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Slovo
starostky
I letos měla Sadská velké štěstí! Voda ze vzedmuté Šembery
(místním názvem Kanovnice)
sice zahrozila, ale zůstala v korytě. Naši občané nemuseli opouštět
domovy pouze s nejnutnějšími
věcmi tak, jak jsme to viděli v televizi či na titulních stránkách
denního tisku.
O to více si cením pomoci,
kterou ve dvoudenní sbírce nabídli sadšťáci obcím postiženým
povodněmi. Stovky balení s pitnou vodou, krabice s gumovými
nebo pracovními rukavicemi,
desinfekční prostředky, plastové
pytle a repelenty, ale také pytle
s krmením pro psy – tak vypadala
materiální pomoc, kterou jsme
během necelých dvou dní shromáždili v budově radnice. Pomoc
směřovala do Netřebic a Budiměřic, k nimž patří i místní části Rašovice a Šlotava, které poškodila
voda ze zdivočelé Mrliny.
Zvláště chci vyzdvihnout obětavou pomoc sadských dobrovolných hasičů, kteří od 2. června
zasahovali postupně v Sadské,
Kostelní Lhotě, Pískové Lhotě,
Vestci, Sokolči, Třebestovicích
a Budiměřicích a zachránili spousty majetku před poškozením.
Děkuji proto všem, kteří poškozeným pomohli materiálně,
finančním př íspěvkem nebo
záchrannými pracemi přímo
v postižených obcích.
Cecilie Pajkrtová,
starostka města

O

K R ÁT C E

pokácené stromy v oblasti
slepého ramene Labe se začala
zajímat Česká inspekce životního
prostředí. Pracovníci městského
úřadu předali inspektorům všechny podklady k prošetření nedovolené těžby dřeva. K postihu viníků
by mohla pomoci i nová svědectví.
-měú-

Vzedmutá Šembera způsobila počátkem června problémy hlavně v zahradnictví manželů Husákových, ale
i v Prokopově ulici, kde voda zaplavila přilehlá pole až k Sadce a zahrady a sklepy nejbližších domů.

Město získá pozemky
Pozemek pod příjezdovou cestou k Jezeru (p.č. 2380/17, 375 m 2)
získá město bezúplatným převodem
od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových. K dalšímu
narovnání vlastnických vztahů
dojde odkupem 50 m 2 pozemku
p.č. 1691/7 (odstavná plocha před
bytovkami v ulici Dr. Sokola)
od Ivany Hejdukové z Křečkova
za částku 50 Kč/m 2. Za stejnou
částku ještě město odkoupí celkem
177 m 2 pozemků p.č. 2387/237
a 257/12 (část cesty Na Vodrážce)
od manželů Součkových ze Sadské.
Zajímavostí je, že tyto pozemky
se stále nacházejí v katastru Kostomlátek nad Labem a na sadské
straně Labe se ocitly po narovnání
toku řeky v 70. letech 20. století.
Od té doby stále nedošlo k úpravě
hranic katastrů.

Schválené rozpočtové opatření
č. 8/2013 zvyšuje příjmy městského
rozpočtu o další 1,1 miliónu korun
z vedlejší hospodářské činnosti
města. Částka bude využita na zřízení pátého oddělení mateřské
školy.
Ceník hospodářské činnosti se
rozšíří o další služby občanům:
práce ruční sekačkou, křovinořezem, traktůrkem a také o vyvěšení inzerce v přízemí budovy
radnice.
Úvěr z Fondu rozvoje bydlení
ve výši 91 tisíc korun město poskytne jediné žadatelce druhého kola
Petře Kubíkové na výměnu oken,
zateplení fasády a opravu terasy
domu čp. 834. Zároveň zastupitelstvo schválilo vyhlášení 3. kola přijímání žádostí o úvěr z tohoto fondu
s termínem do 30. srpna 2013. -qk-

MIMOŘÁDNÉ
ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

se bude konat 10. čer vence
od 17.0 0 hodi n v zased ací
místnosti městského úřadu.
Na programu bude
ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO
PLÁNU.
Navrhovaná změna řeší převod
pozemků soukromých vlastníků v několika lokalitách města
do zón určených k individuálnímu bydlení.

V dnešním čísle najdete:
Chystá se oprava chodníků str. 2
Úklid podél Výrovky

str. 3

Ráj na zemi v Sadské

str. 5

Zájezdový kroužek

str. 6
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Účastníci
Pohádkové cesty
přispěli na povodně
V krásném a slunečném červnovém sobotním dni se uskutečnil
v Sadské na hřišti u léčebny další
ročník Pohádkové cesty lesem.
Děti procházely třináct stanovišť,
na kterých plnily různé úkoly,
které pro ně připravily pohádkové
bytosti. Sladká odměna byla samozřejmostí spolu s otiskem razítka
za zdárné splnění. V cíli na ně
čekalo další překvapení v podobě
soutěží s DJ Ivo Procházkou nebo
se zástupci pojišťovny Generali.
Také zde byly skákací hrady nebo
pravý parkurový koník ze stáje Moniky Kytkové, na kterém se mohli
zájemci povozit. Nechyběla ani
tolik oblíbená hasicí pěna. Velkým
zážitkem bylo pěvecké a kytarové
vystoupení pana Michala Šebse,
o ozvučení se postaral Lukáš Klokočník.
Poděkování patří sboru dobrovolných hasičů, divadelnímu
souboru Klicpera a kulturnímu
a informačnímu centru za přípravu
a organizaci. Dále je třeba poděkovat pohádkovým bytostem, které
stály na cestě pohádkovým lesem,
a také všem účastníkům, díky

