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Na jedničku!
První i poslední

Š

kolní rok je
definitivně za
námi a nezbývá
než bilancovat. Třicátý
červen byl pro některé
žáky dnem, kdy obdrželi svoje první resp.
poslední vysvědčení.
Na slavnostní okamžik
ukončení školního roku
čekaly před školou jako
tradičně desítky lidí. Při
pohledu z okna se mi
zdá, že se ulice zaplňuje
víc a víc, jakoby si rodiče
a bývalí žáci nechtěli nechat ujít sílu okamžiku,
kdy se definitivně uzavře
jedna etapa života našich
nejstarších.
Od rána pobíhají po
škole kluci v oblecích
a dívky v krásných společenských šatech a nám se
ani nechce věřit, že nedávno seděli vyplašeni v lavicích první třídy s obrovským očekáváním. Teď už všichni vědí, jaké
střední školy je čekají a že tento den je pro ně
tady definitivně poslední, stejně jako vysvědčení
ze základní školy. Snad proto na ně okamžik dolehl tak silně a v očích mnohých se objevují slzy.
Balónky, stejně jako deváťáci, vylétli
ze základní školy v Sadské.
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Loučení nebere konce a prolinká je usměvavá a šťastná, že se zvládly všechny
cházející prvňáčci nechápou,
nástrahy školy a s vízem to dopadlo dobře, ta velká je plná slz, umocněných potleskem, máváním
co se děje. Snaží se doběhnout
i slovy na rozloučenou. Obrázek stejný u všech
co nejrychleji do svých tříd,
procházejících. U vrat pak přijde skutečné „vykopprotože tam je pro ně bezpečno. První třídu mají za sebou,
nutí“ do života a pak už jen hlouček vzlykajících
jen nejistě pokukují po hročeká na ta poslední slova. „Zatleskejte deváťákům,
mádce bílých papírů se snapřejme jim hodně štěstí. 3, 2, 1 teď! Odlétají!!“
hou zjistit, jaké ohodnocení
Nyní jsou slzy vidět téměř všude. Nastává velké
se tam skrývá. Do tříd přiloučení, a protože
cházejí i rodiče, kteří se snaží
čas utíká strašně
každou důležitou chvilku
rychle nám všem,
svých ratolestí nezmeškat,
nebude to trvat
a já je za to obdivuji. Jejich
tak dlouho a i pro
zájem je to nejdůležitější, co
ty nejmenší bude
potřebují teď děti cítit.
najednou i jejich
Půlhodinka utíká jako
vysvědčení to poslední.
nic a na tvářích je vidět
Blanka Žánová A nyní už jen symbolické
radost z poznání. Mám
ředitelka školy „vykopnutí “ do života...
samé!!! Slíbené dárky budou! Paní učitelka je tak
Pro deváťáky
hodná…. Štěstí a jen štěstí
to byl den
je vidět na malých tvářích
plný emocí.
a poděkování od rodičů
vykouzlí úsměv i u paní učitelky. Je to ten
nejhezčí dárek. Ale už honem, je potřeba oplatit
deváťákům jejich pomoc z 1. září. Dnes jim budou oporou ti malí a dovedou je špalírem až před
školu. Na chodbě již čekají balónky, na schodišti se
řadí ostatní žáci školy a první dvojice již přichází.
Rozpor na obou tvářích je víc než patrný. Ta maDalší fotografie z posledního školního dne najdete na str. 11

měsíce (z e-mailové pošty)
Opoziční zastupitelé se na březnovém zasedání ptali, proč zprávu o činnosti Městské policie
za loňský rok nepředložila starostka v jarním termínu, jak bývá zvykem. Připustila zpoždění
a slíbila, že tak učiní na příštím jednání. Nestalo se a v červnu se bývalá starostka C. Pajkrtová zajímala o to, proč takové zpoždění a zastupitelstvo uložilo E. Jurinové, aby požadovaný
materiál přeposlala na vědomí všem zastupitelům e-mailovou poštou nejpozději do 30. června.
Nynější starostka tak učinila v termínu a přílohu doprovodila textem: „Dobrý den, milí zastupitelé s omluvou za pozdní dodání posílám zprávu MP za rok 1914.“ Na omyl v letopočtu ji
včas upozornila manželka jednoho zastupitele slovy: „…na ten rok vypadáte, paní starostko,
docela dobře…“ (pozn. redakce: …inu, když se věci staví proti člověku…)
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zprávy z radnice
Z jednání Zastupitelstva
města Sadská, 17. 6. 2015

I. Zastupitelstvo města schválilo:
1) Jednací řád výborů Zastupitelstva města Sadská.
2) Odkoupení pozemku pod komunikací p. č. 1718/19 v k.ú. Sadská
o výměře 104 m2 od pana Eduarda
Černého ze Sadské za cenu 60,- Kč
za 1 m2
3) Dohodu o splátkách s paní Lenkou Němečkovou ze Sadské s tím,
že paní Němečková bude dlužnou
částku 59.888,- Kč splácet v měsíčních částkách po 1.500,- Kč.
4) Podání žádosti o bezúplatný
převod pozemků p. č. 2068/1 o výměře 305 m2, p. č. 2039/3 o
výměře 428 m2; p. č. 1977/15 o výměře 268 m2, p. č. 1986/8 o výměře 474 m2 v k. ú. Sadská za účelem
dalšího rozvoje místních komunikací ve městě Sadská na ÚZSVM,
odbor Odloučené pracoviště Kolín,
Karlovo nám. 45, 280 50 Kolín 1.
5) Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 2051/58 o výměře

65 m2 v k. ú. Sadská pro případnou
stavbu repliky kapličky Paroubkovské na Státní pozemkový úřad, Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav.
6) Rozpočtové opatření č. 5/2015.
7) Ceník inzerce v Sadských novinách dle přílohy tohoto usnesení.
8) Vyhlášení 2. kola přijímání žádostí o úvěr z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2015 s termínem
podávání žádostí do 14 .8. 2015.
9) Plán činnosti kontrolního výboru ZM na II. pololetí 2015.
10) OZV č. 1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území města Sadská včetně přílohy.
11) Termíny zasedání zastupitelstva města: 9. 9., 21.10. a 14. 12.
2015, vždy od 17.00 hodin.
II. Zastupitelstvo města Sadská
zamítlo:

Rada města oznamuje, že
v září 2015 bude zahájen
proces pořízení Změny č. 03
územního plánu města Sadská. Rada města tak vyzývá
občany a majitele nemovitostí,
aby uplatňovali své požadavky
na zařazení do připravované
Změny č. 03, a to do podatelny
města v termínu nejpozději do
17. 8. 2015.

1) Záměr prodat část pozemku
2209/1 paní Aleně Fuhrmanové
z Prahy 4.
2) Odkoupení pozemků p. č.
2038/3 a p. č. 2039/286 v k.ú.Sadská od pana A. a T. Bultmanových
s tím, že příslušné orgány města
se k dané záležitosti vrátí po vyřešení majetkoprávních vztahů
k přilehlému pozemku 2039/3
v k. ú. Sadská.
III. Zastupitelstvo města Sadská
uložilo:
1) RM Sadská odstranit nedostatky v nájemních smlouvách uvedené v protokolu KV č. 7/2015 do
31. 12. 2015.
2) Starostce města Mgr. E. Jurinové vypracovat zprávu o činnosti
Městské policie Sadská za rok
2014 do 30. 6. 2015.
IV. Zastupitelstvo města Sadská
vzalo na vědomí:
1) Hospodaření města Sadská za
1. čtvrtletí 2015.

UPOZORNĚNÍ !
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Upozorňujeme
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Slovo

starostky

V sadském jezeře jsou žraloci!
To je samozřejmě lež, stejně
jako článek v Nymburském
deníku 17. 7. Troufale zve
rekreanty a rodiny s dětmi
k našemu jezeru, které prý bylo
donedávna oficiálně vedeno
jako těžební prostor. Uvádí,
že minulé vedení města zahájilo kroky, aby se stalo
rekreačním centrem. Je mou povinností tuto absenci
základních informací redaktora uvést na pravou míru.
Ne proto, že falešně adoruje minulé vedení, ale že
může mít za následek vážnou situaci. Vyjmout jezero
z těžebního prostoru se totiž zatím nepodařilo nikomu, a tak koupání tam je jen na vlastní nebezpečí!
(na to upozorňují i varovné cedule.) Nebezpečí vidím
mimo jiné i v tom, že pod vodou můžete narazit
např. na zapomenutý bagr a leccos podobného může
být příčinou vážného úrazu i smrti. S tím souvisejí i
příslušné služby a úpravy pláží, které ve finále až po
„vynětí“ teprve budou odpovídat vysoké úrovni oficiálně povolené plážové rekreace. Služby zatím odpovídají
provizorním podmínkám a nezbytnému zjištění
hygieniků, že voda v jezeře není na koupání závadná.
Bezpečnost u jezera budou sledovat i naši strážníci
a nejen tam. Najdete je i ve vaší ulici. Dohodli jsme se,
že při objížďkách po městě u vás zazvoní a zeptají se,
zda je vše v pořádku. Pokud se chystáte na dovolenou,
můžete svou nepřítomnost ohlásit městské policii, ta
bude právě vašemu domu věnovat častější pozornost.
Těším se na vaše poznatky i připomínky do srpnového čísla a přeji klidný zbytek léta.
Jo, a 15. srpna se nezlobte, když vás budou i v noci
rušit muzikanti od jezera. Koná se tam tradiční festival
„Rock of fest“ a jednou za rok se to dá vydržet, že?

