roku 2011
nabízíme malý příměstský tábor.
Denní program tábora končil vždy ve 12 hodin, protože
jsme nemohli zajistit dětem
řádné obědy. Někdy jsme
ovšem zaslechli postesknutí,
že takový tábor nemá smysl,
protože rodiče stejně musí
zajistit vyzvednutí dětí v poledne.
Proto vám vycházíme vstříc a tábor
letos prodlužujeme! A to do 15 hodin. Je ale nutné dát svému dítku
z domova větší svačinu, případně
oběd k ohřátí.
Pro příměstský tábor máme
k dispozici dvě místnosti v prvním
patře budovy muzea na Palackého
náměstí. V jedné jsou stoly, židle
a kuchyňka se sporákem, varnou
konvicí, mikrovlnnou troubu, nádobím a lednicí. Tady tvoříme, hrajeme stolní hry, malujeme a vaříme
(s dětmi, nikoliv pro děti). Druhé
místnosti říkáme parketový sál.
Zde hrajeme hry a divadlo.
Důvodem, proč se k nám děti
rády vracejí, je především vznik
nových přátelství a jistá volnost
v činnosti. Tábor navštěvují děti
nejen ze Sadské, ale i z Velenky,
Kostelní Lhoty nebo Třebestovic.
Věk školáků není nijak omezen,
takže přijdou školáci šestiletí,
desetiletí, ale i ostřílení dvanácti

– třináctiletí „mazáci“, kteří sice
mohou zůstat doma sami, ale u nás
se jim prostě líbí. Hry a tvoření se
snažíme vybírat tak, aby se skamarádili ti, co se neznají, a zabavili se
malí i velcí. Nikdy se nestalo, že
by přišel táborník, který
by nezapadl mezi ostatní
a chtěl jít uprostřed hraní
domů.
Děti nemají povinnost
hrát si s ostatními, když
je něco nebaví. Máme pro
ně sice vždy připravený program,
ale pokud si zrovna někdo chce
místo společné zábavy třeba kreslit,
nebráníme mu. Nikoho do ničeho
nenutíme.
I účast na táboře je volná. Jestliže potřebujete pohlídat svého školáčka jen v pondělí, není problém,
aby přišel jenom v pondělí. Pokud
k nám chce táborník přijít třeba
jen v úterý a potom už ne, nevadí.
Pravidlo, že děti nikdy nezůstanou
bez dozoru dospělé osoby, ale
dodržujeme velice pečlivě. Děti se
nemohou volně pohybovat po budově, chodit po schodech, přebíhat
z jedné místnosti do druhé. Ony to
ale vědí a respektují to. Na oplátku
se mohou spolehnout (a vy také)
že od nich neodbíháme a že nejsou
nikdy samotné. Jedinou výjimkou
je „dobrodružná hra“. Buď jsme
venku rozděleni na dvě družstva
( jako při šipkované), nebo běží
družstva po čtyřech na čas a cestou
plní úkoly. Trasa je vedena mimo

hlavní silnice, je krátká a družstva
jsou tvořena tak, aby ti mladší běželi se staršími kamarády.
Budeme moc rádi, pokud nám
již páté jarní prázdniny své děti

svěříte. Uvidíte, že přijdou domů
nadšené a plné zážitků.
Zdenka Hamerová
a Milena Karafiátová, kulturní
a informační centrum - KIC

Léčitel a psychotronik
Rudolf Pitra

navštíví Sadskou v pondělí 16. února.
Objednat se můžete osobně nebo telefonicky v kulturním
a informačním centru na Palackého náměstí 257 (tel.: 325 594 329,
603 891 304) nebo v městské knihovně (tel.: 325 595 378).

Lesní ateliér Kuba v Kersku vás zve na výstavu:
Milada Kudrnová - Obrázky (pro) malé i velké

