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Vzpomínka na minulost

V tomto čísle
Kdo je Patrik Wolf?.........str. 3
Výměna stromů..............str. 4
Život je hra slaví 10 let.....str. 9
Za fotbalem
v Sadské.................... str. 11

Ano, náš krásný novoroční ohňostroj
už je, bohužel, minulostí. Do prostoru
jsme vyslali stovky našich tajných přání
a teď je na osudu, ale někdy i na nás,
aby se nám splnila. My vám všem přejeme zdraví, sílu, odhodlání a dobrou
náladu, aby se nám tu všem dobře žilo.
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zprávy z radnice
Z usnesení rady města
Sadská, 6. 1. 2016

RM pověřila usnesením č. 22/2015
starostku Mgr. E. Jurinovou jednáním o dalším vývoji výroby v Sadské
se zástupci společnosti Skanska.
Jednání se uskutečnilo za účasti
paní starostky, pana M. Dokoupila
a oblastního manažera Skansky pana
Radka Závorky dne 30. 11. 2015
s tímto výsledkem: společnost Skanska provozovnu v Sadské prodala,
v Sadské však nadále zůstává v pronájmu se stejným výrobním programem jako doposud. V dohledné
době společnost Skanska ze Sadské
neplánuje odejít. Úkol byl splněn.
RM zamítla: žádost paní J. Svobodové, Fitness Rocky v Sadské, o revokaci bodu XII. usnesení č. 25/2015
a trvá na výpovědi nájemní smlouvy k pozemku 1727/2 na Husínku
a jeho předání pronajímateli nejpozději do 31. 1. 2016. Případné obnovení nájemní smlouvy je podmíněno
uhrazením veškerých dlužných částek

s termínem do 5 pracovních dnů od
doručení výzvy k úhradě. Pokud paní
Svobodová dluh neuhradí, bude záležitost předána právnímu zástupci
města Sadská k soudnímu vymáhání.
RM doporučila ZM vydat vlastníkům
přístřešku pro osobní automobily
paní V. Lánské, K. Sedláčkové, panu
T. Kerdovi a M. Léblovi pro účely dodatečného povolení stavby souhlas se
stavbou na cizím pozemku.
RM schválila:
l Pronájem části pozemku p. č.
1715 o výměře 1 m2 společnosti
DIMATEX CS, spol. s r.o., ze Stráže
nad Nisou za účelem umístění kontejneru na textil za nájemné ve výši
1.815,- Kč včetně DPH.
l Smlouvu o nájmu pozemku p. č.
1280/3 (areál bývalé železniční vlečky)
s pronajímatelem paní Denisou Holanovu, ze Sadské za roční nájemné ve
výši 10.000,- Kč za účelem uskladnění stavebního materiálu a suti z oprav

místních komunikací v roce 2015
a 2016.
l Cenovou nabídku společnosti
In.point s.r.o., architektonická a projektová kancelář, Praha 3, na zpracování studie a kompletní projektové
dokumentace na rekonstrukci ulice
Pražská za cenu 188.000,- bez DPH,
na zpracování studie a projektové dokumentace na přístavbu ZŠ za cenu
135.000,- Kč bez DPH a zpracování
studií pro řešení ulic Mládežnická,
Rašínova, Jordán a Za Kinem/Na Lávkách za cenu 100.000,- Kč bez DPH.
l Dotaci ve výši 4.000,- Kč na tisk
publikace VYTVARNÍCI NAŠEHO
REGIONU panu Jiřímu Černému ze
Sadské, s tím, že v ní bude zastoupeno 9 občanů našeho města. Deset
výtisků autor poskytne zdarma MěÚ
a KIC pro propagační účely.
Radní jednali na dalším zasedání
20. ledna. Sejdou se opět 3. 2. 2016

Z usnesení zastupitelstva
města Sadská, 14. 12. 2015
Zastupitelstvo města schválilo:
l Prodej pozemku p. č. 776 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
204 m2 za cenu 1.100,- Kč/m2, pozemku p.č. 777 (zahrada) o výměře
175 m2 za cenu 400,- Kč/m2 , tj. za
celkovou kupní cenu 294.400,- Kč
paní Ireně Holečkové z Kladna.
l Prodej pozemku p. č. 774, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 285
m2 a pozemku p. č. 775 o výměře
182 m2, oba pozemky v k. ú, Sadská
manželům Drobným ze Sadské, za
nabídnutou celkovou kupní cenu ve
výši 600.000,- Kč.
l Odkoupení pozemku pod místní
komunikací v ulici Barákova, parc. č.
1717/1 v k. ú. Sadská o výměře 92
m2 od paní Ireny Kroulíkové ze Sadské za 50,- Kč/m2.
l Rozpočet města Sadská a pravidla čerpání na rok 2016. Rozpočet se
stanovuje jako přebytkový.
l Dohodu o splátkách s paní Len-

kou Němečkovou ze Sadské s tím,
že bude dlužnou částku 92.202,- Kč
splácet v 61,5 měsíčních splátkách
ve výši 1.500,- Kč počínaje měsícem
lednem 2016; poslední splátka bude
uhrazena v únoru 2021.
l Podání žádosti o dotaci na akci
„Kanalizace ul. Resslova“ z Programu 2016 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 %
z celkových uznatelných nákladů akce.
l Podání žádosti o dotaci na akci
„Přístavba ZŠ“ z Programu 2016 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu rozvoje obcí a měst a závazek
spolufinancování akce v minimální
výši 5 % z celkových uznatelných
nákladů akce.
l Podání žádosti o dotaci na akci
„Výstroj a výzbroj JSDH“ z Progra-

mu 2016 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS a
závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce.
Zastupitelstvo města zrušilo:
Pověření pana Lukáše Moravce
plněním některých úkolů při řízení Městské policie Sadská ke dni
31. 12. 2015 a pověřilo pana Patrika
Wolfa v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 553/1990 Sb. o obecní policii,
v platném znění, plněním úkolů při
řízení Městské policie Sadská od
1. 1. 2016.
Radní jednali na svém dalším zasedání 20. ledna a poté se sejdou opět
3. února 2016.
Termíny zasedání ZM v roce 2016:
17. února, 27. dubna, 8. června,
7. září, 19. října a 14. prosince.