Eva Jurinová

Jak je to s jezerem? Konečně se něco děje...

V

šeobecně se ví, že jezero je
součástí chráněné krajinné oblasti
Kersko – Bory. Nejenom, že poskytuje téměř po celý rok zábavu i povinnosti
rybářům, ale zejména v letních měsících
je vyhledávaným místem ke koupání
a k rekreaci.
Jsme povinni upozornit, že jde stále
o těžební prostor a tudíž i koupání a
rekreace v tomto prostoru je na vlastní
nebezpečí. To však neznamená, že si zde
může dělat každý co chce. Samozřejmostí
by mělo být dodržování čistoty a pořádku.
Pozorně by se měli chovat i vlastníci psích

miláčků. Není možné, aby zvířata pobíhala
zcela volně a bez dozoru mezi ostatními
případnými uživateli pláží.
Rádi bychom ale tento nevyjasněný majetkový stav po mnoha letech legalizovali,
a tak město Sadská jedná se společností
BG Technik cs, a.s., která je vlastníkem
větší části pozemků a tedy i vodní plochy.
Čeká nás vyjmutí jezera z charakteru
těžebního prostoru a musíme zabezpečit
i potřebnou rekultivaci břehových částí.
Začínáme pracovat na zlepšování kvality
vody tím, že v zadní části bude vybudován nový odtokový kanál, který umožní ob-

měnu vody v jezeře a tím by se měla dále
zlepšovat i její kvalita. Ta je i dnes na velmi
dobré úrovní o čemž svědčí protokol o její
pravidelné zkoušce, který je zveřejněn
i na internetových stránkách města Sadská. Nechceme totiž čekat, až bude voda
ke koupání nepoužitelná.
K urychlení řešení problematiky jezera
jistě napomohou už zahájené projekční
práce na změně Územního plánu č. 3,
což je právě zmiňovaná oblast. S jejím
budoucím záměrem bude veřejnost včas
seznámena.
Václav Frank
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Monika Malinová:

Vůně knihy je
nenahraditelná
Nejošoupanější jsou knihy povinné četby

Žije s rodinou v Městci Králové a jako vedoucí zdejší knihovny ji známe už čtyři
roky. Přestože má za sebou práci i ve větších knihovnách, jsou to právě ty „malé“,
které jí přirostly k srdci. Monika Malinová pociťuje lásku ke knihám od dětství
a těší ji, že knihovna v Sadské prodělala minulé léto rozsáhlou rekonstrukci. Jak
ale sama prozradila, mívá někdy pocit, jakoby si někteří lidé mysleli, že náplní její
práce je jenom číst a číst.
Shodli jsme se na tom, že někteří lidé mají o Vaší práci poněkud zkreslenou představu. Jak
to tedy je, můžete v pracovní
době jen číst a číst?
No to rozhodně ne. (smích) Knihovna je organizace a já zajišťuji její
správný chod. Činnosti jsou různorodé – od administrativních, přes
provozní, až po služby čtenářům:
nákup a objednávka knih, vkládání
nových knih do knihovního systému, balení a samotné půjčování.
Také pořádáme různé akce. Každé
pondělí, mimo letní prázdniny, se
v knihovně tvoří a dětem se to velmi líbí. Neopomíjíme ani celostátní
akce jako je Noc s Andersenem, Celé
Česko čte dětem, Týden knihoven.
Mluvíte o dětech. Můžeme si
teď zkusit představit takovou
situaci – do knihovny přichází
žák z osmé třídy s nadšeným
zájmem si něco pěkného přečíst? Co mu poradíte?
Je nutné říci, že to se dnes, bohužel, moc nenastává. Tahle věková
skupina má jiné zájmy, takže když
už, tak zajdou třeba pro povinnou
četbu. Někdy ale, třeba při tom hledání, zničehonic narazí na takovou
knihu, která je zaujme a nakonec

Moniku je
málokdy
vidět bez
knížky.

si ji i půjčí. Což se mi líbí, že si sami
najdou tu cestu. Musejí na to zkrátka
přijít sami.
Takové hledání je od rekonstrukce v minulém roce jistě
mnohem příjemnější záležitostí. Jak se tady líbí Vám?
Teď už moc. Jsem ráda, že došlo
k výměně starého linolea v hlavní
místnosti a koberce v dětském oddělení. Rekonstrukcí prošlo i zázemí.
Taky přibyla křesla k posezení, nově
se vymalovalo. Od návštěvníků přitom máme jen kladné ohlasy, to je
nejdůležitější. Pochvalují si hlavně
čistotu, říkají, že to tu teď máme takové pěkné, nové, voňavé a útulné.
Mluvila jste o objednávání nových knih. Podle čeho takové
knížky vybíráte?
Snažím se vybírat jednak podle zájmu čtenářů, kteří si sami o knihy
říkají, a za druhé se snažím kupovat
„kvalitní“ knihy, které dostaly nějaké ocenění, třeba Magnesii Literu či
Zlatou stuhu iBbY.
Prozradíte, co pro Vás taková
kniha představuje?
To je trošku filozofická otázka.
Knihy mám ráda od mala a věkem
se to díkybohu nemění, jen ubývá
času na čtení.
Tak dobře, z filozofických
výšin zpátky na zem.
Která knížka Vás v životě
chytla za srdce?

Já mám ráda knihy, které mě nenudí
a překvapí svým koncem. Kdy mě
ten spisovatel celou dobu nechává
v napětí a vede mě tam, kam chce
on, a ne já. Naposledy to byla kniha
od paní Zdenky Hamerové Klejinčino tajemství. Hodně také čtu naučnou literaturu. Ráda se dozvídám
nové věci. Mám ráda oblast historickou, životopisnou, ale i cestopisné knihy a knihy o zdraví či bylinkách. Naposledy se mi třeba velmi
líbil životopis o Medě Mládkové.
A co se týče beletrie, můj nejoblíbenější autor je Pavel Kohout. Jeho
Katyně je úžasná a Kde je zakopán
pes – to je moje srdcovka.
Myslíte si, že elektronická čtečka může čtenáři zprostředkovat
takový zážitek jako běžná papírová knížka?
Upřímně si myslím, že ne. Vůně knihy je nenahraditelná – a já ji mám
strašně ráda – , ale chápu i lidi, kteří
si čtečku berou na dovolenou místo
několika kusů knih. Ušetří to místo
i kilogramy.
Zůstaňme tedy ještě u těch
„opravdových”
papírových
knížek. Jakou nejošoupanější
knížku tady v knihovně máte?
Všiml jsem si regálu s lokální literaturou. Karel Vika byl patrně
plodný autor...
Nejošoupanější jsou knihy povinné
četby, takže mluvím samozřejmě
Synové
dvojčata
Daniel
(vlevo)
a Martin
(vpravo)
už hrají
v městecké
fotbalové
přípravce.

o Čapkovi, Erbenovi, Nerudovi,
Němcové. Co se týče Karla Viky,
máme tu přesně 57 kusů jeho knih.
Zajímavé je že, kromě počátečních
svazků, vydával své knihy sám. Jeho
knihy jsou doprovázené v některých
případech i ilustracemi Josefa Lady.
Je o knížky tohoto „lokálního literáta“ v Sadské zájem?
A co vlastně nejvíce přitahuje?
Zájem je hlavně o historické knihy, detektivky a romány ze života.
O knihy Karla Viky je aktuálně zájem nižší, než býval, zřejmě je to
dáno tím, že jeho knihy vycházejí
z učitelského, tuláckého, bohémského a staropražského prostředí, takže
oslovují spíše starší generaci. Ještě
je nutné podotknout, že knihy od
Karla Viky domů nepůjčujeme, je to
takové naše skryté bohatství.
Skryté bohatství... to zní až esotericky. Jaká v knihovně vlastně
panuje atmosféra?
Řekla bych taková rodinná. Je to
ohromné plus malé knihovny, díky
tomu se tu se čtenáři osobně a často velmi dobře známe. Povídáme si
s nimi nejen o knihách, ale i o životě,
rodině atd.
Čtenáři se u Vás jak vidno mají
náramně. Co byste jim na závěr vzkázala? A co byste pak
vzkázala těm, kteří váhají, jakou
knížku si mají přibalit s sebou
na dovolenou?
Nejen čtenářům a návštěvníkům
naší knihovny, ale všem přeji, ať si
užijí hezké léto a ať ho prožijí hlavně
ve zdraví. Nejlépe pak samozřejmě
přímo s knihou z naší knihovny.
Tou „správnou“ na dovolenou by
mohla být třeba nová detektivka
Krev na sněhu od Jo Nesba nebo už
zmiňované Klejinčino tajemství .
Jan Bílek
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Na Bojišti je
dobojováno!