kterým se podařilo vybrat na dobrovolném vstupném rekordních
12 tisíc korun. Letos je organizátoři
věnují na povodňové konto Vestce.
Největší poděkování však tradičně patří sponzorům celé akce,
kterými jsou: Řeznictví Petr Hnilo,
Papírnictví Eva Krátká, Kadeřnictví Bohumila Říhová, Čajenka
– kávenka Lenka Jirásková,Květinářství Helena Husáková, Zelenina
Michal Vajgl, Potraviny Renáta
Wimmerová, Železářství Bohuslav
Štěpán, Večerka Eduard Štěrba,
Modeláž nehtů Martina Husáková,
Adam Šop, Dům módy U Zlatého
slona, Hospůdka sokolovna, restaurace Na Schůdkách manželů
Černých, manželé Pajkrtovi, Lukáš
Klokočník, Postřižinský pivovar
Nymburk, Sedos, s. r. o., dopravní značení, Instalatérství Čejka
a Staněk, Instalatérství p. Kolbaba,
Jaroslav Eis - hasicí přístroje, NYKOS, a.s., Ždánice, HALKO Nová
Ves, THERMOKOMPLET Třebestovice, Baroch – okna, s. r. o.,
DS Nymburk, s. r. o., PROSTAV,
s. r. o., Poděbrady.
Jiří Jeník, místostarosta

Zastupitelstvo města Sadská vyhlásilo
v souladu se schválenými Pravidly

III. kolo přijímání žádostí
o úvěr z Fondu rozvoje bydlení
na modernizaci bytů a domů v k.ú. Sadská
Podat žádost o poskytnutí úvěru lze do 30. srpna 2013. Formuláře
žádostí pro fyzické nebo právnické osoby o poskytnutí úvěru jsou
k dispozici na podatelně Městského úřadu Sadská nebo na elektronické úřední desce na elektronické adrese www.mesto-sadska.cz.
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Chodníky opraví
firma HALKO

Výsledkům tří výběrových řízení na dodavatele investičních akcí
letošního roku se věnovala rada
29. května. Ze všech vyšla vítězně
firma HALKO stavební společnost, s. r. o., z Nové Vsi I. Opravu
chodníků v ulicích Paroubkova
a Poděbradská zajistí za 912 tisíc
korun bez DPH, opravu chodníku
v Pražské ulici za 79 tisíc bez DPH
a opravu autobusového nádraží
za 593 tisíc bez DPH.
Společnost Viva Natura koření
z Třebestovic získala svolení k pořádání dalšího potravinového trhu
na Palackého náměstí ve středu
5. června za nájemné ve výši 2 tisíc
korun.
Rada vzala na vědomí oznámení
Zuzany Škarvadové ze Sadské,
že se vzdává práva na odkoupení
městských pozemků p.č. 2099/31
a 1527/6 o celkové výměře 812 m 2;
proto rada vyhlásí nový záměr
na prodej těchto pozemků obálkovou metodou.
Radní rovněž souhlasili se záměrem Heleny Klokočníkové pořádat 14. června večer letní taneční
parket v prostorách za sokolovnou
za předpokladu dodržení hygienických limitů pro hluk.
Schválené rozpočtové opatření
předpokládá navýšení příjmů města
o 11,4 tisíce korun za pokuty udělené městskou policií. Tato částka
pokryje náklady spojené s pronájmem vozu k měření rychlosti jízdy
aut v ulicích města.
Rada také uložila starostce
Cecilii Pajkrtové jednat s ministerstvem zdravotnictví o dalším
postupu při řešení situace okolo
pramene minerální vody Sadka,
který byl kvůli zvýšené radioaktivitě označen za zdravotně závadný.
O výsledku jednání informovala starostka radu na další schůzi
12. června. Ministerstvo sdělilo, že
pramen zůstane uzavřen do konce

roku s tím, že v posledních měsících bude zajištěna další kontrolní
analýza radioaktivity a následně
rozhodnuto o dalším postupu.
Připravovanou pátou třídu mateřské školy vybaví nábytkem
společnost Kenast s.r.o. z Peček
za 187 tisíc korun bez DPH.
Kontrola úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Čechy
neshledala žádná pochybení při
zadávání veřejné zakázky stavby
cyklostezky do Kostelní Lhoty.
Podomní prodej v Sadské nadále
zakazuje schválené nařízení města
Sadská č. 1/2013 - tržní řád.
Na základě rámcové smlouvy
o provádění exekucí bude dlužné
částky - neuhrazené poplatky za odpady, pokuty udělené městskou policií či stavebním úřadem - pro město
vymáhat exekutorský úřad Praha 7
zastupovaný Filipem Exnerem.
Celkem 100 tisíc korun ze svého
investičního fondu využije základní škola na nábytek pro další první
třídu a čtvrté oddělení družiny.
Dvě mandátní smlouvy s pražskou firmou S.I.K., spol. s r.o.,
schválila rada 19. června. Na jejich
základě zajistí uvedená společnost
pro město výběrová řízení na dodavatele rekonstrukcí ulic Tylova,
Smetanova a Dr. Sokola.
Další mandátní smlouvu, nyní
na zajištění technického dozoru
investora při stavbě II. etapy cyklostezky do Kostelní Lhoty, uzavřelo
město s Luďkem Hejdukem ze
Zásmuk za částku 196 tisíc korun.
Město přispěje na zřízení elektropřípojky pro osvětlení dětského
hřiště v Prokopově ulici firmě ČEZ
Distribuce, a.s., 8 tisíc korun.
První pláž u Jezera si za 43 tisíc
korun pronajme na letní sezonu
za účelem provozu občerstvení
Jana Mocková ze Sadské, čtvrtou
v prostoru u Rybářky Jan Vrba
z Vykáně za 10 tisíc.
-qk-

