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DS Klicpera a sbor
dobrovolných hasičů
zvou děti na

CESTU
POHÁDKOVÝM
LESEM
v sobotu 30. května,
start od 14.00 hod.
u čističky.
Na trase lesem a okolím
Jezera vás opět budou čekat pohádkové postavičky,
zajímavé úkoly a sladká
odměna.

Lesní ateliér Kuba v Kersku
vás zve na

XI. HRABALOVO
KERSKO
tradiční setkání příznivců
díla spisovatele
Bohumila Hrabala
sobota 23. května
10.00 - 18.00 hodin

Slavnostní vítání třinácti malých občánků Sadské se konalo v obřadní síni městského úřadu 16. dubna. Na snímku
sedí v náruči maminek Andrea Matysová (vlevo) a Nela Punarová.

Chystá se rekonstrukce komunikací
Ulice Podskalí, Jabloňová a Mírová projdou v letošním roce rekonstrukcí včetně položení nového
asfaltového povrchu na vozovku.
Rada 1. dubna uložila starostce
Cecilii Pajkrtové vyhlásit výběrové
řízení na dodavatele této stavby. Ta
by měla začít již v červnu.
Místostarosta Martin Lébl byl
radou pověřen k podání žádosti
o dotaci v rámci programu dopravně
bezpečnostních opatření Středočeského kraje na vybudování přechodu
pro chodce u fotbalového stadionu.
Předpokládaná ﬁnanční spoluúčast
města dosahuje 90 tisíc korun.
Na základě smlouvy o odstranění
odpadu bude město zajišťovat likvidaci starých pneumatik na řízené
skládce ve Zdechovicích, která
patří společnosti Bohemian Waste
Managament, částkou 1,5 tisíce
korun za 1 tunu.
Dále rada schválila pojištění služebního vozu Škoda Fabia u České
pojišťovny za roční pojistné ve výši
6,1 tisíce korun, dotaci 5 tisíc místní
organizaci rybářského svazu na čin-

nost rybářského kroužku při základní
škole, dotaci 4 tisíce mysliveckému
sdružení na pořádání Memoriálu Jana
Potměšila ve dnech sadského posvícení, konání závodu rádiem řízených
modelů automobilů 18. dubna u Jezera a pronájem 36 metrů pozemku
1498/17 v Lázeňské ulici za řadovými
domy Vlastimilu Urbánkovi na dobu
neurčitou za nájemné ve výši 7 korun
za metr a rok.
Přítomní členové rady také
vyslechli informaci o připravených
projektech na výsadbu alejí okolo
Pístecké a Jesemanské cesty, kterou
chce vedení města realizovat s pomocí krajské dotace.
Na následujícím zasedání
15. dubna rada souhlasila s dočasným záborem částí městských pozemků přilehlých k hlavní křižovatce na poděbradské ulici ve prospěch
Středočeského kraje kvůli stavbě
kruhové křižovatky a na dobu neurčitou pronajala další pozemky za
řadovými domy v Lázeňské ulici.
Starou Avii od města koupí za
90 tisíc korun Václav Bareš, který

za ni nabídl nejvyšší částku. Manželé Svobodovi budou moci částku
990 tisíc korun za dům koupený od
města uhradit ve dvou splátkách
s tím, že druhá splátka bude uhrazena do 15. prosince. K dlužné částce
bude připočítán rovněž úrok ve výši
3 % za rok.
Výběrové řízení formou podlimitní veřejné zakázky na dodavatele
rekonstrukce místních komunikací
zorganizuje pro město pražská ﬁrma
S.I.K. spol. s r.o.
Smlouvy o smlouvách budoucích
o zřízení věcného břemene popřípadě smlouvách budoucích kupních
na pozemky pod plánovanou cyklostezkou pro město zajistí společnost INGAS z Prahy. Cyklostezka
povede podle Poděbradské silnice
ze Sadské do Kostelní Lhoty.
Radní rovněž schválili vyhlášení
nabídkového řízení na pronájem pozemků u Jezera pro zajištění občerstvení v době letní sezony a jmenovali Zdenku Hamerovou do funkce
ředitelky kulturního a informačního
centra již na dobu neurčitou. -qk-
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Kdo zastaví řádění
vandalů

Každoročně musí město investovat
několik desítek tisíc korun, aby opravilo majetek poničený vandaly. Zejména
v posledním roce se jejich útoky
opakují stále častěji. Vedle vytrhaných
sazenic květin a polámaných stromků
se terčem stávají dopravní značky,
stožáry veřejného osvětlení nebo
dvířka označující hlavní uzávěr plynu.
Ani rozkopané odpadkové koše nebo
poničené lavičky nejsou výjimkou.
Vrcholem řádění se před několika dny stal domeček v blízkosti
rekultivované skládky, který město
pořídilo pro chvíle odpočinku
kolemjdoucích. Jeho převrácení,
strhané střešní šablony a rozkopaný
stojan na odpadky i s pytlem je pro
nás příslovečnou poslední kapkou.