J

ako na tankodromu! Tak
by se dalo ještě před
několika týdny mluvit
o stavu komunikace v ulici
Bojiště. Oprava, kterou provedla firma Zoubek s. r. o formou zástřiku a uválcování se
jeví v dobré kvalitě a věřme,
že i vydrží. Na konci komunikace zbývá dokončit odvod-

ňovací systém, který bude
proveden až bude sklizeno
obilí na přilehlém lánu, aby
nedošlo k požáru a poničení
úrody. Snad můžeme říci,
a vyjadřují to i samotní obyvatelé této zapomenuté ulice,
že se jim konečně po letech
dopravně ulevilo.
red.

V Jesemanech už vědí!
Nejen to, co je čeká a nemine při
rekonstrukci ulice V Jesemanech,
ale také jak bude po konečné úpravě vypadat, bylo v pátek 3. července
hlavním tématem společného setkání obyvatel se starostkou města
Evou Jurinovou a místostarostou
Václavem Frankem. Byl krásný, slunečný den, velké teplo a přesto přijala většina obyvatel pozvání k této
seznamovací schůzce a k diskusi na
téma nová silnice, chodníky a ve-

řejné osvětlení. Svou účastí prokázali, že mají o to, jak to bude v jejich
ulici vypadat a jak se jim zde bude
žít zájem. Stavba bude prováděna
za finanční pomoci Středočeského
kraje a její hodnota bude kolem
3 milionů Kč. Kdy začne a kdy
skončí? To byly nejčastější dotazy.
Zástupci města slíbili letošní září.
Věří, že se to povede a pomůže
i příznivé počasí.
red.

Letní měsíce nás
nemohou zastavit

P

ravda, také se jim říká
„okurková sezona“ a je to
čas k čerpání dovolených,
děti mají prázdniny. To však neplatí pro učitele, údržbáře a pro
Městský úřad!
Právě toto je období, kdy je
možné provádět řadu potřebných oprav komplexně. A tak
budou během prázdnin předělány celé rozvody elektrické sítě
v pavilonu č. 2 mateřské školy
v ulici Za sokolovnou a společně
s drobnými zednickými pracemi
a opravou střechy skladu na zahradě.
Základní škola se dočká komplexní opravy komínové lávky,
nevzhledné místo hned u vchodu se změní na parkoviště aut
učitelů, nově bude usazena lapolová jímka a provedena izolace sklepní zdi.
Vyhlásili jsme také řadu výběrových řízení na rekonstrukce
a opravy objektů v majetku
města. V srpnu by mohla začít stavba chodníku od budovy

radnice k železářství pana Štěpána a náměstí dostane kompletně nové osvětlení. Vrcholit
budou v této době přípravy na
novou ulici v Jesemanech, obnovovat musíme veřejné osvětlení a rozhlas v ulicích Podskalí,
Kostelní, Tyršova. Je plánovaná výměna střechy na budově
knihovny, včetně nové fasády
a čekají nás i některé další údržbové práce běžného charakteru
jako kanalizační šachty, opravy
děr v chodnících, nová stání pro
nová hnízda kontejnerů na odpad apod.
Dobrá zpráva na závěr:
v plánu je toho poměrně dost,
protože se nám konečně podařilo zajistit i potřebné finanční
prostředky.

Václav
Frank
místostarosta

Hnědé popelnice dobývají Sadskou

R

ozhodně se jen tak nevidí,
aby město zajistilo zdarma občanům pronájem
popelnic na bioodpad. V Sadské se tento nápad zatím skvěle
osvědčuje. Po květnové výzvě,
aby se přihlásili zájemci k odběru, si převzalo hnědé popelnice
85 občanů. V současné době je
objednáno dalších 120 kusů pro
druhou skupinu a ve třetí skupině je v záznamech už dalších
40 zájemců. Ti další se ještě
mohou přihlásit v pokladně úřadu. Nádoby se zatím rozdávají
zdarma na zápůjční smlouvu
a po novém roce se uvidí.
Jak nám potvrdili na radnici,
jsou schopni uspokojit všechny
požadavky. V dohledné době se
ukáže, zda to byl krok správným

směrem. Městu by se to každopádně mělo projevit na fakturaci, neboť ukládání bioodpadu je
levnější, než ukládání odpadu
směsného - na skládku.
Za sebou už mají i první svoz,
který dopadl úspěšně. Připomeňme, že u bioodpadu je svoz
jednou za 14 dnů. Následující
tedy proběhne v úterý 28. července. Svoz směsného odpadu
v plechových popelnicích se
nemění, jsou vyváženy jako
obvykle každý týden.
Máme léto, zahrádky začínají
odevzdávat plody naší práce
a jistě přijde i čas zahradního
úklidu. Pokud nemáte kompostér, jsou hnědé biopopelnice
tím správným řešením.
red.

5

ze života města
Městská policie

upozorňuje
l V létě přibývá odhozených injekčních stříkaček! Vloni jsme jich
v červnu na veřejných prostranstvích v obci sebrali 5 , v červenci 4
a v srpnu to bylo dokonce už 14
kusů! Žádáme občany, aby na odhozené stříkačky v žádném případě
nesahali a přivolali strážníky, ti jsou
na jejich sběr vybaveni.
l Pojedete-li k jezeru vozem, parkujte na místech k tomu určených
tzn. na odstavných plochách. Své
vozidlo zabezpečte (zamkněte
a vytáhněte okénka) a nenechávejte uvnitř cenné věci. Významně
tím snížíte riziko vykradení vozu.
Pěkné a bezpečné léto
v Sadské přeje Lukáš
Moravec vrchní
strážník Městské policie

Kde hořelo? Vybrali jsme
z kalendáře SDH
3. 6. dálnice D 11 U Bříství směr Praha,
		 požár os. automobilu
5. 6. asistence a výpomoc rodinnému centru
		 Život je Hra při pořádání festivalu
6. 6 - 7. 6.  	pohotovost a záloha v hasičské zbrojnici
		 z důvodů velikého požáru v Hradčanech
10. 6. ohlášený požár firmy Parker v Sadské,
		 jednalo se naštěstí o planý poplach
13. 6. spolupořádání dětského dne
3. 7. nahlášený oheň na břehu Labe
		 u Hradišťka
4. 7. požár trávy a lesa v Třebestovicích
		 u firmy Havelka
5. 7. 	 na stejném místě musely být
		 provedeny znovu dohašovací práce

Kam s bioodpadem?
Sadská je ostudně na předních místech
ve znehodnocování bioodpadu!

O

d letošního jara mají
všechna města a obce
podle zákona povinnost umožnit občanům odvoz
a třídění bioodpadu pomocí
hnědých kontejnerů. Ty byly
umístěny na stávajících místech pro tříděný odpad. Tuto
povinnost ale plní naše město
již dlouho před tím, než zákon
začal platit. Bioodpad šlo také
odevzdat ve sběrném dvoře.
Průběh tohoto třídění, potažmo odvozu se totiž u nás
ve městě neosvědčil. Většina
občanů sice do hnědých kontejnerů vhazovala čistý bioodpad, ovšem někteří tuto snahu ostatních obrátili vniveč.
V těchto kontejnerech se totiž
objevovaly igelitové tašky a pytle nacpané trávou nebo listím,
dále pneumatiky, umělé matrace, dětské pleny, různý stavební
materiál, střepy a jiný vyloženě
komunální odpad. Pokud pracovníci Nykosu při svozu zjistí,
že byl bioodpad znehodnocen,
vysypou celý obsah kontejneru
do směsného odpadu. Pracovník Nykosu nás upozornil, že
si firma u nás udělala zkoušku.
Posbírala v Sadské kontejnery,
kde se obsah na první pohled
tvářil jako skutečný bioodpad.
Ve firmě tento náklad podrobili rozboru a zjistili, že jsou pod
bioodpadem rafinovaně ukryty igelity, plechovky, dokonce
i nebezpečný odpad, často
i uhynulá zvířata a nejrůznější
směsný odpad.