1. února – 29. března, vernisáž 28. února ve 14 hodin
Prodejní výstava obrazů a ilustrací malířky,
která ilustrovala i Pohádky z Kerského lesa.
Otevřeno je denně mimo pondělí od 10 do 12 a od 12.30 do 17 hod.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOPORUČUJE
Můj syn Vladimír Čech: „Příběh
nejslavnějšího českého milionáře“ zní
podtitul knížky Hedy
Čechové, legendární
rozhlasové a televizní hlasatelky,
která život svého syna popisuje
s intimní obeznámeností a zároveň
překvapivým nadhledem. Vladimír prožil svých jedenašedesát let
opravdu naplno. Byl hercem, moderátorem, po založení Občanského
fóra také poslancem České národní
rady. Záhy se stal díky televizní
obrazovce jedním z nejslavnějších
Čechů a rozhodně byl (a svým způsobem dosud je) nejslavnějším českým milionářem. „Vyprávění paní
Hedy je překvapivě plné informací,
o kterých nemá člověk ani tušení,
je nabité emocemi, patří k těm nejlepším i přes smutný závěr. A i když
to chvílemi nejde bez kapesníku, mé
doporučení na zimní čtení je jasné,“
říká Monika Malinová, vedoucí
městské knihovny.
DALŠÍ NOVINKY
V KNIHOVNě
Ebertová Sabine – Krev a stříbro: V románu Krev a stříbro osudy Freibergu a potomků porodní
báby Marty pokračují. Německo
r. 1296; král Adolf Nasavský táhne
s ohromným vojskem proti Freibergu, aby srazil bohaté stříbrné město
na kolena. Mezi měšťany vzplane
prudká hádka: mohou se postavit
na odpor svému králi? K Freiberčanům, kteří obležené město hrdinně
brání, patří i Anna z rodu porodní

báby Marty a kejklířka Sibyla.
S hrůzou prožívají krvavé dobytí
města, k němuž dopomohla zrada!
Rowellová,
Rainbow – Eleanor
a Park: Romance ze
školního prostředí je
neobvyklá v tom, že
hlavní hrdinka není
nejkrásnější holka
na škole a její milý není nejúžasnější borec; ona je obyčejná, trochu při
těle, on nenápadný kluk s částečně
asijskými předky. Jejich zvolna se
vyvíjející vztah překvapí je samotné a je líčen tak, že když se poprvé
vezmou za ruku, připraví to o dech
je i čtenáře.
Hayes, Terry –
Já, poutník: Dá se
spáchat dokonalý
zločin? Poutník je
přezdívka muže, který neexistuje. Adoptivní syn zámožné
americké rodiny kdysi vedl tajné
oddělení vyšetřující zločiny uvnitř
špionážních a zpravodajských
služeb. Než se stáhl do ústraní
absolutní anonymity, napsal knihu
o moderních vyšetřovacích metodách. Svérázná příručka se mu
však stala osudnou. Kdosi ji totiž
použil coby návod, jak někoho
zabít, znemožnit určení totožnosti
oběti a zahladit po sobě jakoukoli
stopu. A někdo jiný s její pomocí
Poutníka našel a přiměl ho zapojit
se do vyšetřování této vraždy.
Monika Malinová

Město Sadská upozorňuje občany, že do 31. března bude

uzavřen odpadní dvůr pro bioodpad
I v této době bude možné ukládat větší objem tohoto odpadu po předchozí domluvě s Michalem Němečkem, pracovníkem údržby města.
POZOR! V minulém čísle jsme uvedli na pana Němečka chybný telefonický kontakt. Správná čísla jsou: 325 595 353, 604 447 505.

Cena vodného a stočného
v roce 2015

Na společném zasedání představenstva a dozorčí rady
společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s., které se
konalo 5. 12. 2014, bylo rozhodnuto, že se cena pitné vody
a vody odkanalizované od 1. ledna 2015 změní pro konečného
spotřebitele takto:
vodné Kč/m3

stočné Kč/m3

39,68

41,00

Ceny jsou uvedeny včetně 15% DPH.

Představenstvo a. s.
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CESTOVKA
Šmejkalová Dana

Nabídka zájezdů od cestovních kanceláří:
Blue Style, Exim Tour, Fischer, Neckermann aj.
Při nákupu leteckého pobytového zájezdu u nás
získáte s tímto kupónem zvýhodněnou přepravu
na letiště Praha.
+420 775 622 333
Tylova 262, Sadská

Nově otevřená prodejna

chlazené drůbeže

• kuřecí, krůtí, kachní maso
• chlazené ryby, speciality z mořských ryb

Pondělí – pátek
sobota

9.00–17.00 hod.
8.00–11.00 hod.

v budově místního kina - Tylova 266, Sadská
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Vánoční turnaj vyhrál
mladík Pych