Rada města proto rozhodla odměnit ﬁnanční částkou toho, kdo podá jakoukoli informaci vedoucí k dopadení
vandalů. Prosíme vás, nebuďte lhostejní k majetku nás všech a všímejte si
dění kolem sebe. Vždyť peníze, které
město vydává na opravy poničeného
majetku, mohou být použity jinak
například na opravu chodníků nebo
výsadbu další zeleně. Rada města
Foto poskytl MěÚ
Městská policie,
tel.: 325 594 406, 724 183 241
Starostka C. Pajkrtová,
tel.: 725 021 440
Místostarosta M. Lébl,
tel.: 725 022 636
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Jaký byl Sympaťák školy 2009
Projekt Sympaťák školy 2009
měl dvě etapy - projektový den
a veřejné ﬁnále.
Projektový den byl dnem týmové
práce. Týmy byly losovány zvlášť
ze všech tříd I. stupně a ze všech
tříd II. stupně. Jejich úkolem bylo
pracovat pro soutěžícího sympaťáka a pomoci mu splnit stanovené úkoly. Pro žáky nebylo lehké
pracovat najednou s neznámými
dětmi, domluvit se ve větší skupině,
rozvrhnout práci, rozdělit úkoly
a spolupracovat na nich, zapojit se
do menších skupin, nabídnout své
dovednosti a nápady, být aktivní
a prosadit se, ale zároveň akceptovat návrhy druhých a podílet se na
jejich realizaci.
Tomu všemu předcházela práce
učitelů, kteří museli vybrat témata
a úkoly pro pracovní týmy, a to
tak, aby odpovídala věkovým a rozumovým možnostem dětí, aby je
nutily k přemýšlení, hledání, tvoření a využití znalostí, které mají.
Témata, která je skrytě dovedou k
poznání, pochopení a respektování

rozdílnosti mezi dětmi, k chápání
sociálních vztahů.
Na samotnou práci týmů učitelé
už jen dohlíželi připravení poradit
nebo trochu vypomoci. Týmy si vše
řídily a organizovaly samy.
Děti měly ten den možná pocit,
že se neučily, ale opak je pravdou.
Pro život (a ten je součástí motta
školy) se toho naučily víc než
v běžných hodinách. Jen jinak, na
základě vlastního prožitku a vlastní
zkušenosti.
Při slavnostním ﬁnále byla vidět
jen část práce týmů, neboť úkolů
bylo mnohem více a nebylo možné
je všechny prezentovat. Organizace
ﬁnálového večera byla především
na bedrech dětského realizačního
týmu. S přípravou samozřejmě učitelé opět pomohli (zvláště zajištěním
kina, techniky…), ale do generálky
a samotného ﬁnále již nezasahovali.
Kdo jste byl, víte že se podařilo
skvěle. Porota ocenila nejen výkony
všech soutěžících a týmů, ale také
organizaci a zpracování.
Milena Cempírková

Sympaťák – pohled zpět

KRÁTCE
Dvanáct členů zastupitelstva se
sešlo 25. března. Většinou hlasů
schválili pořízení nové verze programového vybavení pracoviště
Czech POINT na městském úřadě za
68,5 tisíce korun a přijetí dotace na
tuto modernizaci ze strukturálních
fondů Evropské unie, která může
pokrýt až 85 % uvedené částky.
Zastupitelstvo dále schválilo
úpravu rozpočtu města na letošní rok
- příjmy se zvýší o účelovou státní
dotaci 472 tisíc korun určenou na výkon státní správy - a podání žádosti
o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst
Středočeského kraje na vybudování
veřejného sociálního zařízení. -qk-

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKA
letního a zimního oblečení,
lůžkovin a prostěradel se
bude konat v Sadské
Na Husínku ve skautské
klubovně v sobotu 9. května
od 9.00 do 17.00 hod.
Prosíme, aby darované
věci byly dány do pytlů
nebo krabic.
Diakonie Broumov nás rovněž
žádá o přispění drobné částky
na odvoz sebraných věcí.

Projekt Miss byl v loňském
roce velmi úspěšný a na takové
úspěchy se jen obtížně navazuje.
Laťka se zdála velmi vysoko a naši
nervozitu stupňovala očekávání
druhých. Chlapci přistupovali zpočátku k úkolům laxně, zdálo se, že
to snad nikdy nedáme dohromady.
Někteří to také předem vzdali. Ne
kvůli prezentaci, ale právě pro tu
spoustu písemností, které museli se
svými týmy vypracovat. Pro veřejnost je však tato část neviditelná.
Ve skupinách pracují často nesourodé týmy na předem připravených
otázkách. Plní úkoly dané projektem
a průřezovými tématy. Veřejné
vystoupení bylo pak jen završením
všeho snažení.

Filmový a diskusní klub Archa vás zve na ﬁlm

V DOBRÉM I ZLÉM

Přijďte se s námi podívat na příběh Johna a Ellen Brightonových,
kteří se společně potýkají s nemilosrdnou nevyléčitelnou nemocí. Tato
zkouška buď posílí jejich lásku, nebo zničí jejich manželství. Víra, věrnost
a pokušení jsou tématem napínavého ﬁlmu pro úterní večer 5. května,
začátek v 18.30 v ZŠ Sadská. Kromě ﬁlmu vás čekají hry a zmrzlina. Těší
se Katka, Dan, Zuzka.

Sympaťáci školy 2009

Předvést však před obecenstvem
tříhodinový program, který by nenudil, představil jednotlivé uchazeče
a měl hlavu a patu, je věc jiná. Tam
není vidět hodiny práce jednotlivých
učitelů, přípravu s choreografkou
ani čas strávený zkouškami. Právě
v tuhle chvíli je však velmi dobře vidět, o jak skvělý sbor se jako ředitelka mohu opřít, jak moc je důležité,
když táhnou všichni za jeden provaz
a mohou se vzájemně na sebe spolehnout. Velkolepé představení, jak
celý večer nazval Nymburský deník,
bylo dílem mnoha neviditelných
a na veřejnosti neoceněných lidí.
Právě tito lidé jsou tváří naší školy,
která je na jejich práci pyšná.
Blanka Žánová, ředitelka ZŠ
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JEŽIBABÍ STEZKOU NA SKÁLU
ve čtvrtek 30. dubna od 16.30 hod.
v parku na Palackého nám. v Sadské,
nebo rovnou na