Filiální duchovní správa Římskokatolické
farnosti Nymburk v Sadské
Vás srdečně zve na oslavy spojené
se sadským posvícením:
NEDĚLE 30. srpna 8:00 hod.
slavnostní mše svatá k výročí posvěcení chrámu
PONDĚLÍ 31. srpna 17:00 hod.
tzv. Posvícenské requiem- mše svatá za
všechny zemřelé obyvatele Sadské a okolí
PONDĚLÍ 31. srpna 18:00 hod.
pobožnost za zemřelé na městském hřbitově v Sadské
NEDĚLE 20. září 11:15 hod.
poutní bohoslužba k Sedmibolestné Panně Marii v kapli
Pro návštěvníky, kteří nechtějí navštívit kostel či kapli kvůli bohoslužbám,
je pro prohlídku vyhrazen čas vždy 20 minut před bohoslužbami.
Přejeme Vám radostné posvícení! 
-řkc-

Ná s l e d ov a l
varovný dopis
doložený fotodokumentací.
Budou-li
se
takové případy
opakovat a dojde-li
při tom ke znehodnocení bioodpadu naloženého i v jiných obcích, bude
celý náklad vyúčtován Sadské
jako směsný odpad. Pracovník NYKOSU pan ing. Jindra
potvrdil, že Sadská je dlouhodobě na předních místech ve
znehodnocování bioodpadu.
Tento odpad většinou končí ve
směsném odpadu.
A jsme u nejvážnější stránky
věci, a to jsou peníze. Uložení
jedné tuny směsného odpadu
nás stojí 997 Kč, ale bioodpadu
jen 150 Kč. Zde je jasně vidět,
jak se nám znehodnocený
bioodpad prodraží. Proto byly
odstraněny hnědé kontejnery
z ulic, kromě sídliště, a byla
ponechána možnost odvozu
na sběrný dvůr. Náhradou
poskytujeme
dobrovolným
zájemcům hnědé popelnice.
Snažíme se odstranit anonymitu volně přístupných kontejnerů. Za obsah hnědé popelnice
bude každý zodpovídat sám.
Dále bychom se všichni
měli zamyslet, zdali bioodpad,
který vytváříme a necháme
odvážet, nemůžeme využít
sami. Vždyť 150 Kč za tunu
a poplatek za odvoz při množství, které se nasbírá v celém

městě představují nemalé finance, jež všichni společně zaplatíme. Nejtěžší
a nejdražší je čerstvě
posečená tráva, která obsahuje přes
80 % vody, takže
vlastně platíme hlavně
za odvoz vody. Má-li
někdo zahradu, je výhodnější pro všechny organickou
hmotu (trávu, listí ap.) na svém
pozemku zkompostovat.
Má to dvě výhody: Za prvé
nevytvářím odpad, za který se
musí platit, a za druhé mohu
použít kompost, který se po
čase vytvoří. Organická hmota v půdách plošně ubývá,
protože co se sklidí se částečně zpracuje, zbytek se někam
vyhodí a málokdy se vrátí na
místo svého vzniku. Je tak porušen koloběh, který v přírodě
fungoval miliony let ještě před
příchodem člověka. Tento fakt
si málokdo z nás uvědomuje.
Samozřejmě, že nejlepší odpad je ten, který nevytvoříme!
Toto pravidlo ale nelze vždy
dodržet, takže v daných podmínkách je nejlepší odpad ten,
který budeme třídit.
Starostka tuto informaci doplňuje
o fakt, že v Pístecké ulici byl každý
týden hnědý kontejner přeplněn
nejrůznějším odpadem, třeba koberci, pytly s elektrickým i stavebním materiálem. Kolem se válely
zbytky domovního odpadu, starých křesel, televizorů, objevila se
i mraznička plná masa a uhynulá
zvířata. Doslova ráj pro krysy, které
se začaly množit v okolí.

Pozvánka
Čekají nás prázdniny a dovolené, ale než se nadějeme, bude tu posvícení. A proto bychom vám
rádi připomněli, že letos vychází na víkend
29. a 30. srpna. Samozřejmě se budete moci těšit
na „POSVÍCENSKÝ MEJDAN“ který se bude konat venku
v zahrádce Hospůdky sokolovna, a to v sobotu 29. srpna.
Hrát bude kapela Pohoda. Přejeme vám hodně klidu,
spokojenosti, sluníčka
a báječné prázdniny!
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z kultury
l Sedmero krkavců l Posvícenský mejdan
l O sexu nevážně l Uzel l Budweiserová
l Crossband l Štros l Roháči

Hudební skupina
Crossband se
těší na své
sadské
publikum.

...a nejen to ještě letos s KICem!
Prázdniny jsou v plném proudu a podzim i zima se zdají být tak vzdálené. Přesto bych se vás chtěla pokusit nalákat na pořady, které pro
vás připravujeme na druhou polovinu roku.

K

romě pohádky a komedie v letním kině
na kolečkách pro vás chystáme ještě jeden „letňák“, a to novou pohádku Alice
Nellis Sedmero krkavců. Těšit se na ni můžete
22. srpna na stadionu AFK Sadská. Týden na to
vypukne v Sadské posvícení a také posvícenský
mejdan s tombolou. V září nás čeká výlet pro
seniory na Zahradu Čech do Litoměřic, ale
i koncert kapely Crossband. Tahle výborná parta skvělých muzikantů, která se prosadila v českých rádiích, vystupovala v Sadské v minulých
letech v rámci posvícení a díky velkému zaneprázdnění vždycky jen 45 minut. Jejich první
samostatný koncert v Sadské se uskuteční v kině
23. 9. od 19,30 hod. a vstupné bude v předpro-

deji. Další nádherný koncert se odehraje rovněž
v kině, a to 17. října. Opět mezi nás zavítá skvělá
zpěvačka Irena Budweiserová (dříve Spirituál
kvintet) s kapelou Fade In. Kdo však dává přednost folku, nebo mluvenému slovu, jistě uvítá písničkáře Pepu Štrosse v komponovaném pořadu s MUDr. Radimem Uzlem. Sehraná dvojice
sympatických pánů dala pořadu název „O sexu
převážně nevážně“, ale nebojte se, červenat
se nebudete, určitě to bude legrace. Na lidové
a folkové notě zůstaneme i v listopadu, protože
k nám přijedou koncertovat Roháči z Lokte,
kteří získali v roce 1990 Zlatou portu. Jejich písničky se už léta rozléhají po Čechách, po vodáckých hospodách a u trampských ohňů. Možná
jste si u letního posezení nesčetněkrát broukali
písničku „Toulavej“, nebo „Dobrá zpráva“, aniž
byste měli tušení, odkud písničky pocházejí.

V naší nabídce jsme nezapomněli ani na děti.
Téměř každý měsíc pro ně chystáme divadelní
pohádku, např. O princezně Julince nebo Upečené štěstí. Svatomartinský lampiónový průvod
s Martinem a jeho družinou ve spolupráci se
skauty vychází na 7. listopadu a samozřejmě ho
spojíme s opékáním špekáčků, tancem a veselými soutěžemi. Vánoční stromeček na náměstí
pak slavnostně rozsvítíme 29. listopadu. A to
už bude prosinec a s ním mikulášská pohádka
a adventní koncert v kostele. Letos konečně Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Ale teď už
ze zimy rychle zpátky do tepla. Vždyť prázdniny jsou tady. Přejeme vám modrou oblohu bez
mráčků, spoustu odpočinku, lesy plné hub a věříme, že vás z naší nabídky něco zaujme.
Zdenka Hamerová
ředitelka KIC

KIC Sadská a hospůdka Sokolovna Vás, milé děti, zvou na pohádku O PALEČKOVI. 3. 8. od 18:00 hod. na zahrádce hospůdky Sokolovna, vstupné dobrovolné.

22. 8., 21.00 hod. Letní kino
Sedmero krkavců AFK Sadská
29. 8., 21.00 hod. Posvícenský mejdan Hospůdka
sokolovna
17. 9. 8.00 hod. Výlet pro
seniory na Zahradu Čech
20. 9., 16.00 hod. pohádka
O princezně Julince, kino Sadská
23. 9., 19.30 hod. koncert
kapely Crossband, kino Sadská
4. 10., 16.00 hod. pohádka
Upečené štěstí, kino Sadská

10. 10. 17.00 hod.
„O sexu převážně nevážně“
MUDr. Radim Uzel, kino
Sadská
17. 10. 17.00 hod. koncert
Ireny Budwaiserové s kapelou
Fade In, kino Sadská
7. 11. 17.00 hod. Svatomartinský lampionový průvod,
SH74 na Husínku
14. 11. 16.00 hod. koncert
kapely Roháči
29. 11. 16.00 hod. rozsvícení

vánočního stromu v parku
v Sadské
6. 12. od 10.00 a 15.00 hod.
pohádka s nadílkou od Mikuláše DS Klicpera
13. 12. 18.00 hod. Česká mše
vánoční J. J. Ryby, kostel sv.
Apolináře
Předem děkujeme, za využití
prostor pro akce AFK Sadská,
Hospůdce sokolovna, Junákovi Sadská a Římskokatolické
církvi - farnost Nymburk.