Město usiluje
o další dotace

K mimořádnému zasedání se
sešli zastupitelé města 29. května.
Třináct přítomných členů schválilo
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí ČR na investiční
akce. Konkrétně jde o rekonstrukce
ulic Smetanovy, Tylovy a Dr. Sokola. Projekty rekonstrukcí jsou
již hotové, město již také získalo

stavební povolení. Jednou z podmínek přiznání dotace je také dokončené výběrové řízení na dodavatele
stavby, které již město zahájilo.
Předpokládaná cena rekonstrukcí
jmenovaných ulic dosahuje 8 milionů korun, a pokud město dotaci
získá, budou práce dokončeny ještě
v tomto roce.
-qk-
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„Ukliďme Výrovku
– ukliďme svět“

Tradiční Řetízkování deváťáků se v obřadní síni radnice konalo 13. června.
Symbolem ukončení školní docházky se vycházejícím žákům staly stříbrné
řetízky s letopočtem absolvování školy.

Podlipansko rozděluje
další peníze
V květnu 2013 bylo podáno
do kanceláře Místní akční skupiny
Podlipansko (MAS) 29 žádostí
o dotaci z Programu rozvoje venkova. Následovala
administrativní kontrola projektů včetně
místních šetření, jejich obhajoba a stanovení jejich pořadí. Správní rada
MAS potom Státnímu intervenčnímu zemědělskému fondu (SZIF)
doporučila 10. června 28 projektů
k podpoře a k registraci. Jedna
žádost byla vyřazena, protože nesplnila daná pravidla.
Pokud bude vše v pořádku
a SZ I F dopor učené projek t y
schválí, můžeme se těšit třeba
na rekonstrukci Nebovidské tvr-

ze, kulturního domu v Kouřimi,
sokolovny ve Velimi, nový fitpark
u základní školy v Kostelci nad
Černými lesy, na vybavení mateřské školy v Pískové
Lhotě, závlahu hřiště v Hořátvi. Další
doporučené žádosti
o dotaci řeší chodník v Sadské nebo autobusové
zastávky v Kersku. Další skupina
projektů je zaměřena na stezky
v krajině například „Cesta k sobě“
vz n i ká mezi Oleškou a K r ymlovem. Celková výše podpory
na dopor učené projekty může
dosáhnout přes 8,4 miliónu korun.
Jana Havelková,
realizační manažerka
(kráceno)

Stavební práce ve školce pokračují v rychlém tempu. Do poloviny června
bylo hotovo s bouráním, v objektu, ke kterému bylo nutné přivést novou
kanalizační přípojku, již také vyrostly nové příčky, v herně jsou osazeny
radiátory a stropy sníženy podhledy. Je zadána výroba nábytku a zařízení
pro novou třídu. Partnerem rekonstrukce je firma Parker – Hannifin,
která poskytla finanční dar na zařízení.
Cecilie Pajkrtová, starostka města

V dubnu 2013 se ve třech termínech konal úklid podél toku
Výrovky a v dalších lokalitách
obcí MAS Podlipansko zapojených
do úklidu. Konkrétně se uklízelo
v Dobřichově podél Výrovky.
V Chotuticích jsme odklidili černou skládku a břehy Výrovky.
V Kostelní Lhotě dobrovolníci vyčistili od odpadu škarpy u silnice
a v Nové Vsi I děti ze základní školy sbíraly odpad podél polní cesty
u železniční tratě. Dobrovolníci
z Peček odstranili odpad na břehu Výrovky od silničního mostu
u Ratenic směrem k železničnímu
mostu a rateničtí dobrovolníci se
zaměřili na lesík za domkem u trati. V Tatcích uklízeli u větrolamů
podél silnice na Pečky a do Hořan,
ve Vrbčanech na silnici směrem
na Radim, Chotutice a Velkou
Stráž.
Významným pomocníkem byli
vodáci z Peček, kteří vyčistili
od odpadků břehy a koryto Výrovky od Vrbčan až do Kostelní Lhoty
– podařilo se jim sesbírat 22 pytlů
odpadu. V Maloticích odklidili
dobrovolníci odpad ze škarp podél
silnic v okolí obce a totéž lošanští

dobrovolníci na svém katastru.
V K r upé míst ní dobrovolníci
uklízeli v obecním lese a v Polepech na břehu Polepky a v okolí
místního rybníka.
Poděkování za aktivní účast
patří více než 250 dobrovolníkům,
kteří z okolí svých obcí odstranili
11 610 kg odpadu, z toho 570 kg vytříděného a ještě valník pneumatik.
Velice děkujeme představitelům obcí za zapojení do projektu
a organizaci v jednotlivých lokalitách. Velké poděkování patří neziskovým organizacím, vodákům
z Peček, Ratenické včele, Českému
svazu ochránců přírody a jejich
kampani Clean up the World Ukliďme svět!
Odvoz shromážděných odpadků
na skládku v Radimi zajistilo Povodí Labe a Krajská správa a údržba
silnic Kutná Hora. I jim za pomoc
děkujeme.
Celou akci koordinovala MAS
Podlipansko, o. p. s., která již
plánuje její opakování na jaře
2014. Těšíme se, že se přidají
další obce.
Kateřina Hejduková,
MAS Podlipansko