SLET ČARODEJNIC

BAZÁREK
jarního a letního oblečení a bot
pro děti 0 - 18 let, oblečení pro těhotné
Prodej: 24. - 25. dubna; 9.00 - 11.00 hod. a 15.00 - 18.00 hod.
Rodinné centrum, Palackého nám. 3
(budova městské knihovny, 1. patro)

od 17.00 hod. v areálu organizace kynologů Sadská.
Milé čarodějnice, ježibaby a čarodějníci. Kulturní a informační
centrum města Sadská vás zve nejen na veselý rej čarodějnic, ale
také na ježibabí čarodějnou stezku. Čarodějnický kostým na startu
je za 10 bodů k dobru!
Stezka bude začínat v parku před knihovnou v 16.30 hod., kde se
zapíšete do soutěže. Startovné činí 10,- Kč. Raději počítejte s frontou.
Na start se můžete přihlásit do 17.30 hod. Ježibabí stezka bude pokračovat přes přechod pro chodce u spořitelny, kde malé čarodějnice
převede zkušená ježibaba. Trasa dále povede kolem kulturního a informačního centra, kostela a hřbitova až k areálu kynologů, kterým
letos, stejně jako loni, děkujeme za zapůjčení prostoru.
Cestou na hlavní rej čarodějnic vás čekají záludné úkoly, například
slalom na koštěti, tajemství v krabici a podobně. V cíli se na vás
bude těšit čaroděj a magická hudba, také řádění a dovádění, dokud
sbor dobrovolných hasičů nezapálí oheň. Odměna čeká na každého
účastníka ježibabí stezky!
Večer se můžou dospěláci do pozdních hodin pobavit na jarní
oldies disco, která bude zaměřena hlavně na české písničky. Bude-li
nám přát počasí, vydržíme do půlnoci. Budeme rádi, když nám na
oldies disco přispějete dobrovolným vstupným.

Malůvky a malování...

Městská knihovna v Sadské vyhlásila pro žáky 1. stupně základní školy
a děti mateřské školy soutěž v malování na téma Jak se nám líbila beseda
s ilustrátorem Adolfem Dudkem nebo Které pohádky znám. Paní učitelky
z obou škol mi daly práce dětí a já hodnotila. Je těžké rozhodnout, kdo maloval
nejlépe a dostane ocenění. Cen by mohlo být klidně více.
Všem dětem děkuji za jejich malování. Jejich práce jsme vystavili
v prostorách knihovny, snímky vítězů soutěže spolu s fotkami z besedy
ve vestibulu kina.
A kdo tedy zvítězil?
Mateřská škola: 1. Zuzanka Kratochvílová, 2. Nikolka Hlubůčková
a 3. Adélka Husáková.
Základní škola - beseda s ilustrátorem A. Dudkem: 1. Verča Frýdková, 2. Dominik Bureš a 3. Markétka Bláhová.
Základní škola - pohádky: 1. Anička Spodná, 2. Raduška Milerádová,
3. Ondra Kurka a 4. Terezka Müllerová.
Božena Poláková

Konopné drogy
- marihuana, hašiš

Produkty konopí jsou v současné době nejrozšířenější nelegální
drogou mezi mládeží. Je to dáno
především jejich relativní dostupností oproti ostatním drogám.
Marihuana, tedy sušené květové palice a listy konopné rostliny,
je často k dostání
zdarma nebo velice
levně, což její oblibu ještě zvyšuje.
Nebezpečí spočívá
především ve zdravotních rizicích spojených s formou užívání - kouřením. Riziko
hrozí také při konzumaci marihuany v jídle. Vzhledem k praktické
nemožnosti odhadnout účinnou
dávku, která se přidává například
do marihuanových bramboráků,
dochází často k předávkování,
které však nekončí smrtí, ale až
několik dní trvajícími silnými
nevolnostmi, výrazným útlumem
a někdy i bezvědomím.
Hašiš je lisovaná pryskyřice získávaná z květových palic konopné
rostliny. Obsahuje asi 5× více účinných látek než marihuana. Užívání
hašiše je méně časté než užívání
marihuany. V obou případech však
u jedinců, kteří zneužívají konopné
produkty, dochází k nárůstu apatie,
snížení schopnosti provádět plánovitou činnost a k narušení kreativity

a abstraktního myšlení. Produkty
konopí mohou vyvolat psychickou,
nikoli však fyzickou závislost.
***
Vzhled: Marihuana – květové
palice (při stisknutí se lepí mezi
prsty), sušené listy, malá hnědá (zelená) semena; hašiš
- smolnaté hrudky,
lisovaná hnědá (černá) hmota vzhledem
podobná čokoládě
nebo asfaltu
Způsob užití: kouření (ručně
balené cigarety zvané jointy), pojídání
Příznaky: zarudlé oči, nepřiměřený smích, typický zápach pálící se
trávy, zrychlení tepu, poruchy krátkodobé paměti, změny nálad, při akutní
intoxikaci zvýšení chuti k jídlu
Rizika: nepředvídatelné úzkostné stavy, poruchy paměti, soustředění a vnímání, riziko zhoubných
nádorů, onemocnění dýchacího
systému, riziko dopravních nehod
(schopnost řídit motorové vozidlo
je značně snížena i 24 hodin po požití), duševní poruchy – u psychicky
labilnějších jedinců nebo u jedinců
s genetickou predispozicí dochází
pod vlivem produktů konopí k „nastartování“ jinak skrytých psychických poruch (epilepsie a jiné),
psychická závislost.
-sem-

Kontaktovat nás můžete na následujících telefonních číslech
a adresách:
Sběr odhozených injekčních stříkaček, výměnný program
a poradenství pro uživatele návykových látek přímo v Sadské:
tel.: +420 724 087 925 – Míša, Lukáš, Ondra, Zuzka
e-mail: streetwork@os-semiramis.cz
Poradenství pro uživatele, rodiče
a blízké osoby, zprostředkování léčby apod.:
K-centrum Nymburk, Velké Valy 995, 288 02 Nymburk
tel.: +420 325 514 424, email: k-centrum@os-semiramis.cz
denně od 10 do 17 hod, pátek od 10 do 16 hod
Adélka Husáková při přebírání ceny za 3. místo v soutěži Malůvky
a malování