Slovo

starostky

Tak jak?
Pěkně vás vítám v novém
roce, milí spoluobčané. Jak
jsme uvedli v minulém vydání, ten loňský byl, obrazně řečeno úklidový, letošní
zaměříme na bezpečnost. S tím souvisí mj. také
i nevyhnutelné kácení stromů, další úpravy komunikací, jistota v ulicích, drogová prevence,
bezpečné ovzduší a ochrana životního prostředí
vůbec. Trochu mě děsí zprávy o tom, že v Jihlavě radní osobně probírají obsah popelnic, aby
zjistili, zda občané správně třídí odpad, že by
také mohly být celostátně uzákoněné domácí
kontroly všeho, co spalujeme a vypouštíme
komínem. Mám totiž za to, že taková opatření
jsou oboustranně nepříjemná, ale nutná, když
to jinak nejde. K bezpečnosti samozřejmě
patří i práce naší městské policie. Vězte, že od
letošního ledna jsme zpřísnili! S personálními
změnami přišly i ty organizační a tak jen za
posledních 14 dnů strážníci udělili na 60 pokut
a zaznamenali 46 přestupků, které vyřešili domluvou. No jo, ale tady je háček. Doposud jste
si stěžovali, že strážníci nejsou vidět v ulicích.
Teď zase za mnou i za panem místostarostou
chodí stěžovatelé, že dostali pokutu, třeba jen
za to, že zastavili na zákazu stání jen na pár
minut… Tak jak tedy?
Eva Jurinová

Krátce

l Odstrojené vánoční stromky můžete vhodit
i přes plot na biodvůr nebo je odložte ke kontejnerům. Denně je odvážíme.
l Na Palackého náměstí jste mohli
20. ledna slyšet zpěv křesťanských písní a čtení
z bible. Setkání se uskutečnilo v rámci náboženských akcí konaných po celé republice.
l Městská policie upozorňuje na změnu
úředních hodin pro řešení přestupků.
V pondělí a ve středu od 14 do 17 hodin.

Informace k rozpočtu města na rok 2016

Z

astupitelstvo na svém zasedání dne 14. 12.
schválilo rozpočet města na rok 2016. Je
koncipován jako vyrovnaný s drobným
přebytkem ve výši 23 tisíc korun. Celkové příjmy
dosáhnou 41.718 tisíc korun a narostou tak proti
roku 2015 o 3,8 %, kdy se očekává vyšší příjem
hlavně z daně z přidané hodnoty. Celkové výdaje
dosáhnou 41.695 tisíc korun.
Z této celkové částky výdajů je určeno na investice celkem 6.090 tisíc korun. Hlavními inves-

tičními akcemi v rozpočtu na příští rok jsou: 1.
etapa opravy chodníků a veřejného osvětlení v ulici Pražská v hodnotě 1.800 tis. Kč, dopravně-bezpečnostní úpravy okolí základní školy v hodnotě
1.000 tis. Kč, nákup repasované Multikáry v ceně
750 tis. Kč, oprava chodníčků v zahradě mateřské
školy a ukotvení střechy v hodnotě 400 tis. Kč a
další drobnější investiční akce. Z rozpočtu vedlejší
hospodářské činnosti jsou plánovány výdaje na
investice v celkové výši 2.223 tis. Kč a to na opravu

fasády čp. 3 knihovny a opravu střechy, fasády a
bytů v domě čp. 78 vedle spořitelny.
Ostatní výdaje rozpočtu v celkové výši 35.605
tis. Kč jsou určeny hlavně na zabezpečení veřejné
správy ve výši 11.396 tis. Kč, dále nakládání s odpady 4.554 tis. Kč, péči o zeleň 3.410 tis. Kč, příspěvek na provoz ZŠ, MŠ a KIC ve výši 7.586 tis.
Kč, fungování městské policie a příspěvek SDH
2.614 tis. Kč a na ostatní výdaje spojené s fungováním města.

rozhovor
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WOLFŮV REVÍR

Pomohu těm, kteří mě
budou potřebovat.
Dobrý den, jmenuji se Patrik Wolf
a narodil jsem se v roce 1981
v Kraslicích. Po těchto prvních
slovech na výběrovém řízení pokračoval ve výčtu zkušeností
u Městské policie v Praze a
všeho, co by se mělo v Sadské
z hlediska bezpečnosti změnit.
Už pár měsíců před svým nástupem totiž Sadskou procházel, sledoval běžný život, mluvil
s občany a vůbec… Pochopila
jsem, že slovo disciplína pro něj
není jen doplňkem do pusté fráze. Příjmení shodné s komisařem
Wolfem ze známého detektivního
seriálu samozřejmě nešlo přehlédnout, a tak jsme se na titulu
našeho rozhovoru s nadsázkou
shodli.
Nová práce ve funkci vedoucího strážníka pro vás zpočátku nebude jednoduchá, navíc v prostředí, kam jste se přistěhoval nedávno. Máte z něčeho strach?
Už jsem se dávno odnaučil mít strach, to víte,
že počítám s nečekanými událostmi, které
mohou být pro mě nepříjemné, ale jsem zvyklý je okamžitě otevřeně řešit bez obav. To už
k práci policie patří.
Splnil se vám sen?
V dospělosti asi ano, i když jako malý jsem měl
vzorů více. Lákala mě muzika a tak jsem se vyučil v hudebním oboru se zaměřením na opravu
dechových a bicích nástrojů. V této branži jsem
také 3 roky pracoval a pak nastoupil na vojnu.
Po ní jsem se odstěhoval do Prahy, kde vším
jsem byl rád a hlavně jsem si doplnil středoškolské vzdělání. Pak přišla výzva pracovat u policie
a když jsem povinný výcvik absolvoval úspěšně,
začal jsem si věřit a získal osvědčení strážníka
u Městské policie v Praze 9, kde jsem zůstal nepřetržitě 8 let. To víte, že zážitků mám hodně…
Kdy a proč jste se vlastně rozhodl přestěhovat z Prahy právě sem, do Sadské?
Plánovali jsme s manželkou rodinu a oba jsme
se shodli v tom, že nás život v rušné Praze už

unavuje. Začali jsme hledat klidné místo pro
život až jsme našli právě tady krásnou zděnou
chatu. Tu jsme si na první pohled zamilovali
nejen konstrukcí, ale i prostředím. Kouzlo
bylo natolik silné, že jsme na konci roku 2014
započali velkou rekonstrukci a rozhodli jsme
se zůstat natrvalo.
Vaše první dojmy ze Sadské očima občana i policisty ?
Popravdě jsem po osmileté zkušenosti nepřetržité služby v Praze natolik pohlcen policejní
prací, že jsem od začátku i takto vnímal chod
města a jeho okolí. Pochopil jsem, že město má
několik míst, kde je tak nějak zakotven určitý
chod a má svou atmosféru. Určitě jiná je kolem jezera, na takzvaném výfuku, ve středu
města i v jeho postranních uličkách. Podobně
jako všude, žije i tady jak problematická skupina lidí tak i ti slušní, kteří mají k bezpečnosti
určité výhrady. Chci se postupně se všemi seznámit a rád bych, aby se na mě i oni obraceli
s důvěrou.
Jak hodnotíte dosavadní stav naší městské policie?
Překvapilo mě, že jsem i za tak krátkou
dobu shledal několik přestupků jak ve veřejné správě, tak i v dopravě, aniž by to některý
ze strážníků řešil. V duchu jsem si říkal, že
tu mají pohodu, a že si tu všichni vše v rámci zákona a dobrých vztahů tolerují. ALE
OMYL!!! Po seznámení se s pár místními
rodáky jsem s hrůzou zjistil, že je vše jinak.
„Měšťáci“ tu nemají už delší dobu dobrou
pověst. Už jsem se seznámil i s policisty České republiky, se kterými jsem místní
problematiku probíral. No, čeká nás hodně
práce, hodně změn.