Tradiční vánoční turnaj pro
hráče stolního tenisu TJ Sadská se
konal v sobotu 27. prosince. V klání
22 hráčů a hráček sice chyběla
většina z divizního áčka, zejména
mnohonásobný vítěz a obhájce prvenství Wagner, který se zraněnou
rukou pouze přihlížel, ale k vidění
byla i tak spousta kvalitních zápasů. Hlavně ve vyřazovací části jsme
byli svědky několika dramatických
pětisetových bitev. O vyrovnanosti
startovního pole svědčí i fakt, že
všichni vítězové základních skupin
postupně vypadli ve vyřazovacím
pavouku a do finále se nakonec
prodrali již jednou poražení. I pozdějšího vítěze turnaje Luďka Pycha
ve skupině porazil Motl, který ale

vypadl s druhým finalistou a překvapením turnaje Michalem Fedačkou. Oba finalisté se velmi dobře
znají, protože spolu hrají čtyřhru
za „B“ družstvo. Po vyrovnaném
utkání se nakonec z vítězství 3:1
radoval již zmíněný Luděk Pych.
Milan Vydra
Výsledné pořadí Vánočního
turnaje: 1. Pych, 2. Fedačka, 3.-4.
Chlumský, Dvořák, 5.-8. Kyncl,
Počarovský, Kurel, Motl, 9.-15.
Špinar, Spilková, Dědek, Klokočníková, Vydra, Vojáček, J.Hendrych,
16. Hubáček (vítěz soutěže útěchy),
17. Čvančara, 18.-19. Žežule P.,
Boroven, 20.-22. Truhlář, Žežule
O., Vydrová

Jméno Sadská znamená stříbrná

Dokončení ze str. 1
Po roční odmlce způsobené
nedostatkem finančních prostředků
potřebných k účasti na prestižním
a největším evropském mládežnickém basketbalovém tur naji
v Dánsku se opět týmy Školního
basketbalového klubu (ŠBK) vydaly na sever změřit svoji výkonnost.
Turnaje se tentokrát účastnilo více
než 160 družstev a 1500 hráčů.
Svoje želízka měly v kategorii U18,
U16 a U12. Ročníky se na turnaji
střídají, jeden rok jsou sudé, další
liché. Pro starší týmy to byla právě
jejich kategorie, smůlu měly nejmladší, většinou desetileté hráčky,
pro které jejich kategorie otevřena
nebyla; praly se tak se staršími.
Nejstarší tým U18 měl od začátku turnaje velmi těžkou cestu. Již
první zápas s loňskými vítězkami, holandským Lokomotief Rijswijk, byl těžký a po cestě
bylo první vítězství velmi cenné.
Skupinou pak procházely Vosy
i dál vítězně, když postupně porazily BTL Verviers Pepinster (B),
LTV Lippstadt (D), BBC Campania
Dessel-Retie (B), EVN (DK). Ze
skupiny tak postoupily z prvního
místa a čekaly na soupeře z druhé
skupiny. Tím byl nakonec BG
Zehelendorf(D). Ani tady holky
nezaváhaly a přes zdravotní potíže některých z nich postoupily
do finále. Tady se bohužel zdravotní problémy projevily oslabením týmu a družstvu, které jsme
ve skupině porazili, jsme ve finále
podlehli 45:40. První stříbro ale
bylo doma!

Mladší holky, U16, měly smůlu
na rozlosování. Hned v prvním zápase se potkaly s mistryněmi Dánska BC Virum, kterým podlehly
o jediný bod. Jak moc smolná byla
tato prohra, se ukázalo až později,
protože tento tým se probojoval až
do finále. V dalším zápase bohužel
podlehly až v prodloužení týmu
DAS DELF (NL) a bylo jasné, že
do bojů o kovy nepostoupí. Přesto
bojovaly dál a ostudu neudělaly.
Pro nejmladší tým byl takto
velký turnaj zkouškou ohněm. Navíc nebyla vypsána jeho kategorie,
kterou hraje u nás, takže jej čekaly
zápasy se staršími a vyspělejšími
soupeři. První zápas s chlapci
z BC Virum dopadl dobře, z holek
spadla nervozita a v dalším průběhu se praly jako o život. Skupinu
vyhrály a v semifinále narazily
na domácí Lemvig. Přestože byly
dánské hráčky vyšší a mohutnější,
podařilo se nám je rychlostí a technickou vyspělostí přehrát a dostat
se až do finále. Pro nejmenší to
byl obrovský a nečekaný úspěch.
V poločase finálového zápasu sice
vedly, přesto jim síly na konečné
vítězství se staršími hráčkami
Celeritas Donar (NL) nestačily.
Jejich stříbrné medaile jsou i tak
velmi cenné.
Účast na turnaji LimfjordsCup
2014 byla pro ŠBK velmi úspěšným
srovnáním klubového basketbalu,
kterou jim umožnila finanční podpora Středočeského kraje i města
Sadská. Dvě stříbrné medaile jsou
poděkováním za jejich důvěru.
Blanka Žánová
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Okáník opět
mistrem ČR