K-centrum Mladá Boleslav
Adresa: Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav, tel.: +420 326 303 468
e-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz, denně od 10 do 17 hod
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Čtvrtý beneﬁční ples občanského sdružení Život je hra se konal 28. března po názvem:

V ZÁŘI STŘÍBRNÉHO PLÁTNA
Plesy jsou naše oblíbené akce.
A na letošním jsme se opět vyřádili. Ví se o nás, že se každý další
ples snažíme posunout hranici
úrovně o kousíček výš, což se nám
alespoň - co se prvního dojmu
týká - povedlo na 1000 procent.
Škoda, že jsme neměli pořádný
foťák. Kdybychom totiž vyfotili
výrazy všech lidí, kteří vešli do
ﬁlmového sálu, byla by to dost
slušná sbírka spadlých brad. Celý
prostor jsme tentokrát oděli do
zlatočernobílého hávu.
Na každý ples kupujeme několik desítek metrů látky, abychom
přikryli sokolovnu a stvořili společenský sál. Hádám, že ještě 2 nebo
3 plesy a ze sokolovny bude vidět
jen strop. Vše doplněno o závěsy
z více než 1000 CD nosičů a zlato-

bílých balónků. Místní nábytkový
inventář jsme vystěhovali mimo
sál a objednali jsme kulaté banketové stoly s dlouhými bílými
ubrusy. Židle dostaly zlatý potah,
takže zejména dámy jásaly, protože si netrhaly šaty ani punčošky.
Bílokrémové květinové vazby,
zlaté šály a svícínky dodaly stolům
slavnostní nádech. Zlatá Orfea
nám půjčila mimo zmíněné ubrusy,
také potahy na židle, černé látky
a spousty ﬁlmových dekorací,
takže se návštěvníci plesu mohli
pokochat pohledem na staré ﬁlmové kamery nebo si osahat pravé
režisérské křeslo.
Celý ples se nesl v duchu hollywoodského předávání ﬁlmových
cen, jen jsme si to prostě „posadštili“. Celé události předcházela

soutěž o Nejlepší ženský a mužský
ﬁlmový počin. Ta potom na plese
předáváním „Sadskarů 2009“ vyvrcholila. Lidé měli díky projekci
možnost zhlédnout všechna nominovaná dílka a také se setkat se
skutečnými hvězdami ﬁlmového
plátna - Jackem Nicholsonem, Hughem Grantem, Julií Robertsovou,
Cameron Diazovou či Chrisem
Tuckerem.
A kdo že se stal držitelem a držitelkou historicky prvních „Sadskarů“? Markétka Švíková si odnesla
„Sadskara“ za nejlepší ženský ﬁlmový počin a Tomáš Plaček pak za
ﬁlmový počin mužský.
Filmovou atmosféru doplnili
i Jirka Dutka s partnerkou a jejich
soutěžní ukázkou i výukou boogie-woogie, či Zdeněk Pilecký s part-

nerkou a jejich swingem či stepem.
K tanci pak hráli na střídačku naši
oblíbení Formati, nováčkem na sadské scéně byl Quartet Vítka Andršta
čítající nestandardně 6 muzikantů.
No a po druhé hodině dostal prostor
i náš amatérský DJ Pepanek a jeho
speciální taneční mix ﬁlmových
melodií.
A jaký ples byl? To ponechám
na hodnocení každého z vás, kdož
jste tam s námi byli. Kdo jste
nebyli, snad se přidáte příště. Na
závěr ještě obrovské srdíčkové
díky všem, kdo jste se na plese
jakkoliv podíleli. A že vás tentokráte bylo! Ať už z řad sponzorů,
lidí blízkých rodinnému centru či
nám osobně. Moc si vaší pomoci
a přízně vážíme.
Hanka Pánková, Život je hra

Taneční parket se začal plnit již s prvními tóny kapely Format. Rychlejší rytmy střídaly pomalé, ale plesajícím se líbilo vše.

Hosté sledují snímky nominované na „Sadskara 2009“ za nejlepší ženský
ﬁlmový počin.

Pavlína Zvelebilová, majitelka rehabilitačního centra pro tělesně postižené
Rehaﬁt, přebírá šek ve výši 4000,- Kč. Z každé placené vstupenky bylo na
podporu centra určeno 30,- Kč. To rovněž získalo cvičební pomůcky v hodnotě 1500,- Kč – 10 % výtěžku z tomboly.
Fotograﬁe OS Život je hra

24. dubna 2009
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KULTURA

V pondělí 18. května
navštíví Sadskou

Kulturní a informační centrum města Sadská pořádá

léčitel
Rudolf Pitra.

ve čtvrtek 14. května, odjezd v 7,30 hod. od budovy radnice (MěÚ), Palackého nám.

Můžete se k němu objednat
v knihovně na telefonním čísle
325 595 378. Pan Pitra bude
přijímat návštěvy v sále budovy
muzea v 1. patře.

ZÁJEZD PRO DŮCHODCE
(Tyto zájezdy dříve pořádal městský úřad.)
A kam pojedeme? Přes Jičín do Nové Paky, kde navštívíme klenotnici drahých kamenů a šperků. Pak si prohlédneme Jilemnici
a navštívíme Krkonošské muzeum v zámku s expozicí o počátcích lyžování. Ještě stihneme Vrchlabí, kde uvidíme velkou
moderní panoramatickou expozici s velkoplošným promítáním na téma „kámen a život“ a „člověk a hory“. V historickém domě
na náměstí můžeme navštívit výstavu Minerály a kameny. Pokud budeme mít čas a chuť, zavítáme do Špindlerova Mlýna. Koho
nelákají návštěvy muzeí, může jet přesto s námi a strávit čas v jednotlivých místech po svém.
Na zájezd v hodnotě pouhých 30,- Kč se můžete přihlásit buď v kulturním a informačním centru na Palackého
náměstí (budova muzea) nebo v Městské knihovně K. Viky.