Kdy vás uvidíme v ulicích?
V Sadské a okolí mě můžete vidět kdykoliv
a pokud mě neuvidíte, neznamená to, že tam
nejsem…
Jak se zachováte, když budete muset napomenout kamaráda nebo známého, či
jinak vlivného občana?
Je jasné, že jsme lidé a občas chybuje každý.
Zároveň ale platí, že jsme za své činy zodpovědní, měli bychom znát základní předpisy,
vyhlášky, povinnosti i svá práva a tudíž musíme počítat s možnými následky.
Co by měl strážník MP umět především?!
Pozice strážníka vyžaduje spoustu předpokladů. Především je to práce s lidmi, a tak
je potřeba mít jak fyzickou tak i psychickou
průpravu. Také je potřeba se umět na vzniklou situaci dívat objektivně a dotáhnou ji do
konce.
Jak často musíte absolvovat testy-zkoušky a jaké?
Každý strážník absolvuje základní kurz zakončený zkouškou písemnou a ústní a každé
tři roky se to opakuje. Nezbytný je vynikající
zdravotní stav, který je kontrolován každý rok.
Taktéž jednou ročně je povinný střelecký výcvik a zkouška fyzické zdatnosti kombinovaná
se sebeobranou.
Opusťme práci směrem k vašim zájmům.
Mám rád hudbu a stala se mým životním
společníkem. Je pro mě důležité ji poslouchat
i tvořit. Rád zpívám a hraju na kytaru napříč
žánry, i když nejblíže je bigbeat. A mimo jiné
jsem také mravenec všeho druhu, miluju práci
se dřevem. V posledním roce jsem se zbláznil
do jízdy na motorce.
Za rozhovor poděkovala Eva Jurinová

Periodický tisk Územního samosprávného celku. Sadské noviny vydává Město Sadská, IČ:00 239 721, Palackého nám.1, 289 12 Sadská. Tel.: 325 594 261-2. Vychází měsíčně. Registrace MK ČR E 108 65. Šéfredaktorka: Mgr. Blanka Dražanová, grafická úprava: Bc. Jana Pospíšilová. E-mail do redakce: redakce@mesto-sadska.cz. Redakční rada: Mgr. Eva Jurinová – starostka, Václav Frank – místostarosta,
Zdenka Hamerová – ředitelka KIC, Monika Malinová – vedoucí knihovny, Michal Němeček – fotografie. Vychází v nákladu: 1500 ks. Tiskne: Tiskárna BOFTISK, Potoční 1847, Nymburk.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a editovat. Uzávěrka je vždy třináctého dne v měsíci (s výjimkou prosince). Toto číslo vyšlo 25. 1. 2016
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ze života města

Čeká nás další omlazování veřejné zeleně
I v tomto zimním období, kdy příroda odpočívá,
nás v našem městě čeká další omlazování veřejné
zeleně. Ve všech případech jde o stromy, které jsou
nemocné, přerostlé a svou polohou nebo svým stavem ohrožují naši bezpečnost.

S

práva majetku města a Komise pro veřejnou zeleň
posoudily
jejich stav
a shodly se, že výměna zeleně
je potřebná a nutná! Proto dojde k výměně vzrostlých stromů
v ulici Paroubkova za vyšší počet
stromů menšího vzrůstu, které nebudou ohrožovat chodce,
cyklisty ani automobilový provoz. Nevhodně zvolená skladba
stromoví a jejich špatná údržba
v minulosti totiž způsobuje, že
stromy rostou zcela nekontrolovaně a jejich další rozumná
údržba není prakticky možná.
Do budoucna by zcela jistě muselo k tomuto zákroku dojít.
Vykácená místa budou osázena
novou kulturou ve větším počtu,
která se do centra města hodí.

Druhým zásahem bude úplné
vykácení již starých a nemocných javorů na cestě od kostela
sv. Apolináře, přesněji řečeno
od vodojemu k silnici V Úvozu
u parkoviště vozidel. Zde jde zcela jednoznačně o stromy nemocné, přestárlé a každý větší vítr je
připraví o část uschlé koruny.
I v tomto místě bude vysázeno nové, mladé stromoví, které
k tomuto místu přísluší a opět ve
větším počtu. Umožní to prostor
získaný nejen vykácením stromů
starých, ale i nová úprava, která
v tomto prostoru vznikla po rekonstrukci sítě nízkého napětí
a veřejného osvětlení.
K třetímu připravovanému zásahu dojde v prostoru Jezera. Odstraněny budou stromy, které jsou
vesměs letitým náletem. Dnes
padají na vodní plochu, kterou zanášejí nečistotou a brání provedení
potřebné rekultivace pobřežních
částí a jejich úpravě na tolik žádané pláže. Ponechány budou stromy
a porosty, které svou polohou tvoří přírodní součást vodní plochy,
místa pro rybaření, ale také potřebný plážový stín. Ponechány budou
i porosty, které v některých pobřežních částech tvoří přirozenou
ochranu břehů Jezera před erozí.
Nejde nám o likvidaci stromoví
za každou cenu. K těmto krokům

Kulturní a informační centrum a město Sadská
zvou všechny příznivce našeho města na

SPOLEČENSKÝ PLES
MĚSTA SADSKÁ
pod záštitou starostky Mgr. Evy Jurinové

V SOBOTU 20. 2. 2016 od 20.00 hod.
         v sokolovně Sadská
Nenechte si ujít již osmý městský ples dobré nálady se skvělých předtančením a bohatou tombolou s velkou hlavní
cenou města. Můžete se těšit na dívčí skupinu Dance
Factory - Život je hra, latinskoamerické tance Letś
Dance i na svěží půlnoční Vánek. Do tance bude
hrát kapela POHODA. Těšíme se na Vás!
Vstupenky po 170 Kč kupujte a zamlouvejte v KIC, Palackého 257, Sadská,
tel. 603 891 304, 325 594 329,
kic.sadska@email.cz

chceme přistoupit po velmi citlivém zvážení jejich stavu. V každém případě bude odstraněná
zeleň především v centru města
nahrazena zelení novou a ve větším počtu.
Správa majetku města věří, že
najde pochopení i u vás spoluobčanů.
Václav Frank,
vedoucí Odboru
správy majetku
města

Pes - nejlepší přítel člověka, ale...!
Pokud se ale o psa dobře nestaráme, může náš kamarád třeba
utéct. V těch lepších případech
se páníček najde a pejsek se do
rodiny vrací, v těch horších pak
skončí v psím útulku.Vlastník je
tak či onak vystaven postihu za
volné pobíhaní psa po veřejných
komunikacích a prostranství
i zodpovědnosti za to, že zvíře
může někomu ublížit. Počet
vlastníků pejsků v Sadské
stoupá a s tím přibývá
i počet veřejných míst,
která jsou silně znečištěna psími exkrementy.
Jsem povinen upozornit

na znění Obecně závazné vyhlášky města č. 2/2013, která v článku
2 odstavci 3 jednoznačně ukládá
osobě, která má v dané chvíli zvíře
ve své péči, výkaly zvířete odstranit! Stejně tak je podle
článku 4 této vyhlášky
zakázáno vstupovat se
zvířaty na dětská hřiště,
nebo pískoviště. Městská
policie bude porušování citované vyhlášky nekompromisně postihovat. Mějme,
prosím, na paměti, že s velkou láskou k našim miláčkům
máme i velké povinnosti.