Začíná stavba
lhotecké cyklostezky
Druhá etapa výstavby cyklostezky Sadská - Kostelní Lhota se nachází těsně před zahájením. V pátek 21. června byla v kanceláři starostky
v Sadské podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem stavby - sdružením
společností Chládek & Tintěra, a.s., a DT Mostárna, a.s.
Stavba cyklostezky ze Sadské na začátek Kostelní Lhoty se skládá ze
4 stavebních objektů. Jde o lávku přes železniční trať, lávku přes Šemberu, vlastní cyklostezku a veřejné osvětlení, které však není dotačně
podpořeno. Role investora se ujalo Město Sadská. Celkem 80 % nákladů
bude hrazeno z prostředků EU, konkrétně z Regionálního operačního
programu Střední Čechy, spolufinancování do výše zbývající částky
zajišťuje Město Sadská a Obec Kostelní Lhota.
Uvedené sdružení stavebních firem uspělo v zadávacím řízení v konkurenci 15 nabídek s nejnižší cenou 27,2 milionů s DPH za celé dílo. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky přitom dosahovala 38,7 miliónu s DPH.
Od podpisu smlouvy bude staveniště předáno do deseti dnů, první
uživatelé by se po nové cyklostezce mohli projet v červnu 2014. Dokončením stavby se dovrší téměř 6letá příprava celého projektu spojená se
získáním potřebných dotací.
Všem zúčastněným stranám přejeme bezproblémový průběh stavby
a přijatelné počasí.
Kateřina Hejduková, projektová manažerka
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Putování po Londýně
a jižní Anglii
Chlapci a dívky z 8. a 9. tříd naší
školy se 5. května vydali na společný šestidenní zájezd se ZŠ Komenského Nymburk do Londýna
a jižní Anglie. Při cestě tam jsme se
hodně nasmáli. Na francouzských
hranicích jsme museli podstoupit
kontrolu cestovních pasů. Po prohlídce už na nás čekal trajekt. Plavbu jsme přečkali a viděli východ
slunce. Celý týden jsme chodili
po nádherných památkách s průvodkyní Klárou Newton-Jones,
která nám dala hodně nových informací o Londýně. Nejvíce se nám
zalíbilo na London Eye. Byla to ale
výška! Jednotlivcům se udělalo až
nevolno. Dále jsme také navštívili
Greenwich, Tower Bridge, St. Pauls
Cathedral. Hlavně jsme měli štěstí,
že jsme viděli střídání stráží před
Buckinghamským palácem.
Byli jsme ubytovaní v rodinách
v přímořském městě Brightonu,

a tak jsme jeden den cestovali
po jižním pobřeží Anglie. Navštívili jsme městečko Rye, prošli se
po útesech Beachy Head – Seven
Sisters. Jeden den jsme také strávili
na zámku Leeds a v Canterbury.
Poslední den jsme byli opět
v Londýně. Šli jsme se také podívat
na čínskou čtvrť v Soho a centrum
pouliční zábavy Covent Garden.
A nakonec nás čekala projížďka po Temži. Bylo to nádherné.
Všechny významné památky Londýna jsme viděli znovu.
Po příjemné projížďce nás čekal
trajekt v Doveru a cesta domů.
Tentokrát byly na moři velké vlny.
Všichni jsme to na trajektu překonali a těšili se na naše rodiny. Jinak
jsme si to moc užili. Máme hodně
skvělých zážitků. Rádi bychom se
tam opět podívali.
Lenka Hubáčková,
Katarína Babecová, 9. A
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Naše třída 4. B o 400 let zpátky
V úterý 28. května jela naše třída do renesančního zámku v Radimi.
Dostali jsme tam od naší průvodkyně speciální sedmimílové boty. Ty nás
přenesly o 400 let zpět do minulosti. Průvodkyně nám ukázala vše, co
tam bylo zajímavého, například tajný zámek od skříně, nerozluštitelnou
tapiserii a také krásně vyzdobené stropy i skládací nábytek. Černou kuchyní jsme prošli až ven. Poděkovali jsme a vyrazili do Peček. Nakonec
jsme jeli dvěma vlaky až do školy. Stihli jsme to jen tak tak, protože potom
začalo pršet. Výlet byl boží!
Anička Pánková

Zámek Radim
V úterý 28. 5. jsme jeli do Radimi. Jeli jsme tam dokonce třemi vlaky. Když jsme zjistili, že nikdo v žádném nezůstal, prošli jsme Radimí
až k zámku. Provázela nás velmi zábavná paní průvodkyně, která nám
vysvětlila, proč si renesanci všichni oblíbili. Ale kluky upřímně řečeno
zajímalo něco „úplně jiného“. Nádherné obrazy a tapiserie visely na zdech
a stropy byly krásně vymalovány, ale naše úžasné boty klouzaly, jako
kdybychom jezdili po ledu. Tajné zámky, glóbus, skládací postel a židle,
lavabo, ale také starý recept a věznice. To vše se nám moc líbilo!
Zpátky do Peček jsme šli pěšky. Asi jsme moc mluvili, protože paní
učitelky nám zacpaly pusy zmrzlinou. Cestou zpátky začalo pršet. Stihli
jsme to jen tak tak!
Matyáš Balaš