Děkujeme za POKLAD!

M

alý velký poklad
věnovala
Sadské paní Anna
Dobřenská z Nymburka.
Po svém tatínkovi Antonínu Duškovi darovala
46 plakátů ze SADSKÉ
z let 1928 až 1948. Plakáty mapují 20 let místní kulturní činnosti,
kterou pořádalo Vzdělávací a zábavní
sdružení při Církvi Československé
v Sadské. Pan Dušek byl režisérem a vedoucím divadelního souboru, který při tomto sdružení působil. Z plakátů je patrné, že
v Sadské působily až čtyři divadelní spolky

naráz, také zde hrálo několik kapel a tančilo se v nejednom sále, např. „U Šubrtů“
„U Serbusů“ „U Kunců“ i jinde.
Bouřlivě se slavila výročí vzniku Československa, narozeniny T. G. Masaryka
a vzpomínalo se na Jana Husa. Občané
Sadské se uměli bavit, např. Mikuláše slavili pásmem pro děti, divadlem pro dospělé
a večerní zábavou, to samé pak i na Silvestra. Zatím exkluzivně zveřejňujeme jen pár
plakátů, které jsme stihli zpracovat. Všechny budou naskenovány, okopírovány, řádně
zaevidovány a uloženy v Městské knihovně.
Kopie pak budou k dispozici k nahlédnutí.
Paní Anně Dobřenské velice děkujeme!

novinky

na dovolenou
Jeff Kinney - Deník malého
poseroutky: výlet za všechny peníze
Rodinný výlet, to by měla být legrace…
tedy, nejste-li Heffleyovi. Cesta začala
slibně, ale pak přišlo několik špatných
odboček. Záchody na benzínce, vyšinutí
racci, pomačkaný nárazník a prase na
útěku… nic z toho nesplňuje Gregovu
představu o pěkně stráveném čase. Ale i ten sebehorší výlet se může být dobrodružství. A na tohle
Heffleyovi jen tak nezapomenou. Kniha pro mládež.
Jo Nesbo - Krev na sněhu
Olav Johansen nedokáže jezdit autem
pomalu, je měkký, snadno se zamilovává,
rozčilí-li se, ztrácí hlavu a je mizerný
v matematice. Něco přečetl, ale moc toho
neví a nemá takové znalosti, které by
k něčemu byly. K čemu se tedy hodí? Je
skvělý zabiják. Zabíjí lidi, kteří si to zasluhují, a nejsou to
žádné složité počty. Alespoň prozatím nebyly. Dokud od
šéfa nedostal nový úkol: vyřídit jeho manželku.
Vlastimil Vondruška – Zločin na
Bezdězu
Jubilejní dvacátý příběh královského
prokurátora a správce hradu Bezděz Oldřicha z Chlumu se odehrává přímo na
Bezdězu a v hlubokých lesích, které ho
obklopují. Tajemný zločin pomáhají řešit
jako obvykle panoš Ota a velitel Diviš.
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různé












9 rámci celovíkendového celorodinného sportovně nesportovního klání
vás vyzýváme a srdečně zveme QD


23. ročník triatlonu se psy
29. 8. 2015, jezero Sadská
Startovné: dospělí – 250,- Kč; děti – 150,- Kč
Přihlášky e-mailem na anicka@zivotjehra.com
Bližší informace: Anička K. – tel.: 605 278 909,
Jan H. – 725 960 783

23. ročník
triatlonu
se psypořádá dne 29. a 30. srpna 2015 výstavu
Český svaz
chovatelů
ZO Sadská


29. 8. 2015, jezero Sadská
●

Králíci ● Drůbež ● Holubi ● Okrasné ptactvo

Závod je otevřen pro veškerá psí plemenaa všechen lid obecný.

V chovatelském areálu „Za Sokolovnou“.
Otevřeno: Sobota: 10–18, Neděle: 8–17

Kategorie:
A - velký okruh:Pes nad 40cm kohoutkové výšky, muži a ženy od 15 let. 
B – malý okruh: 3es menší než 40cm kohoutkové výšky, nezáleží na věku
psovoda. Téžmládež 1015let, která samostatně ovládne psa, nezáleží 
QDYHOLNRVWLSVD
GR – Golden race: .ategorie pro profesionální mushérské týmy.DWHJRULH*5
bude vyhodnocená zvlášť sdružující muže i ženyWLWRzávodníci nebudou součástí
závodníků v klasické kategorii A nebo B.Do GR kategorie přechází automaticky:
 Závodník/ice, který/á se v loňském roce umístilDv kategorii A žena/ muž QD
1. místě
 Závodník/ice, který/á posledních 2 letech umisťovalDna 2. nebo 3. místě v
kategorii A žena/muž
Startovné:
Dospělí –Kč; Děti –Kč 
Přihlášky:
(PDLOHPQDanicka@zivotjehra.com 
Ceny: První tři výherci každé kategorie získají ceny sponzorů závodu. 
Tričko závodu pro všechny, kdo uhradí startovné do 
Pro odvážné a všechny ty, kteří si rádi zasportují i v neděli, je připraven
běžecký závod se psem. Organizaci zajišťuje Sokol Maxičky.

Vzpomínka u pomníku

mistra Jana Husa

3. června jsme se sešli, abychom vzpomněli, že uplynulo 600 let od upálení českého
středověkého náboženského myslitele, římskokatolického kněze, pedagoga a reformátora Jana Husa. Uctění jeho památky se nás
zúčastnilo přibližně sedm. Tento den bylo
opravdu velké horko, ale myslím, že i kdyby
byly příznivější klimatické podmínky, více by
se nás stejně nesešlo. Krásná tradice našich
předků: vzpomínkové akce za účasti hojného
počtu občanů podpořené divadlem, procesím
a shromážděním, byla kdysi přerušena
a těžko se ji podaří obnovit. Díky paní Anně
Dobřenské si alespoň
můžeme připomenout,
jak
taková
akce probíhala, např. v roce
1929.

Anička K. – 605 278 909
Jan H. – 725 960 783

Dobové
plakáty
ze 30. let
pochází
ze sbírky,
kterou nám
věnovala
paní Anna
Dobřenská.

Sadské děti v policejním středisku
První červnový týden letošního roku se ve školním
policejním středisku Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje v Sadské lehce vymykal běžnému průměru. Navštívilo jej totiž téměř 500 dětí
školního věku.

N

ejprve se policisté školního
policejního střediska, ale
i dalších policejních útvarů
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, podíleli na „branném dni“ pro děti ze Základní školy
v Sadské. Během dopoledních hodin
v úterý 2. června 2015 a ve čtvrtek
4. června 2015 se v policejním středisku u jezera vystřídalo více než
400 dětí, které (samozřejmě za účasti
pedagogů) sledovaly zábavně naučný program týkající se policejních
činností a prevence kriminality. Pro
děti bylo připraveno vždy několik
stanovišť, na kterých se ve skupinkách střídaly. Policisté prezentovali
činnost pořádkové jednotky Policie
ČR, Poříčního oddělení Labe Nymburk, ale také práci kriminalistické-

ho technika či psovodů se služebními psy. Jakýmsi bonusem zejména
pro čtvrteční skupinu dětí byl aktuálně probíhající výcvik policistů na
jezeře za účasti služebního vrtulníku
Policie ČR a také výcvik policejních
nováčků přímo ve středisku, který
mohly děti chvílemi sledovat.
Aby měli žáci ucelenou představu o práci integrovaného záchranného systému, byla akce doplněna
i o ukázky hasičské techniky, kterou
předvedli hasiči ze Sadské. Nutno
podotknout, že velký přínos v celé
akci, která proběhla na žádost Základní školy v Sadské, spatřujeme
i v souvisejících činnostech, tedy například že děti došly do objektu střediska pěšky, cestou získaly základní
povědomost o topografii či zdravo-

vědě, a zase se pěšky vrátily do školy.
V sobotu 6. června 2015 pak byl
ve středisku připraven obdobný program i pro děti ze Sboru dobrovolných hasičů Zvěřínek.
Preventivní činnost považujeme
za důležitou součást policejní práce,
a proto se v popsaných případech
zdaleka nejedná o ojedinělou či
zvláštní akci. Policisté zařazení ve
školním policejním středisku se čas-

to, v součinnosti s již výše zmíněnými
dalšími policejními útvary, podílejí
na preventivních akcích pro veřejnost, zejména pak pro děti a mládež.
Cílem je mimo jiné seznámit děti
už ve školním (ba někdy i předškolním) věku se základy policejní práce
a tím zábavnou formou působit na
vědomí dětí o protiprávním jednání,
samozřejmě vždy s ohledem na věk
všech zúčastněných.
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zábava

FOTOSOUTĚŽ: Odposlechnuto

v ulicích

Tentokrát nabízíme další fotografickou hádanku a prozradíme, že tyto historické schody
jsou sadské! Kdo uhádne jako
první, kde se přesně nacházejí,
získá malou odměnu.