Václav Frank
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FOTOSOUTĚŽ
Lednová
Aktuální
hádanka:
to
fo hádanka
Kde je tato
trochu zašlá
pamětní
deska
(možná je to
základní kámen), na níž
je napsáno:
„Založeno
1921 K zdaru národa a
vlasti, Nic
neodolá
odvaze“.
Odpověď zašlete co nejdříve na
redakce@mesto-sadska.cz,
nebo ji osobně doručte do podatelny MěÚ.
Na snímku z prosincového čísla SN
je starý kilometrový patník „staré
pražské silnice“, který dodnes stojí
v Pražské ulici vedle autoservisu
Košnar (dříve Svazarm).
Správně odpověděl a dárek si
odnese pan Jaroslav Hofman ze
Sadské.

Každou středu od 18.30
v Kulturním a informačním
středisku v Sadské
(1. patro budovy muzea
na Palackého náměstí).

Přijďte mezi nás! Kdy?
• 27. ledna – Beseda s projekcí
fotek z cest po jihu Afriky – pan
Karel Skřivánek se s námi rozdělí
o své zážitky a postřehy
• 3. února – vyrábění nejen pro
ženy
Novinkou pro rok 2016 je následující nabídka: Člověk může mít
v životě starosti a věci, se kterými
si neví rady a které ho tíží. Protože
jsme sami poznali, že Pán Bůh je
dobrý, nabízíme každému, kdo by

chtěl, že se za jeho potřeby (nejen
zdravotní) budeme modlit. Tuto
možnost lze využít na každém
Rozcestí v čase 20.15 – 20.45.
Jsme tu pro Vás.
Pořádají křesťané z Apoštolské
církve. Můžete nás kontaktovat
na e-mailové adrese:
rozcesti.sadska@seznam.cz
Za celý organizační tým Vám přeje
hodně spokojenosti v novém roce
Zuzana Sedláčková.

Blahopřejeme
Dříve narozeným k jubilejním narozeninám
V lednu: • Věra Kováčová • Alena Malá
• Vlastimil Čech • Helena Pokrupová
• Jana Vránová • Marie Kroupová
V únoru:
• Božena Ottová • Jitka Lugmayerová • Drahomíra Beranová • Milan
Fridrich • Milada Antošová •
Marie Franková.

Fotohádanka
z minula

Nymburská policie přibírá nové kolegy

Ú

zemní odbor Policie České republiky Nymburk nabízí uplatnění uchazečům o policejní práci v přímém
výkonu služby.
Tímto bychom chtěli oslovit zájemce
o práci příslušníka Policie ČR. Máme
především zájem o nové kolegy, kteří žijí
v nymburském regionu a kteří vnímají
práci policisty jako své celoživotní poslání.
Uchazeči musí splnit přijímací řízení.
Předpoklady k přijetí do služebního poměru jsou následující. Policistou se může
stát občan ČR starší 18 let, který
o přijetí písemně požádá, je bezúhonný,
má úplné středoškolské vzdělání, je fy-

zicky, zdravotně a duševně způsobilý pro
přímý výkon služby, není členem politické
strany, nevykonává živnostenskou nebo
jinou výdělečnou činnost.
„V našich řadách rádi přivítáme perspektivní jedince, kterým nabízíme
zajímavou, často adrenalinovou práci na
obvodních odděleních: Nymburk, Křinec,
Lysá nad Labem, Městec Králové, Milovice, Sadská, Poděbrady a na dopravním
inspektorátu v Nymburce. Dále nabízíme
možnost profesního růstu s kariérním postupem na specializované služby, profesní
vzdělávání a dobré platové podmínky.
Pokud uchazeči splňují uvedené před-

Odposlechnuto
Na téma Ježíšek
a počasí na Vánoce

• „Vždycky
jsem nadával,
když mi Ježíšek přinesl ponožky!
Letos jsem se rozvedl, Ježíšek
žádný ponožky nepřinesl a teď mi
ponožky chybějí…“

• „Tak jsem byl o Vánocích na pohotovosti…“ „Ale copak? Kostička
z kapříka v krku?“ „Ale houby!
Dostal jsem žihadlo od vosy a já
jsem na to alergickej!“
• „To počasí se normálně zbláz-

poklady, mohou se přihlásit každý všední
den v době od 7:30 do 15:30 hod. na
Územním odboru Policie České republiky,
288 29 Nymburk, ul. Boleslavská 1831,
případně mohou projevit svůj zájem na
email: nb.podatelna@pcr.cz.
Uchazeči mohou osobně navštívit
vedení obvodního oddělení Sadská na
policejní služebně, ul. Prokopova 387,
289 12 Sadská každý všední den od
12:00 - 15:30 hod., kde rádi zodpovíme
všechny dotazy, nebo zavolat na tel.
číslo 974 878 750.     
npor. Mgr. Jana Žďárská
vedoucí oddělení OOP ČR Sadská

nilo! Dyť je větší teplo než bylo na
Velikonoce!“
• „Když někomu řeknu, že jsem den
před Štědrým dnem sekal trávu na
zahradě, tak mě bude mít za debila!“
• „Tak ti mám pocit, že s těma imigrantama ze Sýrie k nám imigrovala i
ta jejich zima…“
• Z rádia: „Dnešní novoroční setkání
otužilců bylo poznamenáno až nepřirozeně vysokými teplotami. Někteří
otužilci si dokonce stěžovali, že se při
koupání potí.“

• Z Facebooku: „Mladej dneska
zabodoval! „Dědo!!! Ježíšek nemá
žádnýho soba!!! Ježíšek má křídla a
Redbull!!!“
• Z Facebooku: „Dědo, héč! Já už mám
Notebook, i-phone, i-pad a PlayStation! A cos měl ty, když ti bylo jako
mně?“ „No, víš Karlíčku, já jsem měl
sníh na Vánoce.“
• Z Facebooku: „Letos o Vánocích
zaskočili silničáři zimu silně nepřipravenou! Po Novém roce jim to ale zima
oplatila!
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Mistrovské tituly opět v Sadské!!!
Když se ohlédneme za mistrovskými tituly, musíme
se vrátit měsíc zpátky, protože vyvrcholením sezóny
a „svátkem“ karate bylo Mistrovství České republiky,
které se letos konalo 5. až 6. 12. 2015 v daleké Ostravě. Mistrovství se za sadský oddíl Shotokan karate
Dó TJ Sadská zúčastnilo pět nominovaných karatistů – Josef Černík, Filip Černík, Vojta Procházka, Filip
Krišal a Luděk Melich. Kluci soutěžili v disciplíně
kumite (skutečný boj se soupeřem). Luděk nastoupil
navíc ještě v disciplíně kata (stínový boj, sestavy).
V turnaji se mezi sebou utkalo více než 500 nejlepších závodníků z 59 klubů v rámci celé ČR.