Myslivecký den
v Hradištku
V sobotu 18. 5. jsme šli na myslivecký den, ale kvůli počasí jsme
vybrali mokrou variantu. Jeli jsme do Hradištka k panu Bendlovi, který
má krásné dva lovecké psy. Chvilku jsme si povídali o přírodě i psech,
potom jsme se rozdělili na dvě skupiny a šli jsme do lesa s panem Čurdou, který nám povídal o stromech a rostlinách v lese. Po cestě jsme
viděli strom, na kterém visely igelity z pole, nebylo to hezké. Když jsme
přišli z vycházky, zůstali jsme rozděleni na dvě skupiny, jedna střílela ze
vzduchovky a druhá psala poznávací test z přírody. Za to, že jsme byli
moc hodní, jsme si opekli buřty. Nakonec nám pan Bendl ukázal, jak má
vycvičené pejsky. Děkujeme myslivcům za pěknou sobotu a rodičům
za ochotu. Myslivecký den se mi moc líbil.
Liliana Nejedlá, 4. B

V pondělí 10. čer vna se u nás v k nihovně opět t vořilo. Tentokráte šlo o přáníčka ke Dni otců, který připadá vždy na třetí červnovou neděli.
Foto Městská knihovna

V sobotu 18. 5. jsme byli na mysliveckém dnu. Jeli jsme do Hradištka,
ze začátku pršelo. Když se rozjasnilo, šli jsme na procházku lesem. Provázel nás pan Bendl a pan Čurda. Cítili jsme vůni hub a viděli jsme slepýše,
ještěrky a konvalinky. Než jsme přišli z vycházky, myslivci připravili
střelnici, kde jsme stříleli ze vzduchovky. Potom jsme psali poznávačku
z rostlin. Nakonec jsme opékali buřty a viděli jsme aportovat lovecké psy.
Ještě jsme dostali sladkosti a domácí mák. Moc děkujeme myslivcům,
ale i rodičům. Nejvíc se nám líbil test, procházka a střelnice. Celý den
se nám vydařil.
Eliška Hořáková a Lucka Kaňkovská, 4. B
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Sadská se změnila v  Ráj na zemi

Přípravy jsou za námi, přijíždějí první soutěžící, aktivní prezentace
(stánky organizací) s úkoly pro hru Za tajemstvím rajské zahrady už
stojí, moderátora a porotu také máme, voní káva a koláče… Jdeme na to!
Festival ovšem začal de facto
již v neděli předtím, tedy 12. května, kdy sadský kostelík svatého
Apolináře s výbornou akustikou
rozezvučelo 24 členů vokálního
souboru Marika Singers. Zazněly
klasiky duchovní hudby, ale také
skvělé songy minulého století například Tears in Heaven nebo Do´nt
worry, be happy. Výborná nálada,
euforie, energie lidí, kteří to, co dělají, skutečně baví, a první penízky
ze vstupného nadaci Život dětem
zaměřené právě na nemocné děti.
A celá akce ve stejném duchu
pokračovala i kýženého 17. května.
Jedno vystoupení střídalo druhé
a porotci měli co dělat, aby se
poprali se vší tou radostí, která
z účinkujících i jejich lektorů sršela. Prostoje vyplňoval svými kouzelnickými kousky či balónkovou

zazpívali Jožina z bažin nebo Um
baba um z pohádky O princezně,
která ráčkovala. O taneční vsuvku
se postarala Lili Barnó, která si
k sobě vzala všechny děti, které
se momentálně nacházely v sále
sadského kina. A tak bylo na jevišti
více tvorečků než v hledišti.
Kdo už byl „usezený“ nebo
netrpělivě čekal na vyhlášení své
kategorie, mohl se projít Rajskou
zahradou a přitom si zasoutěžit. Mimo stanoviště, která byla
ve výlohách sadských obchůdků
nebo na dětském hřišti, nám hru
pomohli zajistit zlatíčka od Policie ČR, z Centra pro všechny
v Poděbradech, ze ZŠ Sadská,
promotéři z Coca Coly, kteří vztyčili na náměstí obrovskou šplhací
lahev, i naši kamarádi žongléři
z T.E.T.R.I.S. Sbor místních hasičů

Miniopera Červená Karkulka
show Petr Čermák, nechyběly ani
animace či exhibice profesionálů
Tomáše Trávníka a Pavla Šimka
(členové Marika Singers), kteří

svoji aktivní prezentaci zakončil
bublinkovým mořem, z kterého se
ozýval výskot i radostné výkřiky
dětí.

Celé Česko čte
dětem

Historicky první veřejné čtení
(nejen)dětem se v Sadské konalo
3. června. Kvůli nepřízni počasí jsme se museli ze zahrady
přesunout do prostor knihovny.
Jako první se představil skřítek,
následovala bílá paní, myška,
pirátka, klaun, cikánka, policista
a vše zakončili Flintstoneovi.
Každý účastník četl pohádku
nebo povídku i o sobě.