První sadská Noc s Andersenem

V pátek 3. dubna se knihovna
v Sadské změnila k nepoznání.
V šest hodin večer se začalo scházet
21 odvážných čtenářů a čtenářek
ve věku od pěti do dvanácti let, aby
si spolu se stovkami dětí na jiných
místech ČR připomněli výročí narození dánského pohádkáře Hanse
Christiana Andersena. Celou akci
zaštiťovala knihovnice Marcela
Dudková.
Zahájili jsme zpěvem písně
„Není nutno, aby bylo přímo veselo“. A když každý kluk a každá
holčička přečetli slib sovičky knihomolky, vydali jsme se všichni
na zahradu zasadit strom pohádkovník, jenž ponese úrodu pohádek - třešní dětem i dospělákům.
Následovalo několik her a opékání
buřtíků k večeři. Byla nádherně
teplá noc, proto jsme u ohníčku
zůstali déle a ještě si zazpívali s kytarou. Již za tmy jsme se rozdělili
na tříčlenné skupinky a vydali se
na „baterkový“ průvod po Sadské.
Než jsme došli na Skálu, obdivovali jsme hvězdy i měsíc, který
svítil, seč mu síly stačily. Asi aby
povzbudil i nejmenší účastníky. Na
cestě děti čekaly dva velké úkoly
- najít co nejvíce kartiček s názvy

Andersenových pohádek a později
pátrání po detailech některých
domů v Sadské.
Před tři čtvrtě na jedenáct se výprava vrátila „domů“ do knihovny,
kde jsme si uvařili a vypili protistrašidlový čaj. Kdo chtěl, snědl buchtu
a spolu s maskotem Čtisibrýlem
ušatým jsme se pustili do čtení
pohádky Malenka. Ještě předtím
„kde se vzalo, tu se vzalo“ ohromné
množství nafouknutých balonků

a zaznělo „Hodně štěstí, zdraví...“,
tentokrát nikoliv pro Andersena,
ale pro jiného, žijícího oslavence
- děkuji za bezva překvapení!
Během pohádky se vystřídal
v předčítání každý, kdo chtěl. Někteří usnuli při četbě, jiným jsem na
dobrou noc ještě stihla zahrát a zazpívat Ukolébavku o zvířátkách.
Po nedlouhé chvíli se knihovnou
rozhostilo ticho a pravidelné oddechování spáčů, kteří leželi na

karimatkách a ve spacácích všude,
kde se dalo. Řeknu vám, že to byl
vskutku netradiční pohled.
Ráno jsme po snídani vyhlásili
vítězná družstva včerejších her,
zahráli si velikonoční domino,
dvě hry na zahradě, zkontrolovali
pohádkovník, rozdali si pamětní
listy a odměny, v deset hodin se
rozloučili a rozešli domů.
Osobně mne velmi potěšily nadšené výroky dětí ve stylu: „To je ještě
lepší než na táboře!“ nebo „A kolik
nocí tu ještě můžeme spát?“
Hezké a originální zážitky z první sadské Noci s Andersenem si
nakonec odnášely jak děti, tak i my
organizátoři. Zuzana Sedláčková
Foto poskytla městská knihovna

POZVÁNKA
na společenské
posezení
v neděli 17. května
od 14.30 hodin v hostinci
U Kocánků v Hradištku.

K poslechu zahrají
Staropražští heligonkáři.

Vstupné 50,- Kč, srdečně vás zve
Klub důchodců Hradištko

Lesní ateliér
Kuba v Kersku

vás zve na výstavu:

SVĚTLANA ŽALMANOVÁ
ŽENA...
výstava originálních obrazů
do 3. května
HANA HAMPLOVÁ
BOHUMIL HRABAL
VE FOTOGRAFII
výstava fotograﬁí z archivu
přední české fotografky.
Setkání s autorkou se bude konat
23. 5. v rámci Hrabalova Kerska

od 5. do 31. května
Otevřeno je denně mimo pondělí
od 10 do 12 a od 12.30 do 17 hod.
www.lesniatelierkuba.cz
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Sadské noviny

Výsledky 11. ročníku divadelní přehlídky Klicperovy divadelní dny 2009

NEJLEPŠÍ BYLI HOSTÉ Z TEREZÍNA

Jedenáctý ročník regionální postupové přehlídky Klicperovy divadelní dny 2009 se uzavřel v neděli 19. dubna. Pět divadelních
souborů soutěžilo na divadelních prknech v Sadské o postup na Národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém
nad Jizerou. Porotci, zkušení dlouholetí členové Svazu českých divadelních ochotníků, jmenovitě předseda Rudolf Felzmann,
Jaromír Kejzlar a Vlastimil Ondráček, rozhodli takto:
Nejvyšší ocenění:
Cenu za nejlepší inscenaci a zároveň nominaci na Národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim
si odvezlo Tma divadlo Terezín za
inscenaci Nájemníci pana Swana,
aneb Habaďůra.
Doporučení na národní přehlídku
obdržel DS Klicpera Sadská s inscenací Kdes to byl(a) dnes v noci?
Cenu za nejlepší ženský herecký
výkon dostala Dana Vaníčková, DS
Klicpera Sadská, v inscenaci Kdes
to byl(a) dnes v noci?
Cenu za nejlepší mužský herecký
výkon obdržel Martin Soudský,
Tma divadlo Terezín, v inscenaci
Nájemníci pana Swana, aneb Habaďůra.
Cenu za režijně dramaturgický
vklad si odvezl Jiří Hlávka, DS Vojan Libice nad Cidlinou, v inscenaci
Don Quijote de la…(od nás).