V

sobotu se v kategorii kumite junioři nad 76 kg postavil proti soupeři jako první
náš nejzkušenější závodník Josef
Černík. Byl však limitován svým
zdravotním stavem, což se záhy
projevilo, kdy Pepa neprošel přes
první kolo a k dalším bojům již
nenastoupil. Jeho mladší bratr
Filip se ve své kategorii kumite
dorostenci do 70 kg probil až do
finále bez větších problémů. Ve
finále nastoupil proti těžkému
soupeři z Ústí n. Labem, kterého nakonec porazil 3:1 a obhájil
tak svůj loňský titul Mistra České republiky! Všem se nám hned
zlepšila nálada a s napětím jsme
čekali na neděli, kdy měli v bojích
pokračovat Luděk, Vojta a Filip
Krišal.
V neděli nastoupil na tatami
jako první náš nejmladší závodník, pro kterého se jednalo zároveň
o premiéru na MČR, Luděk Melich. Luděk soutěžil jak v disciplíně
kata, tak v kumite. V kategorii kata
ml. žáci 10 – 11 let skončil nakonec po perfektních výkonech těsně
pod stupni vítězů na bodovaném

pátém místě (jsou dvě třetí místa
a hned páté místo), což je dosud
nejlepší oddílový úspěch na MČR
v této disciplíně! Poté zakončil svou
premiéru na MČR skvělým třetím
místem v kategorii kumite ml. žáci
10 – 11 let do 30 kg! Vojta a Filip
Krišal nastoupili na jednotlivá ta-

tami současně. Vojta se probojoval
v kategorii kumite st. žáci do 60 kg
až do finále, kde se postavil proti skvělému soupeři z TJ Krupka.
V těžkém zápasu Vojta prohrával
ještě 20 vteřin před koncem 0:2.
Ukázal však své kvality a trpělivost
a těsně před koncem zápasu otočil skóre skvělým kopem na hlavu
soupeře na 3:2. Obhájil tak své

loňské vítězství a druhý titul Mistra ČR byl doma! Filip Krišal si
v kategorii kumite st. žáci do 45
kg vedl až do semifinále výborně.
V semifinále však prohrál s borcem z Liberce, který ho poslal do
boje o bronz. Zde již Filip nezaváhal a třetí místo si s přehledem
zajistil! Z pěti nominovaných karatistů přivezl náš oddíl čtyři medaile, což opět potvrdilo skutečnost, že v sadském oddílu karate
převažuje kvalita nad kvantitou
v porovnání s ostatními oddíly,
za které nastupuje 15, 20 i více závodníků, kteří končí bez medailí!
Na tom má velkou zásluhu trenér
Milan Jančák a rovněž Pepa Černík ml., kteří našim karatistům
věnují péči a svůj volný čas. Poděkování patří i rodičům, kteří se

nemalou měrou podílejí na chodu oddílu. Děkujeme!
Pepovi Černíkovi přejeme brzké
uzdravení, protože od ledna začíná
klukům, kteří svou účastí na letošním MČR získali zároveň možnost
startovat na dubnovém Mistrovství světa v Polsku, tvrdá příprava.
Zároveň bych chtěl všem našim
karatistům popřát pevné zdraví,
protože jak se ukázalo, bez toho se
žádný sport, karate nevyjímaje, dělat nedá. Dále bych chtěl jménem
trenéra Milana Jančáka poděkovat
našim sponzorům, včetně města
Sadská, za finanční příspěvky, bez
kterých bychom jen těžko takových úspěchů dosahovali!
Více informací na
www.karatesadska.cz
Jan Procházka

Víkendová divadelní dílna

Nadi Hanuš-Vávrové
POLOLETNÍ VYSTOUPENÍ
rodinného centra ŽIVOT JE HRA
pondělí 1. února 2016, 17:30 hod, kino Sadská
l Vystoupení malých
ZUŠ Pečky pod vedením
i velkých kurzistů našeho
Evy Zajícové s pohádkou
rodinného centra
Tři sestry podle J. Wericha
l Poprvé se představí
l 10 let centra ve fotoi žáci Hry na kytaru pod
grafiích
vedením pana Hoskovce
Vstupné: dobrovolné
l Jako hosté vystoupí děti
Občerstvení: z trouby naší
z dramatického kroužku
babičky

kdy: 6. února 2016
čas: celkem 6 vyučovacích hodin
dopolední blok 9:00 – 11:15 hod.
odpolední blok 12:15 – 14:30 hod.
pro koho: děti od 10ti let
kde: rodinné centrum život je hra
cena: 800,- kč/ osoba
l budeme si hrát a přitom poznávat
sami sebe i druhé.
l prozkoumáme tělo i hlas a naučíme
se s ním lépe pracovat
l naučíme se pracovat s trémou
a strachem.
l vyzkoušíme si prožitkové hry, etudy

na daná témata, vtělíme se
do nejrůznějších postav.
l vrhneme se do improvizací
l při dobré konstelaci vytvoříme
krátké představení
Dílna se bude konat při
minimálním počtu 5 dětí.
Na seminář je třeba přihlásit se
předem e-mailem: nadavav@seznam.cz
nebo telefonicky: Anička – 605 278 909,
Hanička – 724 166 664
www.zivotjehra.com
e-mail: info@ zivotjehra.com
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Tadeáš
Ċierník

V loňském roce jsme
v Sadské přivítali tyto

nové občánky
1. října 2015 proběhlo tradiční vítání občánků na radnici
v Sadské. Bylo jich celkem devět. Dnes vám představujeme
poslední tři nové občánky.

Elena
Blažková

Jan
Bouška
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kultura
Výpůjční doba
v knihovně
Pondělí 12–16
Úterý 10–17

Středa 12–15
Čtvrtek 12–17

30. ledna v sobotu od 16 hod. v kině

KINO NA KOLEČKÁCH
opět přiváží animovaný film pro děti. Tentokrát se budou promítat MIMOŇOVÉ.
Kdo by neznal žluté panáčky ve tvaru
fazolek? Vstupné 70 Kč

V sobotu 27. února od 14 hod.
v kině Vás zve artistická skupina
MISTRAL na pořad

CIRKUS BUDE!
Nenechte si ujít odvážného fakíra,
kouzelnické duo, artisty i veselé
klauny.

Není drak
jako drak!
Divadelní pohádka
pro děti 24. ledna
od 16 hod. v kině

Bylo nebylo, do království přiletěl drak. V zámku nastalo pozdvižení, protože drak jistě bude
chtít princeznu k obědu. A tak se začali hlásit
udatní rytíři, princové a chasníci. Jenže ne každá princezna se draka bojí a ne každý drak se
krmí princeznami. Vstupné 50 Kč

Marta Balejová
– Šanson, věc veřejná
28. 2. od 16 hod. kino Sadská

M

arta Balejová patří mezi nejvýznamnější současné
šansoniérky, které se v České republice profesionálně zabývají tímto specifickým hudebním
žánrem. Její vlastní písně, ale i ty převzaté ze světového
repertoáru, dobře vymezují její vidění současného světa
zaměřené proti marnosti a lhostejnosti. Zveme Vás na pořad plný krásných melodií, zajímavých hostů a vyprávění.
Vstupné 90 Kč, senioři a děti 70 Kč

novinky
v knihovně
Christina Baker Klineová - Vlak naděje
Píše se rok 1929 a Niamh, která přišla o rodinu
po velkém požáru na newyorské periferii, cestuje díky organizaci Pomoc dětem vstříc nejisté
budoucnosti. Co ji v ní čeká? Najde přes řadu
bolestných ztrát své štěstí? Podobná otázka
zní v hlavě i sedmnáctileté Molly v roce 2011.
Protnou se osudy těchto dvou žen?
David Walliams - Příšerná teta
Teta Alberta je posedlá hrou zvanou blechy
a prohrála v ní už všechny peníze. Není
divu, že má spadeno na bohatství své
mladinké neteře Stelly, univerzální dědičky
panství Saxby Hall. Ale ta je rozhodnutá se
bránit. Kniha pro děti a mládež.