V průběhu dopoledne se u nás
vystřídaly první až čtvrté třídy
základní školy. Všem se to velmi
líbilo, velmi jsme se pobavili
a těšíme se na další ročník celorepublikové akce Celé Česko čte
dětem. Více fotek a video najdete
na profilu www.facebook.com/
knihovna.K.Viky.
Monika Malinová
Fotografie Městská knihovna
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A jak to všechno dopadlo? Já ve volném čase dělat. A v neposledza vítěze považuji všechny a roz- ní řadě chceme pomoci někomu,
hodně nechci, aby to z mých úst kdo pomoc potřebuje. Již druhým
znělo jako klišé, ale bereme-li jako rokem je celý výtěžek festivalu,
hlavní kritérium hodnocení radost, tedy vše, co se vybere z dobropak skutečně čišela téměř ze všeho, co bylo
k vidění. A naši porotci opravdu neměli lehkou práci. V kategorii
MŠ – třídní seskupení
obhájila loňské vítězství znovu Mateřská
škola z Kostelní Lhoty
s představením Doktor Bolíto a pejsek Haf
pomáhají zvířátkům.
Při vyhlašování ka- Taneční animace Lili Barnó
tegorie ZŠ – třídní
seskupení jsme slzeli dojetím snad volného vstupného či ze vstupů
všichni. Cenu pro vítěze si odnesly na koncerty, věnován po uhrazení
děti ze speciální školy v Podě- nákladů nemocným dětem v dobradech za svoji taneční exhibici mácím léčení (prostřednictvím
„Spešlstárs“ a jejich radost byla nadace Život dětem). Nespasíme
nefalšovaná a neuvěřitelně silná.
svět, ale můžeme díky všem, kdo
Kategorii hudebně-dramatickou se na festivalu ukázali, ať již jako
vyhrála miniopera Červená Kar- účinkující nebo hosté, hrdě říci, že
kulka Základní umělecké školy svou troškou do mlýna přispějeme.
Rakovník a ve sportovně-taneční A letos jsme pro nemocné děti získategorii, která byla skutečně letos kali 16 389,- Kč.
nabitá, zvítězily maličké mažoretky
Děkujeme všem, kdo jakýmz TS Srdíčko z Kolína. Všem ještě koliv způsobem přispívá k tomu,
jednou gratulujeme.
abychom vůbec festival mohli
Marka Ztraceného jsme asi realizovat. Děkujeme Městu Sadnutně na festivalu nepotřebovali, ská a Kulturnímu a informačale moc jsme ho chtěli, oslovili nímu centru Sadská za prostory
a on přijel. Sice ne zcela zdarma, a pomoc s technickým zajištěním
ale rozhodně nám vyšel finančně projekt u a dále společnostem
vstříc a za to mu patří velké díky. Grund, Vestavstyl, Isostav, Nykos,
Vždyť tento koncert na závěr celé- Manpower, Pepito a dalším. Děkuho dne nám pomohl získat peníze jeme všem dobrovolníkům, kteří
pro nemocné děti, nemluvě o tom, ve svém volném čase umí pomoci.
že jsme si ho moc užili.
Hanka Pánková, Život je hra
***
(fotografie poskytlo
Každoročním cílem festivalu
RC Život je hra, kráceno)
je pomoc organizacím, jako je ta
naše, ukázat veřejnosti jejich činBližší informace o akci:
nost, a naopak ostatním ukázat, www.zivotjehra.com/festival2013
co mohou jejich děti i oni sami
www.zivotjehra.com
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Z Kostelní Lhoty až k Pastvinské přehradě
Letošní výletní rok jsme začínali v polovině ledna tříkrálovým
pochodem. Sešlo se nás 24, a když
jsme vystoupili z autobusu v Kostelní Lhotě, byl poloprázdný. Šli
jsme kolem minerálního pramene
do Hořátve a přes Kopaník do Píst.
A zde byla povinná zastávka, protože jsme měli mezi sebou hned čtyři
oslavence. Po menším zdržení jsme
se rozdělili: „Nymburačky“ šly přes
Komárno domů, „Sadšťáci“ pokračovali po Pístecké cestě do Sadské.
V únoru jsme se sešli na nádraží v Poděbradech. Přešli jsme
kolonádu a přes náměstí došli až
k Labi. Odtud jsme pokračovali
do Nymburka po levé straně Labe.
Rychlonožky přidaly do kroku
a místy sněhem a po ledovce byly
v Nymburce dřív než ostatní.

Barokní kostel ve Vyšehořovicích
Na další pochod jsme jeli autobusem do Mochova. Krátce předtím napadl sníh, ale když jsme
vykročili směrem na Kozovazy,
už byla silnice suchá, jen na polích
ležel sníh. Až do Vyšehořovic se
šlo stále do kopce, jak napovídá
samotný název obce (Vyšehořovice
– vyšší hora). Na návsi je tu plno
zajímavostí. Třeba zřícenina tvrze
z 2. poloviny 13. století, kterou
jsme prošli. Na dvoře jsou ještě
další budovy, které jsou po úpra-