Dále porota udělila dvě další
mimořádná ocenění, a to za herecký
výkon Františku Černému a Jiřímu
Vetešníkovi, DS Klicpera Sadská,
v inscenaci Kdes to byl(a) dnes
v noci?
Další ocenění
Porota byla spokojena s úrovní
všech divadelních souborů a rozhodla se udělit ještě řadu čestných
uznání: Sylvě Triantaﬁllou za režii
inscenace Kdes to byl(a) dnes v noci, Jitce Hoffmannové z DS Zornice
Maršovice za herecký výkon v inscenaci Liduška, Martinu Drahovzalovi (Junioři při ZUŠ Kouřim) za pedagogicko-režijní vklad v inscenaci
Deset malých černoušků, Hance
Rožcové a Miroslavu Letafkovi
(Tma divadlo Terezín) za herecký
výkon v inscenaci Nájemníci pana
Swana, aneb Habaďůra.

***
Klicperovy divadelní dny se
konaly za ﬁnanční podpory Středočeského kraje. Dále velmi děkujeme sponzorům, že nám zachovali
přízeň i letos. Jde o Pivovar Nymburk, Ovoce a zelenina - František

Vajgl, Květinářství - Helena Husáková, Prostav Poděbrady, Staﬁko
Poděbrady, Stavitelství Procházka
Kolín, Aletier Kuba Kersko, Keramika - Luděk Škrabánek a Jaroslav
Kroutil - Cristal.
Zdenka Hamerová, KIC

Cenu za nejlepší mužský herecký výkon obdržel Martin Soudský z Tma
divadla Terezín.

Členové domácího DS Klicpera ve hře Kdes to byl(a) v noci? Všichni tři
účinkující na snímku – Dana Vaníčková, František Černý a Jiří Vetešník
- získali za své herecké výkony ocenění.

A-Z divadlo Milovice sehrálo jako host přehlídky nápaditou a velice
úsměvnou pohádku pro všechny generace O bílém čertovi.

Jiří Hlávka z DS Vojan Libice nad Cidlinou získal cenu za režijně dramaturgický vklad.

Program KIC
KINO

neděle 26. dubna od 15.00 hod.
BOLT - PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD - Pejsek Bolt má mimořádné
schopnosti, miluje svou malou paničku, chrání ji před padouchy a nástrahami nejrůznějších hrůzostrašných band… Neví, že je jen „herec“
v dobrodružném seriálu, žádné zvláštní schopnosti nemá a jeho panička
je jen herečka, které vůbec nebezpečí nehrozí. Bolt jednou nevědomky
uteče z ﬁlmových ateliérů a dostane se do normálního světa. Musí
nejen najít cestu zpět k paničce, ale zároveň se naučit žít v normálním
světě. K tomu mu pomáhá kočička, holubi a morče. Animovaný ﬁlm
pro děti, český dabing

Pozor, změna času promítání v kině!

Od května budou všechna představení začínat v 17.00 hodin!!!
neděle 3. května od 17.00 hod.
POHÁDKY NA DOBROU NOC - Život hotelového údržbáře
Skeetera se navždy změní v okamžiku, kdy začnou ožívat pohádky,
které vypráví své neteři a synovci. Večer před spaním nevinný příběh,
druhý den - úžasné dobrodružství. Rodinná komedie, český dabing.

Bejvávalo, bejvávalo...

O Eichelburku

Již několikrát jsme se zmínili
o sadské čtvrti Eichelburku. První
zpráva o ní je z roku 1777, kdy se
v Sadské obvod městský významně
rozšířil na západní straně. V této
době byla na jižním svahu kopce pod farním kostelem zrušena
vrchnostenská vinice a pozemek
rozdělen na stavební parcely se
zahrádkami. Zpočátku zde vzniklo
21 domků, které původně tvořily
samostatnou správní obec s vlastním rychtářem. Nová osada byla
pojmenována na počest krajského
bydžovského komisaře hraběte von
Eichelberga, který řídil parcelaci
vinice a prodej pozemků.

neděle 10. května od 17.00 hod.
LÍBÁŠ JAKO BŮH - Hlavní hrdinkou je středoškolská profesorka
(Kamila Magálová), která řeší úsměvné i prekérní situace. Žije s bývalým manželem (Jiří Bartoška) a její život zpestřují ovdovělá sestra, syn
se svou rodinou a zamilovaná babička. Nejvíce však do jejího života
zasáhne vztah s ženatým lékařem záchranné služby (Oldřich Kaiser)
a originální střet s jeho manželkou (Eva Holubová). Odpočinková
a milá komedie Marie Poledňákové pro dospělé.
neděle 17. května od 17.00 hod.
PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI - Ocitneme se v kouzelném království, které se chystá na polévkovou slavnost. Ovšem řada nešťastných
náhod způsobí tragédii. Do toho se narodí myšák Zoufálek. Nebojí se
koček ani pastí, sní o tom, že se stane rytířem a seznámí se s člověkem
- tedy princeznou. Animovaný ﬁlm pro děti.
Vstupné do kina je 60,- Kč, pro děti 50,-Kč. Všechny ﬁlmové kopie
žádáme s českým dabingem.