Stephen King - Srdce v Atlantidě
Hrdiny pěti příběhů provázíme od dětství přes
vysokoškolský život až po krutou zkušenost ve
Vietnamu. Mistr hororu, jenž skvěle ovládá i
povídkový žánr, se zde vyrovnává s traumaty
jednotlivce i celé společnosti tehdejší doby.
Ester Stará - Povíš mi to?,
hravé rozšiřování slovní zásoby
Kniha speciální pedagožky, logopedky a
autorky dětských knih Ester Staré hravou
a zábavnou formou nabízí konverzační
témata a netradiční úkoly učí děti utřídit
si a zformulovat myšlenky, hrát si s
jazykem a správně se vyjadřovat.
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Sdružení „Život je hra“ slaví 10 let
Obě zakladatelky Sdružení „Život je hra“ Hanička a
Anička si zahrály na reportérky a položily si vzájemně
tři otázky týkající se 10 let existence sdružení. Co se
jim honí hlavou a jaké mají další plány?
Anička: Co pro tebe znamená Život je hra?
Hanka: ŽIVOT JE HRA je velká
část mého života, ve které si ještě
umím a můžu hrát. A co je nejlepší,
celá banda skvělých lidí si hraje se
mnou/s námi. Je to spousta vzpomínek, zkušeností, času, aktivit, je
to životní styl, standard, kterého
se nehodlám nikdy vzdát. ŽIVOT
JE HRA je samozřejmá a naprosto
přirozená součást mého bytí…
Anička: Na které setkání za
dobu deseti let v Život je hra
ráda vzpomínáš?
Hanka: Na všechny. Samozřejmě, že ne vše za posledních deset
let bylo růžové, ale vše, co se dělo,
děje a dít bude, má svůj smysl.
Všechno nás někam posouvá,
něco učí a jsi-li otevřená přijmout
to, co se ti nabízí, neustále rosteš.
Já s každou aktivitou, setkáním
o menší či větší kousíček povyrostla a těším se na to, že porostu
dál. Nevzpomínám úplně často, protože na to jednoduše není
moc čas. Teď ale, když se hrabu ve
starých fotkách a videích, moc se
bavím. Je úžasné, jak se nic vlastně neopakuje stejně, X ročníků
plesů a každý jiný, Y ročníků her
a každé byly v něčem zvláštní,
nové, kouzelné a tak by se dalo
pokračovat dál a dál. Já osobně
se asi úplně nejvíc bavila na plesu V záři filmového plátna- předávání Sadskarů – příprava byla
hrozně náročná, ale moc jsme si
ji užívali, pamatuješ na dabování
ukázek z filmů? A hrozně mě bavilo, že se lidi zapojili do soutěže

a hráli s námi a to od začátku až
do konce, kdy Tomáš Plaček přišel
na jeviště s A3 papírem jakože děkovačka za Sadskara . Pamatuju si,
jak jsem byla dojatá, když poprvé
Marika Singers zpívali Halelujah,
nebo když na festivalu vystupovaly děti ze Speciální školy v Poděbradech a pak si šly vyzvednout
cenu, ještě teď mám slzy v očích
a husí kůži, jakože moc! Když se
dívám na stará videa a vidím teď
své náctileté tancovací slečny, jak
byly maličké…nebo koneckonců
naše děti. Vždycky jsem se trochu
prala s pocitem, že beru své rodině, abych mohla dát jiným, ale
ona ta děcka u všech těch našich
akcích jsou a mají v očích přesně
ty ohníčky, pro které to všechno
vlastně je. A když se pak ohníček
k ohníčku přidá…
Anička: Co je pro tebe vztyčeným prstem v Život je hra,
lekce, kterou ti dala?
Hanka: Mým vztyčeným prstem je vlastně jen jediné, že unést
se mohu nechat myšlenkou, realizace už musí zůstat v realitě. Někdy tak moc něco chci, že se občas dostanu za své vlastní hranice
(kterými jsou pro mě rodina, práce, čas sama pro sebe) a desetiletá
zkušenost říká, že se to dělo v minulosti dost často. A zkušenosti se
nepředávají, ale získávají, že? Snad
jsem se tedy naučila a mám tam
vykřičník, že není nutné hnát věci
do extrémů a občas je potřeba zařadit zpátečku.
Hanka: Co ti na těch posledních deseti letech existence

ŽIVOT JE HRA přišlo úplně,
ale úplně nejlepší?
Anička:  Asi těch deset let,
co mi nastavuješ zrcadlo. Je to
strašně zvláštní pocit jistoty v nejistotě. Každá akce, kurz, porada, spolupracování je dílkem do
skládačky, kterou ještě nevidím
v kompletním obrazu, ale stoprocentně vím, že jsem na správné
cestě. Nejlepší moment je tedy
od společného vyklízení našeho
skládku, přes drhnutí záchodů,
malování sálu, příprav, nácviků
až po závěrečné vydechnutí po
akcí…takže vlastně všechno .
Hanka: A naopak, na co nevzpomínáš moc ráda?
Anička: Občas bojuju se střetem zájmů moje děti versus Život
je hra. Jinak bylo spoustu momentů vyčerpání, ztráty iluzí, ale i na
to vzpomínám ráda, protože je to
prostě škola života a vývoj. Jo a
vlastně jednou jsme se před Black
and White plesem nepohodly. Vůbec netuším proč a kvůli jaké prkotině… ale to se mi trochu vaří
žaludek. Takový ten vztyčený hrozící prst, že tenhle pocit fakt ne-

Omluva za uveřejněnou chybu
před opravou

po opravě

chci zažít nikdy víc. Nevím, proč
to bylo, asi nám to ani nevydrželo
dlouho, ale to je moment při kterém mi tuhne krev.
Hanka: Je nějaký nenaplněný sen v rámci ŽIVOT JE HRA,
který ale určitě doufáš, že se
jednou naplní?
Anička: No jasně, je jich víc!
Ten největší neprozradím, ale ze
snů, ke kterým spějeme, je určitě
Olympiáda, do které se zapojí fakt
celé město, nebo okolní vesnice
proti sobě . Ucelený volnočasový program pro děti, ze kterých
vyrostou budoucí lektoři a Život je
hra bude vracet dalším generacím
svoje poselství. Celoživotjehrácký
pobyt na týden plný her, sportování a kreativity. A trochu doufám
v další Životjehrácká centra po republice. Proč zůstávat při zemi a
mít jen jeden maličký sen, že?
Anička Kracíková a Hanka
Dančišinová, ŽIVOT JE HRA