DEN NAŠÍ PRACOVNÍ ČETY
PŘI SEKÁNÍ TRÁVY:

Paní na náměstí: „Proč sekáte
tu trávu?“ „No přece aby to tady
bylo hezký!“ „No jo, ale víte co
mohla ještě vyrobit kyslíku?“
Paní u paneláků v ulici Dr. Sokola ke svému pejskovi: „Jé Betynko, podívej jak chlapi krásně posekali trávu na hřišti! To
se nám to bude krásně kakat!!!“
Paní v ulici Lázeňská: „Teda
chlapi, to je strašnej kravál

Napište nám odpověď do redakce a první dva, kteří uhádnou správně, čeká milá malá
odměna.

Vyhodnocení fotohádanky
z minulého čísla Sadských novin
Fotograf Michal Němeček vytvořil při
dobrém světle snímek od sadského
kostela až do Skramníků na kostel Stětí
Jana Křtitele. Jelikož šlo o poměrně neobvyklý pohled, nedivíme se, že nikdo
neuhádl, co na soutěžní fotografii bylo.

od těch vašich sekaček! Od půl
sedmé už nemůžu spát!“ „Já
se omlouvám, ale nic si z toho
nedělejte paní, já už kvůli tomu
nespím od čtyř hodin!“ „Proboha to už sekáte tak brzo?“
„Ale ne… To jsem se vzbudil
hrůzou z toho, jak nám dneska
zase lidi budou při sekání trávy nadávat, že děláme kravál
a budíme je…“

Milí čtenáři,
v obou prázdninových
vydáních otiskneme
krátké povídky ředitelky
KIC Zdenky Hamerové,
oceněné spisovatelky
a známé autorky detektivních příběhů.

Mrtvá u jezera

S

tmívalo se. Prodrali jsme se
záchranným vozem úzkou
cestou na místo, kam nás
jeden z hochů nasměroval. Nebylo
lehké tento zapadlý koutek najít,
telefonní signál se ztrácel a pochytila jsem každé druhé slovo. Mladý chlapec do telefonu roztřeseně
vyprávěl, že kamarádka nereaguje,
asi omdlela a je v bezvědomí, nebo
nedej bože, něco horšího. Nebyl
schopen mi upřesnit, co se jí stalo.
Zatímco se snažil nás navigovat, já
mu radila, co s ní má dělat. Jen pár
metrů za cedulí s velkým nápisem
„zákaz táboření“ jsme konečně
uviděli ohniště obložené kameny
v udusané trávě a v něm plápolalo
několik silných větví. V začernalém
kotlíku se kouřilo ze zbytku nedojedené polévky. Okolo nanošených
klacků postávali dvě dívky a tři
chlapci, jeden z nich držel v ruce
telefon. Vyskočila jsem z vozu. Na

rozloženém spacím pytli ležela
drobná blondýnka ve stabilizované
poloze. Uf, zřejmě se jim podařilo
dívku zachránit, oddechla jsem si
na okamžik. „Provedli jste co jsem
radila do telefonu? Dýchá?“ zeptala
jsem se, ale jediný pohled na dívku mi stačil, abych usoudila, že je
mrtvá, bohužel už déle než patnáct
minut. Rty potřísněné zvratky měla
promodralé, zornice na světlo mojí
malé baterky nereagovaly. Klekla
jsem si k ní, vzala její dlaň a zbytečně se snažila nahmatat pulz. Vše
proběhlo v několika vteřinách.
„Proč jste neudělali, co jsem vám
radila do telefonu?“ zlobila jsem se.
„Měli jste se snažit ji oživit. Do stabilizované polohy se člověk ukládá,
až když dýchá.“
Vyčistila jsem jí ústní dutinu
a pomocí masky jsme s kolegou
přece jen zahájili umělé dýchání a
masáž srdce.

Jak jste si jistě všimli, má povídka otevřený konec. Přišli jste na to, proč lékařka poznala, že jí kamarád mrtvé
dívky lže? Pak nám to napište do redakce. Budete-li
rychlí, získáte odměnu.

„My jsme dělali, co jsme mohli,“
namítl jeden z chlapců. „Támhle Jitka jí dávala umělé dýchání a Aleš jí
masíroval srdce. Jenže už to nebylo
nic platný.“
Oživovací pokusy jsme vzdali.
Jako příčinu smrti uvedu udušení
zvratky, všechno nasvědčovalo otravě, ale pitva prozradí víc.
„Co se tedy stalo?“ zeptala jsem
se, zatímco kolega šel volat policii.
Rozhlédla jsem se po nešťastném
hloučku. Teprve teď mi došlo, že jejich pohyby nejsou úplně přirozené.
„Tak co? Povíte mi to? Nebo to
řeknete až policii?“
Došla jsem k jednomu z nich
a pohlédla mu do očí. Snažil se ode
mne odvrátit, ale stejně mě v nose
zřetelně zaštípal pach alkoholu. Zcela určitě popíjeli a nebylo vyloučeno,
že si dali ještě něco horšího. Ubohá
holka na to doplatila životem. „Kamarádka upadla do bezvědomí

a udusila se zvratky, všichni jste tady
byli s ní. Jak je to možné? Pět jejich
přátel a nikdo z vás jí nebyl schopen
pomoct? Ke všemu z vás táhne! Už
vám bylo osmnáct? Jak to bylo?.“
„Tak dobře,“ pronesl kluk s telefonem. „Celej večer jsme byli ve vesnici v hospodě. Tam jsme každej vypili dvě piva, možná tři. Udáte nás“?
Neodpověděla jsem.
„Teprve před necelou hodinkou
jsme našli tohle místo, abychom
se na noc utábořili,“ pokračoval
hoch. „Lída hned řekla, že je unavená, a že se prospí. Pak jsme si
všimli, že je nějaká divná, že nedejchá.“
Všichni ostatní souhlasně pokývali hlavami. „Nepleteš se?“ ušklíbla
jsem se pochybovačně. Odpovědělo
mi souhlasné zamručení. Nechápala jsem proč chlapec tak naivně
lže, ale vyšetřování musím nechat
jiným.

Pište do redakce na: redakce@mesto-sadska.cz
(případně předejte napsané odpovědi a recepty v podatelně
městského úřadu či napište klasicky poštou).
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Grilujte bezpečně
Grilovací sezóna je
v plném proudu. Pořádný rošt má tu výhodu,
že na něm připravíte za
jakéhokoli počasí prakticky cokoli od zeleniny,
masa a ryb až po pečené ovoce. Řeklo by se,
že není nic snazšího než
hodit plátek něčeho na
gril a čekat až se propeče… Samotné grilování
je ohromně jednoduché,
oříšek tkví ale v přípravě.
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Brambory ve slanině
Ingredience pro 2 osoby: 2 brambory (každá cca 200 g), polévková lžíce másla, lžička koření (sůl, pepř, bylinky podle chuti), 12 plátků slaniny, případně
šunky Serrano (asi 120 g), 12 malých lístků šalvěje, 60 g hoblinek sýru Pecorino Romano nebo parmezánu
Postup: Gril nechte zhruba
3 minuty předehřát při
220 °C na nepřímém ohni.
Brambory potřete máslem
a ochuťte kořením a zabalte
každou zvlášť do alobalu.
Nechte je opékat pod za-

vřeným poklopem grilu při
220 °C asi hodinu, dokud
nezměknou. Fólii otevřete
a nechte brambory trochu
vychladnout. Každou bramboru rozkrájejte na šest
měsíčků. Na plátky slaniny

Dodržujte hygienu
Grilování však může ohrozit naše zdraví,
a to zejména v souvislosti s nedostatečnou
tepelnou úpravou, používáním jednoho
náčiní na syrový i ugrilovaný pokrm, ale
i při pojídání připálených kousků, které mohou obsahovat karcinogenní látky.
Maso nebo uzeniny nikdy neskladujte
v igelitu, ani nepřevážejte v teple. Lepší volbou jsou chladicí tašky, případně několik
vrstev papíru. A potraviny ani nikdy nenechávejte na přímém slunci.
Nezapomínejte
na čištění grilu
Gril čistěte ocelovým nebo mosazným
kartáčem ještě teplý. Dobrou zprávou je,
že kvůli životnosti grilu není vhodné dě-