INZERCE
 Firma B + K Sadská provádí montáž sádrokartonu (včetně
zateplení), půdní vestavby, zavěšené stropní kazetové podhledy, stavební, zámečnické práce a nátěry plochých střech. Tel.: 325 594 529,
723 426 189.
 Hledám podnájem bytu nebo rodinného domku v okolí
Sadské nebo Kostelní Lhoty. (Cena 10.000,- Kč měsíčně) Tel.:
728 128 472

Pejsci v útulku Aura

Německý ovčák, fenka,
stáří asi 2 roky
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Kavkazský pastevecký,
pes, stáří asi 2 roky

Labrador, pes, stáří
asi 1 rok

Pokud máte zájem o některého z pejsků v útulku Aura, volejte
Městskou policii v Sadské, tel: 325 594 406, 724 183 241
-mp-

Domek čp. 30/II ve Vagonové čtvrti

11. Jiří Suchomel, 12. Jan Novák,
13. Jan Chládek, 14. Václav Horák,
15. Václav Pokorný, 16. Frant. Veselý, 17. Karel Němeček, 18. Frant.
Hrdlička, 19. Tomáš Novotný,
20. Ignác Trnka, 21. Jan Hruška.
Jmenný seznam uvádíme z toho
důvodu, že z poloviny se již některá
jména v Sadské nevyskytují. Přesto
i dnes zde někteří sadští občané
naleznou své předky.
Eichelburk byl k městu připojen
roku 1850 - číslování domů římskými číslicemi ale zůstalo zachováno.
V roce 1910 zde bylo 28 čísel. Až
v roce 1970 došlo k přečíslování na
arabské číslice.
Z kroniky p. Pokorného se dále dovídáme, že v roce 1929
vznikla tzv. Vagonová
čtvrť. „Kolonie tato se
nachází na jižní straně
skály pod Úvozem na
pozemku Obecního
měšťanstva jemu náležejícího, a to podle
cesty ke kruhové cihelně. V této době
obývá na uvedeném
pozemku v obydlích dílem ze železničních
vagonů obezděných, dílem z cihel
upravených příbytků. Je to osm
majitelů za roční nájemné z místa
- 50 Kč.“
Tato čtvrť Sadské pokračovala
s číselným označením od čp. 30/II
- RO/II. Později se tyto příbytky
rozrostly o další dva. V těchto
domcích bydleli převážně dělníci
zdejší cihelny. Postupně, jak šla léta,
měnili se i vlastníci a dnes jsou tu
výstavné domky.
Jen ten první dům patřící kdysi
rodině Červinových zatím zůstává
jako připomínka zašlé doby. Dnes
je to ulice Resslova.
Připravila Míla Borovenová
a Květa Pajkrtová
Fotograﬁe Květa Pajkrtová

Z kroniky Vojtěcha Jelínka opisujeme:
„Od 1. ledna 1777 osvobozeni
byli rolníci císařští od roboty, kteráž
v jistý poplatek byla přeměněna.
Taktéž byly zrušeny dvory na císařských komorních panstvích i ovčíny, role byly rozděleny mezi rolníky
proti ročnímu poplatku. V Sadské se
robotovalo na vinicích.
Způsobem uvedeným i zde
v Sadské rozděleny byly obě vinice,
a to pod farou a na stráni na skále na
dílce, a dány sadským obyvatelům,
kteří je tak s nechutí na sebe vzali.
Každý obdržel dílec pod farou
k postavení domku a dílec na druhé
vinici za kousek pole.“
První usedlíci, kteří domky stavěli (Osada byla
označena jako
čtvrť s římským
číslem II.):
1/II. Jan Král
- šenkovna, 2. Jan
Zalabák, 3. Frant.
Hamerka, 4. Tomáš Bodlák,
5. Matěj Horák,
6. Frant. Tauber,
7. Frant. Stibor,
8. Blažej Drbohlav, 9. Jan Slá- Původní výstavba v Eichelburku - domek patřící
dek, 10. Jan Negl, k čp. 28/II byl zbořen v roce 1997
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Dvojitý úspěch v Ostravě
Velikonoční svátky byly pro obě
družstva ŠBK opět basketbalové.
Stejně jako v minulém roce absolvovaly Vosy a Vosičky náročný turnaj
v Ostravě.
Ihned po příjezdu čekal menší
minižačky těžký rozjezd. Zápas
s Unionem Košice byl tvrdý a nehezký. Svými, místy nepochopitelnými výroky, jej ještě vyhrocoval
jeden z rozhodčích (82 let). To jsme
v té chvíli ještě nevěděli, že nás
bude pískat celý turnaj. I tak jsme
začali výhrou a koncentrovali se na
další zápasy. Postupně jsme porazili
Loko Krnov, MKS Leszno, SBŠ
Ostravu i Panterky Javorník.
Ve ﬁnále nás čekaly opět Košice,
tentokrát velmi dobře připravené
na naši obranu i nejlepší střelkyně.
V tomto zápase se ovšem ukázala síla našeho týmu. Síla, která
spočívá v obrovské vyrovnanosti
a „běhavosti“ Vosiček. Pokud si
soupeř pohlídal nejlepší střelkyně
prvního zápasu Skalickou a Joštovou, vzápětí mu stejné body naložily
Kulhánková, Krišalová, Procházková, Kulíšková a další. Navíc jsme
o hlavu vyššího soupeře na každém
postu doslova „uběhali“. Ve strhujícím tempu jsme odehráli celý zápas
a po zásluze brali zlato!
Do All stars turnaje byla vybrána
Eliška Kulhánková, která zde předvedla svůj nejlepší výkon sezony!
Vyjmenovat by však bylo potřeba
všechny hráčky, které překvapovaly
diváky nesobeckým pojetím hry,
kolektivní obranou i rychlostí.
***
Starší tým Vos měl situaci notně
ztíženou faktem, že jejich skupina
byla spojena se staršími dorostenkami, takže jsme se mohli „těšit“
na zápasy s hráčkami o několik let
staršími.