V minulém čísle jsme v článku Tomáše Kerdy o „Černé stavbě“ v Rašínově ulici omylem
zaměnili popisky pod fotografiemi. Zveřejňujeme je správně ještě jednou s informacemi o dalším postupu.
Vlastníci přístřešku pro osobní automobily (V.
Lánská, M. Lébl, T. Kerda, K. Sedláčková) požádali v rámci legalizace této nepovolené stavby na
části pozemku města Sadská parc.č. 230/7 o souhlas se stavbou na cizím pozemku. Rada města
doporučila zastupitelům tento souhlas vydat.
Na zastupitelstvu města se tedy bude o tom hlasovat 17. února. Pak se rozhodne o pronájmu
nebo o prodeji této stavby a vyvěsí se záměr.
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Slovo

škola / školka
ředitelky

Novoroční přání

Vánoce jsou za námi, užili jsme si spoustu pohádek, přesto mi dovolte převyprávět ještě jednu.
Bylo nebylo, v jednom malém městě žila zahradnice, která stále toužila vypěstovat něco výjimečného.
Začala proto s malými trsy květinek, které pod jejíma
rukama ožívaly a měly se čile k světu. Rozhodla se proto zvětšit svoje zahradnictví, přibrala pomocníka, který
měl práci stejně rád jako ona a pustili se do práce. Denně trávili hodiny
kolem svých sazeniček, nedbali na posměšky lidí, že z nich stejně nic
nebude a radovali se z každého nového lístku, z každého kvítku. Nakonec
začali sklízet úspěchy a vypadalo to, že se dali správnou cestou. Znovu
rozšířili svoje hospodářství o sazeničky, které jim začali nosit lidé z okolí.
I tyto kytičky rostly jako z vody a k radosti majitelů i zahradníků vyhrávaly na výstavách v Čechách i v zahraničí. Zahradnice byla šťastná, všichni v okolí chválili její práci, čas, který zahrádce věnuje, dostávala dárky
jako poděkování od majitelů sazeniček. Nejlépe jí však bylo přímo na
záhonku. Kytičky se za ní otáčely a mávaly lístky vždy, když se objevila.
Zahradnictví se rozrůstalo a tak bylo nutné přijmout další pomocníky.
Jeden z nich, který se prokazoval velkou erudicí, dostal na starost ten
nejkrásnější záhon. Kytičkám se začal hned věnovat, věděl, co je třeba,
promlouval s jejich majiteli, vysvětloval změny v pěstování. Kytičky rostly
a začaly se měnit. Když se vešlo do zahrádky, už se neotáčely, už neklepaly
lístky, jen se pootočily a sklonily hlavičky. Nejvíce se však klepaly na
nového pomocníka. Nevadilo jim, že je občas podupe, když je vzápětí zalil
správnou směsí. Zapomněly, kdo o ně pečoval, když vystrkovaly první lístečky, kdo rovnal jejich stonky a podpíral je, když umdlévaly. Zahradnice
se pro ně stala cizím člověkem. Když se pomocník rozhodl ze zahradnictví
odejít za prací do větší firmy, majitelé sazeniček chtěli najednou přesadit
některé z nich do jiného zahradnictví. Nejlepší zahradník byl přece pryč,
tak proč tady zůstávat! Marné byly prosby a vysvětlování, starým zahradníkům nikdo nevěřil a nejkrásnější záhon tak zahynul. A jak to tak bývá,
začalo se v městečku vykládat, že to vlastně všichni věděli, že to dávno
říkali, kam se ta ženská hrabe a vlastně dobře jí tak, moc vyrostla, tak ať
spadne hezky na zadek. Úšklebky přicházely ze všech stran a zahradnice
poprvé pocítila ve skutečnosti to, co jí říkala babička. Že totiž bolest srdce
je ta největší na světě. Myslela si, že již nemůže unést tu nespravedlnost,
všechny lži a pomluvy, které ji pronásledovaly na každém kroku. Cítila
takový smutek, že nebyla schopna zajít k záhonku, ba ani otevřít dveře
do zahradnictví. Rozhodla se proto vše zavřít a věnovat se pouze svojí
soukromé zahrádce, kterou mnoho let zanedbávala.
Po několika týdnech se vydala se všemi zbylými kytičkami rozloučit
a vyvěsit ceduli „Zavřeno“. Vešla na zahrádku, kde zbylo jen pár starých
a spousta nových sazeniček. Pohladila ty nejstarší a s pláčem jim potichu
vysvětlovala, že už nemůže, že se opravdu snažila, ale srdce jí tak bolí, že
už nedokáže dál pracovat. Vtom cítila, jak ji na nohách šimrají lístky těch
nejmenších sazeniček. Všechny se klepaly, hladily ji a otáčely květ jako by
byla sluníčkem. A zahradnice najednou nevěděla, jestli opravdu chce ze
svojí krásné zahrádky odejít, jestli udělá radost všem, kteří jí prorokovali
konec podnikání. Otřela slzy, poděkovala nejmenším za novou sílu
a rozhodla se zůstat. Něco tady vybudovala a třeba ty nejmenší za pár
let nezapomenou, kdo je poprvé zasadil, kdo jim byl oporou. Jen si pro
sebe slíbila, že bude opatrněji přijímat ty velké oslavné díky za svoji práci,
protože ne vždy jsou tyto upřímné.
A to je snad dobrý konec jedné pohádky. Vám všem bych chtěla na
prahu nového roku popřát, aby vás nikdy nebolelo srdce tak, jako naši
zahradnici, abyste nikdy nepoznali takový zmar, zoufalství a lidskou zášť.
Ať se Vám v dobrém vrací vše, co vložíte do svého okolí.

Blanka Žánová

Ve čtvrtek 7. ledna zavítala na naši
školu čtveřice příjemných lidí. Připravili si pro nás zajímavý a poučný
program o třídění odpadu.
Ne ve všech státech se lidé snaží
ochránit životní prostředí. Na obrázcích jsme viděli hromady odpadků
z jiných států. Seznámili jsme se
s různými barvami kontejnerů a dostali jsme za úkol roztřídit odpadky,
které byly nakreslené na kartách. Ne
každému se to povedlo – pletli jsme si papír
s kartonovou krabicí od
mléka, různé druhy plastů
a nebezpečný materiál jako
jsou baterie, nebo léky.
Prohlédli jsme si fotografie
spalovny v Brně, Liberci
a Praze a ukázali i vysvětlili
si, jak fungují.
Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavého z ochrany životního
prostředí, a proto se budeme snažit
třídit odpadky ještě svědomitěji než
dosud. Beseda byla moc zajímavá.

Jana Krejčíková a žáci 4. B
Celý první stupeň měl 7. 1. besedu
s Tondou Obalem. Dozvěděli jsme
se spoustu věcí. Povídali jsme si
o třídění odpadu, o recyklaci,
o energetickém využití, o spalování
odpadu a o sběrných dvorech.
Teď už vím, že za rok vyprodukuji
350 kg odpadu, že se z odpadu

vyrábí textil a nábytek. Že první
skládky existovaly už ve starověku, některé domy byly postaveny
z odpadu. Víte proč? Protože
z krabic od mléka nebo džusu se
dají recyklovat tvrdé panely a z nich
jsou potom stěny.
Z této besedy by si měli vzít všichni
ponaučení, že by se měl třídit
odpad, protože každá věc se dá
znovu využít.