Tvrz ve Vyšehořovicích

vách přizpůsobeny
hradu Džbán, ale když jsme viděli
pro dnešní potřeby.
tu zledovatělou cestu, raději jsme
Na druhé straně náod záměru ustoupili a pokračovali
vsi najdete zřícený
dále do Mutějovic, kde jsme ochutromá n sko -got icnali Poddžbánské pivo.
ký kostel svatého
Začátek dubna pořád ještě nebyl
Martina, v blízkosti
jarní, a když jsme jeli objevovat zříještě stojí barokní
ceninu hradu Šemberk, museli jsme
kostel a také zříbýt velmi opatrní, protože lesní cescen i na z von ice
ty nebyly pro pěší turistiku ideální.
z 2. půle 18. století.
Nejdřív jsme se zastavili v Kostelci
Pokračovali jsme
nad Černými lesy, prohlédli si nádo Vykáně, kde nás
dvoří zámku, kde sídlil známý rod
hned na kraji obce Tuchorazská tvrz
Smiřických, pak Lichtenštejnové,
uvítala socha svatépředtím Slavatové z Chlumu. Dnes
ho Donáta z roku 1765. Ještě kousek ze Sušice. Uprostřed nádrže stojí je v zámku Vysoká škola zeměděla už jsme byli u kostela svatého socha rytíře nazývaného Koudela ská. V Kozojedech zůstal z celé
Havla z 15. století. V jeho blízkosti nebo Koudelka. Za zhlédnutí stály vesnice po 30leté válce pouze kostel
stojí hranolová zvonice. Vrátili i jiné historické domy s renesanč- svatého Martina se šindelovou střejsme se opět ke sv. Donátu a odtud ními štíty, sgrafity i pozdní gotic- chou a obedněnou věží. Od kostela
po silnici došli do Mochova.
kou výzdobou. Kolem Nedbalova vedla cesta dolů až k potoku ŠemDo Tábora jsme divadla a botanické zahrady jsme beře. Prošli jsme osadou Coloredo
dojel i r ych l í ke m došli k nádraží.
a za ní již začala romantická cesta
a po cestě obdivos kaskádami, meandry, stráněmi,
vali ledopády podle
balvany. Ale také bláto, led a sníh.
trati. Autobus nás
Kdo měl hůlky, ten si liboval. Než
od nádraží dovezl
jsme došli do Tuchorazi, minuli jsme
do Větrov, kde je
ještě starou tvrz se zachovalou věží.
farma a malá ZOO.
Podepsal se tu stavitel mistr KwieJejí budování je ovtoň. Vystavěl ji v roce 1474 pro urošem teprve v začátzeného pána Mikuláše z Landštejna.
cích. Objevili jsme
V hrádku byl ukryt rodový poklad
lva - právě svačil,
Smiřických, ale v roce 1837 si jej
levharta, medvěda,
vyzvedli dva muži, odjeli kočárem
koně, pštrosa, opiča už je nikdo nespatřil.
ky a po cestě se proVeselejší pochod byl z Bakova
cházeli dva výstavní
nad Jizerou do Bělé pod Bezdězem.
kohouti. Ještě jsme se zastavili Kostel svatého Martina v Kozo- Nejdřív jsme vystoupali kopec se
na rozhledně Bulačce, která nedáv- jedech
zříceninou hradu Zvířetnice, pak
no vyhořela. Ale už je tam oznáuž se šlo po rovině polní cestou
mení, že bude znovu vybudována.
Koncem března jsme si naplá- a kousek po silnici do Bítouchova
V Táboře jsme měli dost času, tak novali návštěvu Kounovských řad. s rybníčkem a kapličkou na návsi.
jsme si prohlédli Žižkovo náměstí Mysleli jsme, že už bude pěkné jar- Pak už vedla cesta do lesa, kterým
se sochou slavného vojevůdce. ní počasí, ale nebylo. Z Kounova to jsme prošli až do Bělé. Svezli jsme
Původně byla bronzová od Jose- ještě šlo, ale v lese ležel sníh. Umrz- se autobusem na náměstí, podívali
fa Václava Myslbeka, ale v roce lou polní cestou jsme
1884 byla nahrazena pískovcovou došli ke kapli svatého
od sochaře Josefa Strachovského. Vojtěcha, a protože jsme
Renesanční kašna z let 1567-1568 chtěli vidět největší z kaje od kamenického mistra Ondřeje menů Gibona, šli jsme
po úpatí kopce a občas
se smekali po ledu. Ještě
dva metry do prudkého
srázu a kámen byl objeven. Kounovské kameny
jsou zbytky 14 rovnoběžných řad až 350 m
dlouhých z pravidelně
poskládaných neopracovaných kamenů různých Zámek v Kostelci nad Černými lesy
velikostí. Ještě dnes se
učení páni dohadují, k jakému účelu se na park a radnici a jeli zase autotyto řady kamenů starým Keltům busem kolem upravovaného zámku
sloužily a jak jsou staré. Čekali na nádraží.
jsme výšku kamene tři čtvrtiny až
Cecilie Coufalová
jeden metr, ale ze země vykukují
fotografie Cecilie Coufalová
jen kameny o výšce cca 30 – 50 cm.
a Antonín Fugl
Chtěli jsme ještě vidět zříceninu (dokončení příště)
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INZERCE
n Fi r m a B + K S a d s k á
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.

NOVÁ

PEDIKÚRA
Veronika Vojnarová
tel. 608 036 014
Sadská, Gregrovo náměstí 8

Pozvánka na 3. veřejné setkání s občany města Sadská
Představení strategického dokumentu

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
na Podlipansku pro obyvatele města Sadská
představení plánovaných aktivit v oblasti sociálních a souvisejících služeb ve městě Sadská na období 2014 – 2016, informace
o chystaných záměrech na podporu seniorů, osob se zdravotním
postižením, rodin, dětí, mládeže a osob ohrožených sociálním
vyloučením.
čtvrtek 18. července od 16.30 hodin v sále domova
s pečovatelskou službou města Sadská, Za Sokolovnou 973
Těšíme se na Vaši účast! Součástí setkání bude vystoupení dětí
z RC Život je hra
***
Bližší informace o komunitním plánování sociálních služeb ve městě
Sadská vám poskytne mluvčí projektu starostka Cecilie Pajkrtová

Letní kurzy
Lesního ateliéru Kuba v Kersku
Kurz pletení z pedigu

barevné košíky a misky
27. července v 10 a 14 hod.
(150 Kč + cena za spotřebovaný materiál)

Kurz keramiky

obal na květináč
3. srpna v 10 a 14 hod.
(400 Kč, materiál a dva výpaly v ceně)
Přihlášky na dopolední a odpolední kurz na info@lesniatelierkuba.cz.
Délka jednoho kurzu 3 – 4 hodiny.
***

VÝSTAVY:

Ivan Straka - Obrazy, na téma Slavnosti sněženek
červen - červenec 2013
Minimuzeum džbánů
stálá expozice džbánů českých keramiků a kreslených džbánků
známých osobností