V prvním duelu jsme měli štěstí
na soupeře. ČKD Blansko neﬁguruje v ligách, takže to pro nás
byl optimální rozjezdový soupeř.
Rozjížděli jsme se však velmi těžce.
I tak jsme zápas zvládli (56:29) a šli
se podívat na dalšího soupeře - polské Pomeranian. Po jeho výsledku
s Blanskem (79:30) jsme si velké
naděje na výhru nedělali.
Po 1. čtvrtině jsme prohrávali již
o 15 bodů a zdálo se, že na ně prostě
nemáme. Tým však zapnul, začal celoplošnou osobní obranu a stahoval
náskok soupeře bod po bodu. Nakonec jsme brali šťastnou a vydřenou
výhru 60:58! Postup do čtvrtﬁnále
znamenal souboj se Slovanem Bratislava. Ambiciózní slovenský tým
působil na hřišti jako armáda. Vše
na povel, vše s tleskáním do kroku,
vše přesně nacvičené. Když však
ve 3. čtvrtině sadské hráčky stále
vzdorovaly a udržovaly vyrovnané
skóre, trenér soupeře nevydržel
a byl za protesty vyloučen ze hřiště.
Utkání se zlomilo a my si připsali
velmi cenný skalp zvučného jména.
Výhra 65:55 znamenala postup do
semiﬁnále a první setkání se starším
týmem. Bohužel, extraligová Ostrava
byla nad naše síly, a i když jsme s ní
sehráli nejvyrovnanější duel, zůstali
jsme poraženi s nadějí na bronzové
medaile. Naděje se splnily, když jsme
v boji o 3. příčku porazili polské
Leszno a brali bronz!
Oba týmy udělaly sadskému
basketbalu velmi dobré jméno.
Všude, kam jsme přišli, nás zdravili
naprosto neznámí lidé pokřikem:
„Zdravíme Vosy ze Sadské!“
Naše město může být na vystoupení holek jen pyšné! Jeho podporu
oplatily tím nejlepším způsobem.
Blanka Žánová
Foto poskytla Blanka Žánová
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Bude zájem
o rekreační badminton?
Jistě každý z vás okusil nebo viděl hrát badminton. Tento druh
sportu se hraje v hale a je svým přirozeným pohybem ideální k udržení nebo zlepšení fyzické kondice. Nenásilnou formou pomáhá k lehkému zbavení nadbytečných kil. Může se hrát v jakémkoli věku.
Touto cestou hledám zájemce všech věkových kategorií, kteří
by měli zájem o tento druh sportu. Jedná se o ryze zájmovou činnost bez členství ve sportovním oddíle, a to na přibližně 1,5 hodiny
týdně v podvečer. Tomu, kdo by si chtěl hru nejprve vyzkoušet,
je možné badmintonové rakety zapůjčit. Pokud tedy chcete pro
své zdraví něco udělat, přineste si sebou sportovní oděv a obuv
vhodnou do haly.
Celková cena za pronájem haly činí 350,- Kč na hodinu (děti
zdarma) a bude rozpočítána mezi účastníky.
Sraz je v úterý 5. května v 17.00 hodin před školní tělocvičnou.
Pavel Mazánek

Třídíme odpad II
Druhy odpadů

Pro správné nakládání s odpady
je nezbytné jejich třídění. Odpady,
které v domácnostech vznikají,
se třídí na objemné, využitelné,
nebezpečné a směsný komunální
odpad. K objemným odpadům
patří to, co se do běžné popelnice
nebo sídlištního kontejneru nevejde, jako třeba kusy nábytku,
podlahové krytiny a podobně,
a proto se musí odkládat do velkoobjemových kontejnerů. Ty jsou
přistavovány buď na veřejných
prostranstvích, nebo ve sběrných
dvorech.
V žádném případě není možné
odkládat objemný odpad vedle
popelnic. Většina objemného
odpadu se odstraňuje uložením
na skládce. Nebezpečné odpady,
které v domácnostech vznikají, zejména barvy, oleje, čistící
prostředky, léky, baterie, můžete
v Sadské odevzdávat při mobilních
svozech nebezpečných odpadů
v dubnu a říjnu.
Staré elektrospotřebiče, jako
například lednice, televize, rádia,
kulmy, můžete bezplatně odevzdávat v místě zpětného odběru, tedy
ve sběrném dvoře a v některých
prodejnách elektro. Některé nebezpečné odpady jsou dále předávány
k jejich rozebrání a částečné
recyklaci, jiné putují do spaloven
nebezpečných odpadů, případně
jsou uloženy na skládky nebezpečných odpadů.

Využitelné odpady jsou ty,
kterým se běžně říká tříděný
odpad, i když v praxi je vlastně
každý odpad tříděný. Běžně můžeme třídit sklo, papír, PET láhve
a ostatní plasty, nápojové kartony
a kovy. Vytříděné odpady se sbírají
prostřednictvím barevných kontejnerů či pytlů, sběrných dvorů a výkupen surovin. Vytříděný odpad
se musí upravit podle požadavků
konečných zpracovatelů na dotřiďovacích linkách. Tam se dotřídí,
slisuje a expeduje k recyklaci.
Ostatní odpad, který doma nevytřídíme, pak končí v popelnicích
a říká se mu směsný komunální odpad. Pokud bychom všichni správně
třídili, neměl by odpad v popelnicích už obsahovat ani nebezpečné
ani využitelné složky, protože tento
směsný komunální odpad končí bez
dalšího využití na skládkách nebo ve
spalovnách odpadu.
Základním cílem výše uvedených způsobů nakládání s odpady
je co možná nejšetrnější chování
k životnímu prostředí a nejvyšší
materiálové využití při dosažení
nejnižších možných ekonomických
nákladů.
Projekt Středočeského kraje
a společností EKO-KOM, a.s.,
a ASEKOL s.r.o.

Třiďme odpad
na využitelné, nebezpečné,
objemné a směsné odpady.
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