Michaela Staňková, 5. B
Povídání s Tondou Obalem bylo
velmi zajímavé a poučné. Dozvěděli
jsme se např., že dům může být
postaven z kartonu, že spalovny
spálí za rok 300 000 t odpadků.
Když recyklujeme, neznečišťujeme
naši planetu. Proto bych vám ráda
řekla: „Recyklujte!“

Natálie Jeníková, 5. B

Zimní dovádění na sněhu
Konečně jsme se dočkali sněhu,
tak jsme toho hned využili a vyrazili
ven. Nemuseli jsme chodit daleko,
jelikož venku byla pěkná chumelenice. Okamžitě jsme se začali koulovat, dělali jsme sněhuláky
a sněžné anděly, klouzali jsme se
a zkrátka řádili, jak smyslů zbaveni!
Byla to paráda a ta trocha sněhu za
krkem a mokrá kolena nám vůbec
nevadila!

Jana Dobrá a žáci 2. B

Sport
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Ať žije fotbal v Sadské!

Začátky fotbalu v Sadské se datují již od dvacátých let a podle nejstarší kroniky se
dá vyčíst, že od roku 1923. Začínalo se na
„starém“ hřišti za sokolovnou (nyní tam stojí
rozestavěná hala). Hřiště bylo škvárové, po
každém dešti pod vodou, brány dřevěné.
Podle dobových fotek je zřejmé, že byl fotbal
v Sadské populární. Při utkáních stálo okolo
hřiště pokaždé mnoho diváků, rozhodně více
než v dnešní době. V roce 1972 se otevřel
nový fotbalový stadion, který slouží tomuto
sportu dodnes. Hlavně díky nadšencům, kteří
se již skoro 100 let o sadský fotbal starají.
Jelikož nejsem pamětníkem začátků fotbalu
v Sadské, chtěl bych zde popsat současnost
a nedávnou historii.

V Sadské se již dlouhodobě daří v práci
s mládeží. Jako jedni z poslední klubů
v okrese máme obsazené všechny věkové kategorie mládeže i dospělých.
Od mini přípravky až po „staré“ pány
má klub kolem 160 aktivních členů. Do
18 let tu hraje cca 90 dětí. Tyto počty se
samozřejmě mění dle síly ročníků, ale
v podstatě se nejedná o velké rozdíly.
V dnešní době, kdy mají děti mnohem
větší výběr ze sportů (např. florbal)
a kdy zároveň mají děti o sport všeobecně menší zájem, považuji současný
stav Sadského fotbalu za velký úspěch.
Tento článek píšu hlavně proto, abych
mohl tímto poděkovat těm „nadšencům“, kteří se ve svém volném čase
a bez jakéhokoliv honoráře o tyto naděje fotbalu starají.
V současnosti jsou to: mini přípravka – Tomáš Lugmayer a David Barták,
mladší přípravka – Milan
Mašek, Martin Málek,
starší přípravka – Milan
Hála a Martin Svoboda,
mladší a starší žáci – Jaroslav Klár, Lukáš Sedláček a Milan Svoboda,
dorost – Jiří Vojáček,
František Vlach a Michal
Remsa. Dnes jsou to oni,
nedávno to byli jiný ta-

tínkové nebo bývalí fotbalisté, ale podstatné je, že se vždycky někdo najde
a pokračuje se dál. Za zmínku stojí jistě
i nedávný trenér přípravky Luděk Poláček, který v Sadském fotbale udělal kus
dobré práce a nyní „bohužel“ pro nás, již
nemá čas nám pomáhat, protože jezdí do
Mladé Boleslavi, kde hraje jeho starší syn
fotbal. I to je ukázka, že i z našeho malého
fotbalu se lze dostat do elitních mužstev.
Těch příkladů je samozřejmě více, ale to
by bylo nadlouho.
Není to ale jen o trenérech. Kolem fotbalu
se „točí“ další lidé, kteří Sadskému fotbalu
věnují zrovna tolik času a úsilí a bez nichž
by tohle všechno nefungovalo. Je jich
za ty roky mnoho a opět nelze všechny
jmenovat, protože bych na někoho mohl
zapomenout. Ale pár bych jmenoval rád.
Je to Oldřich Pilař, který věnoval nejenom
našemu fotbalu, ale i fotbalu všeobecně
velkou část svého života a má velký podíl
na tom, že fotbal v Sadské doposud takto
„žije“. Nyní si již užívá starobního důchodu a jeho práci převzal František Vlach,
který ji dělá se stejným úsilím a nadšením.
Pak je to správce hřiště - Jaroslav Hora,
který se již pár let stará o trávník, dresy
a údržbu areálu a mnoho dalších.
Všem minulým, současným a budoucím
nadšencům ještě jednou díky.
Michal Klokočník


V badmintonu si děti vedly dobře!

N

a konci loňského roku se odehrál
první badmintonový turnaj dvojic, který
sehrály sadské děti. Předvedly na něm
nejen svým rodičům, jak jsou šikovné. Byly
rozděleny do dvou věkových kategorií
a takové jsou výsledky:

Kategorie mladší žáci:
1. místo Maruška Hendrychová - Sofinka Heeri
2. místo Anička Hendrychová - Adámek Bedrna

Kategorie starší žáci:   
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

Petr Vyletal - Michal Husák
Aleš Mašek - Aneta Strobová
Adéla Husáková - Hedvika Dudková
Adriana Hájková - Agáta Strobová
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inzerce

Hledá se

staford
Torik

Vážení,
dne 6. 10. 2015 se ztratil v okolí Sadské americký stafordšírský terier slyšící na jméno Torik. Je světlehnědý s bílou náprsenkou, bílými
ponožkami a velmi tenkou bílou čárkou na
čele. V den ztráty měl zelený látkový obojek.
V kohoutku má cca 60 cm a váží v současné
době cca 25 kg. Je velmi hodný a má rád lidi
i děti. V současné době bude patrně velmi
vystresovaný. Za dobu, kdy není doma bude
pravděpodobně ve špatném tělesném stavu.
Na pravé přední pacce (viz foto) mívá ekzém,
který se mu často dělá a je třeba ho léčit. Na
tomto psovi záleží dvěma rodinám a zejména
několika dětem.
Za jeho odchycení nebo nalezení
a předání nabízím 10.000,- Kč.
Kontakt je na mobil: 603 440 814.
V poslední době byl několikrát spatřen v oblasti Sadská, ulice Dr. Sokola a okolí kostela.
Velmi prosím o pomoc při jeho hledání.

Firma Glassform přijme brigádníka nebo
důchodce na poloviční pracovní úvazek
pro jednoduchou tvůrčí práci na skleněných vitrínách (broušení skla, kompletování vitrín a instalace u zákazníka). Nabízíme příjemné prostředí rodinné firmy.
Kontaktní osoba: Petr Hořák,
tel. 602 231 332.