či šunky dejte hoblinky
sýru a lístky šalvěje, a do
takto připravených kabátků
pevně zabalte měsíček
brambory. Grilujte asi
6 minut při 220 °C.
(recept od Outdoorchef).

foto čtenářů
Tento úlovek
kapra obecného se podařil
v sadském jezeře manželům
Tykvovým.

lat „generální čištění“ po každém grilování. Olejový film totiž konzervuje mřížku
a chrání ji proti korozi. Jednou za čas grilovací mřížku a další plochy, které přijdou
do styku s jídlem, ale omyjte speciálními
přípravky.
Pozor na hoření
odkapávajících šťáv
S rozpalováním grilu zbytečně nespěchejte, uhlíky musí přestat úplně hořet a jen
žhnout. Zhruba po půl hodině od podpálení by na uhlících měla vzniknout doběla
zbarvená vrstva, což je ten pravý čas. Pozor, odkapává-li tuk z jídla na rozžhavené
uhlí, způsobuje spaliny a vznikají tak nebezpečné karcinogenní látky. Ty se teplým vzduchem vynesou zpět na potraviny
a kontaminují je. Zásadní je, aby odkapávající šťávy z masa nehořely. Zabránit se tomu
dá používáním grilu vybaveného trychtýřem odvádějící odkapávající tuk i šťávy do
sběrné misky. Běžně se využívají grilovací
tácky a desky či alobal, které odkapávající šťávy zachytávají. Také olej na maso
zvolte takový, který se nepřepaluje, například olivový či řepkový. Nikdy ne máslo!
V přímém žáru (přímo nad žhavými uhlíky) lze grilovat třeba steaky, nejsou vhodná
masa, ze kterých se vypéká hodně tuku (krkovice), stejně jako marinovaná masa.
red

s Danielou Hrubešovou
 RC ŽIVOT JE HRA, Pal. nám. 3, Sadská
 Cena: 500,- permanentka á 10lekcí
nebo 80,-/hod, ukázková hodina ZDARMA
KAŽDÉ
PONDĚLÍ 7:00-8:00
– RANNÍranní
JOGA
Každé pondělí
7:00– 8:00
jóga

Ideální start nového týdne, pročistíme nervový systém s využitím ásán
Každé úterý
18:25–19:25
(pilates)
pozdravu
slunce, probudíme
tělo, rozzáříme mysl míče
a s lehkostí
tak
vstoupíme
do nového dne.19:30–20:30
Každé úterý
powerjóga

každý čtvrtek
18:25–19:25
pilates, jóga – děti
KAŽDÉ
ÚTERÝ 18:25-19:25
– MÍČE (PILATES)
Cvičení
na fitballu (velký míč),
s overballem (malýpilates
míč) doplněné
každý čtvrtek
19:30–20:30
o therabandy i cvičení na podložce. Zaměříme se na slabší nebo méně
používané svaly, zpevníme tak zádové i břišní svaly s využitím cviků
z pilates.

Pošlete recept!
KAŽDÉ ÚTERÝ 19:30-20:30 – POWERJOGA

Lekce je vhodná pro všechny, kteří se chtějí naučit základům dynamické
powerjógy, probíhá klidným tempem při použití jednoduchých ásán
(pozic), tak aby byl každý schopen se správně naučit dýchat, držet tělo,
koncentrovat a uvolnit se.

níVaříte rádi a chtěli byste se podělit s ostat
KAŽDÝ ČTVRTEK 18:25-19:25 – PILATES,
JÓGA
– t?
recep
ný
ověře
a
pší
nejle
eně
mi o svůj zaruč
DĚTI
hotorafií
fotog
ce isesmohou
Určeno
dětido
od 6-12let
(starší
přidat
mezi
redak
ho
te námpro
Pošlepředevším
dospěláky)
.
jeden
vého pokrmu. Každý měsíc otiskneme
KAŽDÝ ČTVRTEK 19:30-20:30 – PILATES

estoNaučíme
se správně
aktivovatce@m
pánevní dno,
ale isads
ostatníka.cz
složky
ce: redak
redakdýchat,
Adresa
hlubokého stabilizačního systému, zaujmout neutrální pozici pánve a
páteře a provést Imprint. Zaměříme se na slabší nebo méně používané
svaly, zpevníme tak zádové i břišní svaly a protáhneme celé tělo.
V hodinách využijeme cvičební pomůcky jako jsou například: foam roller
(pěnový válec), magic circle (pružný kruh), fitball (velký míč), over ball
(malý míč), therabandy, pilates cop,..
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sport a spolky

„Sadský Skauti“ jedou…
N
ejprve musím trochu s povzdechem konstatovat, že být
v dnešní uspěchané a konzumní době Skautem není zrovna

terno. Prostě skautské ideály už dneska nějak netáhnou, ale pár „zapálených bláznů“ tady je, a to je dobře!
Nevychováváme z dětí vrcholové
fotbalisty, baskeťáky, hokejisty, ani
jiné sportovce. Neučíme děti cizí
řeči, ani je nepřipravujeme na budoucí povolání záchranářů, umělců,
modelek a podobně, ale snažíme se
jim nabídnout úplně obyčejnou přípravu na život. Snažíme se je formou
her a soutěží naučit základní životní dovednosti, jako je třeba nařezat
a naštípat dřevo, rozdělat oheň a na
něm si i uvařit. Nebýt třasořitkou
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Za badmintonový oddíl TJ. Sadská, Pavel Mazá

a umět si poradit i ve složitých situacích. Poznávat naši krásnou zemi,
přírodu a její zákonitosti, pochopit,
co znamená pravé kamarádství, co
je čestné jednání, pomáhat si navzájem, rozvíjet svou fantazii, sílu,
vnímat obyčejnou krásu kolem nás
a zažít si i další životně důležité dovednosti. A to co děti ve skautu zažijí, jim už nikdo nikdy nevezme.
Krom toho, že se scházíme jednou
týdně na schůzkách v naší klubovně
„Na Husínku“, podnikáme i nejrůznější víkendové akce, výlety a výpravy za poznáním.
Jednou z tradičních akcí je i velká
noční hra „Pašerácká stezka“, kterou pořádáme každoročně v lednu
ve spolupráci s místním sborem
dobrovolných hasičů. Při ní se vyřádí nejen děti, ale i dospěláci. Dále
organizujeme „Velikonoční Robinsonádu“, během níž jsme letos

navštívili Český kras a obešli památné vápencové lomy jako Velká
a Malá Amerika. Začátkem května
jsme podnikli jednodenní výpravu
vlakem do Kutné Hory, navštívili Kostnici, prohlédli si nádherný
chrám Nanebevzetí Panny Marie
a samozřejmě také chrám Svaté
Barbory. Velkým zážitkem byla
i prohlídka staré hornické štoly, kde
se ve středověku těžilo stříbro. Další
květnovou výpravu jsme naplánovali do Prachovských skal, kde jsme
sice krapet zmokli, ale se sloganem
„Skaut je nepromokavý“ jsme si
výpravu velice užili. Samozřejmě
spolupracujeme i s KIC Sadská, se
kterým připravujeme podzimní
Svatomartinský lampiónový průvod a naši členové pomáhají i se
zabezpečením „Reje čarodějnic“
a „Pohádkového lesa“.
A co říci závěrem? No snad jen
to, že nás sice není moc, ale hrdě
můžeme říct, že „Sadský Skauti“
jedou!!!!!! …a pokud byste měli
zájem v dnešní době „skautovat“
a něco s námi prožít, tak přijďte po
prázdninách mezi nás!!!
Michal
Němeček,
ved. oddílu
„Severní
hvězda“

Z Rybářského kroužku v Sadské

R

ybářský kroužek v Sadské navštěvují děti
pravidelně v pátek od 16 hodin v ZŠ Sadská, ale taktéž se scházejí o víkendech
u vody, a to nejen v okolí Sadské, ale po celém
středočeském kraji. V zimě se účastní lovu na
dírkách až v Holohlavech za Hradcem Králové.
Na jaře také vyjíždějí na objížďky kolem starého
Labe, jezera Sadská a Písteckého rybníku, kde se

Sadské závodní družstvo
s medajlemi ze závodů

učí poznávat vodní rostliny, vodní ptáky a živočichy. Také se na hřišti učíme nahazovat pruty
a naši závodníci se trefují do terčů.
Na jaře ke konci dubna proběhly závody
okresního kola v Nymburce na Remanenci, kde
postoupili ti nejlepší do středočeského kola Zlaté udice. Sadská tu má již řadu let své zástupce,
a to Josefa Sobotku (14 let) a Kateřinu Povovou
(11 let) a od letošního roku i novou závodnici Kateřinu Zalabákovou (10 let). Všichni získali velice pěkné umístění. V loňském roce se dokonce
Josef Sobotka probojoval do celorepublikového
kola Zlaté udice, kde se umístil na 3. místě v jednotlivcích a naše středočeské družstvo se umístilo na příčce nejvyšší a získalo zlato. V letošním roce se v červnu naše družstvo umístilo na
3. místě ve středočeském kole Zlaté udice, které
se konalo na řece Jizeře v Mladé Boleslavi.
Jedna účast družstva na závodech je velmi nákladnou záležitostí, jelikož vlasce, háčky, krmení,
návnady a hlavně veškeré rybářské náčiní stojí
nemalé částky. Protože jsme neziskový spolek,
velice si vážíme finanční podpory města Sadská.