Tato akce je koordinována Místní akční skupinou
Podlipansko a je financována z Evropského sociálního fondu, operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost.
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Důstojná vzpomínka

Jako v minulých letech i letos
jsme si Memoriálem Karla Vrby
připomněli skvělého člověka, který
zasvětil svůj život basketbalu.
Tentokrát byl turnaj věnován
našim nejmenším. Z těch měl Karel
vždy velkou radost a často je chodil
sledovat. Mnohokrát jsem si na něj
vzpomněla při pohledu na skvělou
drobotinu, která zaručuje pokračování výborných výsledků klubu.
Konkurenci měla naše děvčata
opravdu výbornou. Byly to týmy
ze středisek mládeže – Hradce
Králové, HB a Slovanky.
Kromě Hradce Králové, který
měl ve svém středu opravdu výjimečné individuality, byly týmy velmi vyrovnané a Sadská, HB i Slovanka se porazily navzájem. Díky
minitabulce byly nakonec šťastnější
domácí hráčky, které získaly stříbro. Třetí skončila farma USK – HB
Basket a bramborová medaile zbyla
na Slovanku. Z našeho středu byla
ohodnocena jako nejlepší střelec
Natali Gruntová, nejlepší hráčkou

Viktorka Strnadová, která ukázala
skutečně bojovné srdce.
Pro naše hráčky to byl první větší turnaj v Sadské, proto děkuji moc
všem, kteří je přišli podpořit. Právě
pro ty nejmenší je podpora bubnů,
houkaček a fandících tatínků, maminek i prarodičů velmi důležitá.
Blanka Žánová
fotografie poskytla Blanka Žánová

Sadské noviny

Dětský duatlon
a triatlon dospělých
Sadská 2013

Rádi bychom vás pozvali na dětský závod, který kombinuje dvě sportovní odvětví. Duatlon je kombinací jízdy na kole a běhu.
V sobotu 27. července se v areálu bývalé odborné školy (dnes Policie
ČR) uskuteční dětský závod pro všechny příchozí, v němž není rozhodující zvítězit, ale udělat si pěkný zážitek. Každý dětský závodník dostane
něco dobrého k zakousnutí a pro ty úspěšné budou připravené i další
odměny. Podmínkou účasti je cyklistická helma.
Dětský duatlon
Kategorie a objemy:
děvčata a kluci do 8 let (2004 a mladší)		
0,4 km kolo – 100 m běh
děvčata a kluci 9 - 10 let (2002 - 2003)		
0,8 km kolo – 200 m běh
děvčata a kluci 11 - 12 let (2000 - 2001)
1,5 km kolo – 400 m běh
Zájemci starší 15 let se mohou zúčastnit odpoledního závodu v triatlonu,
který je svými objemy přístupný opravdu každému. Kromě funkčního
kola je jedinou podmínkou cyklistická helma.

Starostka Cecilie Pajkrtová předává cenu Karla Vrby nejlepší hráčce
turnaje.

Enman triatlon
Kategorie a objemy:
Muži 0,3 km plavání – 12 km horské kolo – 3 km běh
Ženy 0,2 km plavání – 8 km horské kolo – 2 km běh
10.30 - 11.00
11.15
12.00
12.30 - 13.15
13.30
14.00
17.00

Časový program:
prezence dětského duatlonu v areálu Policie ČR u Jezera
start dětského duatlonu
vyhlášení výsledků dětského duatlonu
prezence Enman triatlonu v areálu Policie ČR u Jezera
zahájení Enman triatlonu a rozprava
start Enman triatlonu
vyhlášení výsledků Enman triatlonu

Podrobnější informace můžete získat e-mailem (horky@enic.cz) nebo
telefonicky (731 584 802). Těšíme se na vaši účast.
Jiří Horký,
pořadatelský tým

Účastníci turnaje ze všech týmů

Terénní programy centra adiktologických služeb

Večerní výjezdy terénních pracovníků do měst na Nymbursku
zahájilo Centrum adiktologických

služeb (CAS) Nymburk Semiramis,
o. s., které nabízí sociální a poradenské služby uživatelům drog a jejich
blízkým a také provozuje terénní
programy v Nymburce, Poděbradech, Lysé nad Labem, Milovicích
a Sadské. V novince vidí centrum

možnost oslovit jiné skupiny lidí,
než s kterými se jeho pracovníci
setkávají ve městech během dne.
„Chceme využít toho, že se touto
dobou ve večerních hodinách začíná
v ulicích pohybovat stále více lidí,
otevírají se předzahrádky restaurací
a začíná sezona kulturních akcí
a hudebních festivalů pod širým
nebem. Pracovně se chystáme také
třeba na Sad-ska Fest nebo Votvírák

v Milovicích,“ uvedl k akci vedoucí
CAS Miroslav Zavadil.
Centrum adiktologických služeb Nymburk sídlí v prostorách
bývalého K-centra na Velkých Valech. Provozuje Terénní programy
Nymbursko, kde pracuje s uživateli
drog přímo v ulicích měst regionu.
Věnuje se také odbornému poradenství v oblasti závislostí, především práci s rodinami.

Terénní programy Nymbursko
jsou financovány z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Více informací
najdete na www.os-semiramis.cz
Ondřej Urbanec,
tiskový mluvčí Semiramis, o. s.
KONTAKTY:
Centrum adiktologických služeb
Nymburk, Semiramis, o. s.
Velké Valy 995, 288 02 Nymburk,
tel.: +420 325 514 424
e-mail: cas.nbk@os-semiramis.cz
www.os-semiramis.cz
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