S koncem roku nastal opět čas
zhodnotit a připomenout si vše, co
se v našem kynologickém klubu
událo a co s ním úzce souvisí. A že
toho opět nebylo málo!
Na prvním místě je třeba připomenout kompletní dokončení
projektu z loňského roku – vodu!
Po mnoha letech se konečně podařilo to, co trápilo náš „cvičák“
a členy klubu od prvopočátku jeho
existence – vlastní zdroj vody. Nyní
máme vlastní studnu a konečně
nám odpadla hrozná práce s dopravou vody v barelech. Studna
je zkolaudována a voda zavedena
do kuchyně. Stejně tak se podařilo
dokončit a zkolaudovat kůlnu vedle
klubovny. Natřeli jsme štít a vybílili
celou klubovnu. I když nás čekají
nějaké nedodělky, obě velké akce
loňského roku se podařilo s velkou
pomocí Dáši Okáníkové, která stavby organizačně zajišťovala, zdárně
dokončit. Děkujeme!
Celou stavbu jsme realizovali
svépomocí pod dohledem odborníků a členové naší organizace
za loňský rok odpracovali na zvelebení cvičiště 472 brigádnických
hodin. Děkujeme všem za hezké
číslo.
Na konci dubna jsme jako každoročně propůjčili areál našeho cvičiště dětem a dospělým
na pravidelné pálení čarodějnic,
při kterém společně s hasiči zajišťujeme občerstvení. I tentokrát šlo
o vydařenou akci.
Klubová výstava dobrmanů se
konala 18. května. Titul Klubový
vítěz vyhrál pes Apollo od Novomlýnských jezer naší členky Leony
Sosnové a titul BOB si stejně jako
předchozí rok odnesla fena Cherrie
Halit Paša Jany Krejčí.
Ve dnech 3. a 8. června proběhl
trénink na nadcházející bonitaci
NO, která se konala 15. června. Akci
posuzoval Jiří Novotný a všech 11
předvedených jedinců bylo úspěšných. Gratulujeme! Následující den
náš klub pořádal oblastní výstavu
NO. Přihlášených bylo 31 jedinců
a úspěšně se zúčastnili dva členové
našeho klubu. Zdeněk Hovorka se
psem Percy Sherak skončil v dorostu první jako VN1 a Vladimír Beneš
s fenou Olí z Agíru Bohemia ve třídě mladých na krásném druhém
místě jako VD2. Opět gratulujeme!
Hned po letních prázdninách náš
klub organizačně zajišťoval bonitaci
a svod dobrmanů (13. září). Až

na jednu fenu, která nebyla připuštěna na bonitaci pro nesplnění podmínek klubu, všichni úspěšně splnili.
Blahopřejeme a těšíme se na příště.
Je potěšitelné, že i v hlavní náplni našeho klubu (výcviku psů) máme
několik novinek a naši členové
nezahálí. Tradičně nejaktivnějším
v této oblasti je Josef Okáník s dobrmanem Criss Royal Dux, který
měl velmi úspěšnou sezonu. Na jaře
se zúčastnil dvou velmi prestižních
akcí – Mistrovství světa ve výkonu
dobrmanů, které tento rok hostilo Slovensko (krásné 7. místo),
a Mistrovství republiky IPO všech
plemen (16. místo). Celou úspěšnou
sezonu korunoval na podzim na MR

Josef Okáník s dobrmanem Criss
Royal Dux
dobrmanů, které vyhrál a obhájil
tak prvenství z předchozího roku.
Svými výkony splnil podmínky pro
udělení titulu Český šampion práce
a klubový šampion práce. Náš člen
tak má historické prvenství. Obrovská gratulace!.
Další členové klubu složili se
svými psy úspěšně zkoušky: Dagmar Kopencová s mladou fenou
holandského ovčáka Beatrix z Vandalky základní záchranářskou
zkoušku, Milan Koblasa se psy
Mishou a Br unem obranářkou
speciálku řádu TART – OPT1
a Leona Sosnová s dobrmanem
Apollo od Novomlýnských jezer
BH a IPO1.
Další z členů klubu pilně trénují
a snad letos posunou úroveň vycvičenosti psů o něco výše.
Za sadským kynologickým
klubem je neuvěřitelný kus práce.
Ta však čeká na jeho členy i letos,
kdy musí organizačně zajistit akce
pro německé ovčáky a dobrmany
a dokončit některé práce na zvelebení cvičiště.
Leona Sosnová, ZKO Sadská
Foto poskytl Kynologický klub
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