Karolína Málková ze Sadského rybářského kroužku
se může pyšnit krásnou ploticí obecnou.

Do rybářského kroužku také chodí děti, které se nechtějí účastnit závodů, ale mají zájem se
naučit chytat ryby a získat rybářský lístek. Proto
se tyto děti každým rokem obměňují, stejně jako
celkový počet členů kroužku. Kroužek probíhá během školního roku, letos ho navštěvovalo
11 dětí, ale dvě výuka přestala zajímat a již do
kroužku nechodí.
Po letošních prázdninách bude kroužek
nadále pokračovat. Více informací se dozvíte na tel. 733 329 323, nebo e-mailu:
eddy.tykva@seznam.cz
S pozdravem „Petrův zdar“!
Za rybářský kroužek Jan Tykva, vedoucí
a předseda dozorčí komise ČRS MO Nymburk
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škola / školky

Závěr školního roku v MŠ Sadská

V

měsíci červnu si děti užily
rozmanité akce i dobrodružství. Nejprve celou školku čekal barevný týden. Každý den vládla
určená barva. Tyto barvy symbolizovaly jednotlivé třídy, které v mateřské škole najdete. Děti ukázaly
svoji skvělou fantazii, když chystaly
každý den s rodiči zajímavé oblečení a doplňky. Také naše paní kuchařky připravovaly celé dny jídla
podle konkrétních barev.
Pátek 12. června 2015 byl pro
celou mateřskou školu ve znamení cestování, když se jelo na školní
výlet. Děti navštívily zámek Karlova
Koruna v Chlumci nad Cidlinou,

ch
Provoz ve školká
o prázdninách

který byl plný zámeckých bytostí
a nechyběla ani pohádková cesta zámeckým parkem.
V úterý 16. června 2015 podnikla
celá naše školka polodenní pěší výlet k sadskému jezeru, kde měly děti
možnost shlédnout ukázky práce
policie ČR.
Odpoledne 22. června bylo pro
všechny slavnostní. Naši předškoláci byli pasováni na školáky. Pro
všechny děti, rodiče a jejich příbuzné byl připraven hudebně-zábavný
program ,,Hvězda úsměvu“, kterým
nás provázeli Bóňa Bonbóňa a Fešák Píno. Kvůli nepříznivému počasí byla akce přesunuta do sadského
kina. Děkujeme vedení KIC
města Sadské za zapůjčení

v Sadské
Mateřská škola
ě budovy
ob
že
e,
oznamuj
tních prázdbudou během le
dnech od
nin uzavřeny ve
14. srpna.
do
13. července

kulturních prostor.
Naši předškoláci
byli šerpováni a
na památku jim
paní učitelky věnovaly knihy.
Závěr školního
roku jsme společně i s rodiči oslavili
opékáním špekáčků
za sokolovnou. Na
této akci jsme viděli
praktické ukázky činnosti kroužku Mladých hasičů ze Sadské.
Za jejich ukázku jim
tímto děkujeme. Na závěr nechyběla ani hasiči speciálně vytvořená pěna, kterou si děti užily.

Děti na pěším výletě.

školáky
Na tyto před inky
z naší mateř o
kají už tent
jedničky če
rok.
nový školní

Paní učitelky vytvořily tablo pro
odcházející školáky, které je díky
ochotě a vstřícnosti paní Ing. Evy
Krátké k vidění ve výloze v papírnictví u Krátkých.
Školní rok byl pro nás přínosný hlavně díky spolupráci s rodiči.
Naše děti se umístily na předních
místech ve výtvarných soutěžích.
Odcházejícím školákům přejeme
do života hodně radosti, vytrvalosti
a píle. Všem přejeme pohodové léto
a těšíme se na další spolupráci.
MŠ Sadská

Poslední školní den si užili všichni...
Anketa 9. třídy
1. Jakou nejveselejší vzpomínku
si ze základky odnášíš?
• den učitelů
• přespání ve škole
• když jsme na Mácháči udělali
všem „kanadu“ a svedli jsme
to na šesťáky
• lyžařský výcvik
2. Který předmět byl tvůj nejoblíbenější a který tě naopak
nebavil?
Neoblíbené
Oblíbené
• český jazyk • anglický jazyk
• přírodopis
• dějepis
• zeměpis

Pro deváťáky bylo loučení těžké...

Sestry Borovičkovy jsou pyšné na samé jedničky.

3. Jak se těšíš na střední školu?
A na co se tam těšíš
• Těšíme se…
(hodně, celkem, trochu)
• Těšíme se hlavně na nové
zážitky, přátele, na nové lásky,
učitele.
• „Bude se nám ale stýskat“
... prvňáčci se radovali z prvního
vysvědčení a začaly jim první školní prázdniny.

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant ve všech
barvách. Stáří 14–19 týdnů.Cena 149–180,- Kč/ ks
Prodej se uskuteční: 7. srpna  2015
Sadská – u  vlak.nádraží  – 14.50 hod.

Případné bližší informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod,
tel. 601 576 270,606 550 204,728 605 840

Koupím pozemek

V klidném místě, Sadská, Nymburk, Čelákovice,
Český Brod koupím zasíťovaný stavební pozemek,
případně zachovalý rodinný domek.
Telefon: 774 077 186

CESTOVKA SADSKÁ
Šmejkalová Dana

Nabídka zájezdů od více než 70-ti ověřených
ČESKÝCH A NĚMECKÝCH CK
Garance shodné ceny s cenou zájezdu
u pořádající cestovní kanceláře.
Našim klientům dále nabízíme: letenky, mezinárodní autobus.
jízdenky, zvýhodněné parkování na letišti Praha, zvýhodněný
odvoz na letiště aj.
Tak neváhejte, prodej LAST MINUTE je v plném proudu!!!

Tylova 262, 28912 Sadská
+420 775 622 333, www.cestovkasadska.cz

Nové ceny inzerce v Sadských novinách, platné od 1. 7. 2015
Plošná inzerce
1 strana
(190 x 270 mm) 2.600 Kč – černobíle
1/2 strany
(190 x 135 mm) 1.300 Kč – černobíle
1/4 strany
(95 x 135 mm)
650 Kč – černobíle
1/6 strany
(63 x 135 mm)
450 Kč – černobíle
1/8 strany
(95 x 67 mm)
350 Kč – černobíle

3.200 Kč – barevně
1.600 Kč – barevně
800 Kč – barevně
600 Kč – barevně
450 Kč – barevně
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Započatý cm výšky inzerátu při šířce:
jeden sloupec
(44,5 mm)
25 Kč – černobíle
dva sloupce
(95 mm)
50 Kč – černobíle
tři sloupce
(141,5 mm)
75 Kč – černobíle
čtyři sloupce
(190 mm)
100 Kč – černobíle

30 Kč – barevně
60 Kč – barevně
90 Kč – barevně
120 Kč – barevně

Řádková inzerce 1 řádek (20 úhozů včetně mezer)
12 Kč za první řádek
6 Kč za každý další řádek
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Občanská oznámení (poděkování,
životní jubilea, vzpomínka na zemřelé)
malé oznámení
(44,5 x 44,5 mm)
100 Kč – černobíle
větší oznámení
(44,5 x 89 mm)
200 Kč – černobíle
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Sleva za opakování: při 1. opakování sleva 10 % z ceníkové ceny inzerátu, při 2. a každém dalším opakování sleva 20 %
z ceníkové ceny inzerátu. Sleva je platná při použití stejného inzerátu ve vydáních následujících za sebou.
Planost od 1. 7. 2015, schváleno usnesením zastupitelstva ze dne 17. 6. 2015

Mgr. Eva Jurinová, starostka

