Děkujeme paní Anně Dobřenské, která městu
věnovala 17 výtisků Sadských novin z let 1933-1938.
Budou uloženy v Měststké knihovně K. Viky.
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Konečně cyklopruhy přes město!

S

adská se rozkládá v podstatě
na rovině a je součástí té oblasti Polabí, ve které se jízdní
kolo využívá nejen k rekreaci, ale
taktéž ke každodenní dopravě. Současně je město zatíženo intenzivní
automobilovou dopravou, takže
problém neustálé obavy o vlastní
zdraví či o bezpečnost v dopravě je
každodenní realitou. Časté dotazy
občanů ohledně cyklopruhů (zvlášť
po nedávné nehodě u Normy) jsou
na místě, a tak přinášíme následující informace: Zástupci města vedle drobných opatření chtějí řešit
problém jako celek. V letošním
roce objednali koncepci zklidnění
dopravy v Sadské, v rámci které je
řešena i problematika nejen bezpečného pohybu po městě pěšky,
ale i na jízdním kole. Z koncepce
vzejdou návrhy na jednotlivé úpravy, které budou postupně realizová-

ny. Jako celek pak budou zajišťovat
bezpečnější pohyb po Sadské.
Je prokázáno, že právě stav infrastruktury a vhodné stavební či
organizační prvky přirozeně vytvářejí podmínky pro bezpečný provoz
a tedy i život v obci. Řidič či chodec
vždy přirozeně reaguje na prostředí,
ve kterém se nachází. Pokud je např.
vozovka široká – podbízí to řidiče k rychlé jízdě, pokud je naopak
prostor stísněný a prostředí vytváří
pocit „jsem tu hostem“ – chová se
řidič ohleduplněji, protože musí být
jeho pozornost vyšší a tedy je ke
slabším a pomaleji se pohybujícím

účastníkům dopravy vnímavější.
Výše popsané je základní teze zklidňování dopravy, která je potvrzena
praktickými realizacemi.
Na podzim budou k dispozici
návrhy. Jedním z nich by měly být
i cyklopruhy přes náměstí (příklad
řešení na obrázku), které by měly
zajistit vyšší bezpečnost provozu.
Cyklopruhy jednak vymezují prostor pro jízdu na kole (vždy při pravé straně vozovky) a jednak upozorňují ostatní řidiče na možný výskyt
cyklistů a že tento prostor je určen
výhradně jim. V takovém cyklopruhu se lze s motorovým vozidlem
vyskytovat pouze výjimečně, např.
v křižovatce, při odbočování či vyjíždění z parkování atp. Zastavovat
a stát se v něm dle zákona nesmí.
Někoho by napadlo řešení pomocí
cyklostezky, ale ta se do uličních
městských profilů zpravidla již ne-
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vejde a navíc vždy vznikají problémy
s odbočováním na jejich koncích
a s celkovou přehledností a údržbou.
Cyklostezky jsou vhodné spíše do
řidší zástavby nebo úplně mimo ni.
Výhodou cyklopruhů je umístění po
stranách vozovky tam, kde je pohyb
cyklistů všemi očekáván i v případě, že zde žádný cyklopruh není.
To je v městském provozu žádoucí
a bezpečné i pro chodce. Cyklopruhy jsou vhodným opatřením právě
do center měst a osvědčují se ve stále
více městech a obcích ČR.
Ing. Květoslav Syrový,
zpracovatel dopravní studie
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zprávy z radnice
Z jednání Rady města
Sadská, 20. 10. 2015

l Společnost BG Technic cs, a.s. nabídla městu Sadská vzájemně výhodnou směnu pozemků u jezera. Pozemek ve vlastnictví města Sadská má
nižší cenu o 23.686,- Kč, společnost
BG Technic cs, a.s. tento rozdíl požaduje uhradit. Záměr byl zveřejněn
dnech 10. 9. – 10. 10. 2015.
Rada města doporučila ZM tuto směnu schválit.
Rada města schválila:
l Plán zimní údržby na zimní období
2015/2016.
l Volební řád školské rady Základní
školy Sadská pro období 2016
l Jako dodavatele akce „Přechod
Spořitelna“ firmu Halko stavební společnost s.r.o., která podala nabídku ve
výši 132.106,- Kč bez DPH. Firma
předložila Smlouvu o dílo č. 48/15.
Rada města zamítla: žádost paní
Marie Kafkové, Pujmanové 877,

140 00 Praha 4 – Podolí o vybudování
tlakové kanalizace k jejím nemovitostem v ul. Rašínova na náklady města.
Rada města vzala na vědomí: rezignaci Ing. arch. Aleše Tomáška na
členství v Komisi pro rozvoj.
Prodej pozemků spol. Norma k.s.
V souvislosti s prodejem pozemků
společnosti Norma k.s. za účelem
výstavby nového obchodního domu
Norma včetně parkoviště starostka města Mgr. E. Jurinová navrhla,
aby se všechny pozemky prodaly za
500,- Kč za 1 m2. Svůj návrh opřela
o oficiální stanovení „ceny obvyklé“
pro danou lokalitu realitní kanceláří
RE/MAX. Někteří další členové RM
připomněli, že v roce 2014 již byla
zastupitelstvem schválena pro některé pozemky cena 400,- Kč za 1 m2
a s touto cenou společnost Norma
k. s. v dalším procesu přípravy vý-

stavby počítala. Záměr prodeje všech
pozemků byl zveřejněn ve dnech
9. 9. – 10. 10. 2015.
Rada města doporučila ZM schválit: prodej pozemků navržených
v roce 2014 za cenu ve výši 400,Kč/m2 a pozemku, o který požádala
Norma v roce 2015 (p. č. 1986/66
o výměře 566 m2 ) za cenu ve výši
500,- Kč/m2 .
Rada města vzala na vědomí:
Zprávu o stavu požární ochrany
v Sadské za rok 2014 a informaci
místostarosty V. Franka o vyhlášení
5. ročníku ankety Středočeského kraje „Dobrovolník Středočeského kraje
2015“. Nominovat osobnost na tento
titul mohou mj. obce, spolky apod.
Jednání Rady města:
3. 11. 2015 v 15 hod.
Jednání Zastupitelstva města:
4. 11. v 17 hod.

Nastala topná sezona, a tak neuškodí pár dobrých rad. Při používání topidel si dejte
pozor na jejich správnou instalaci a údržbu. Topíte-li v kamnech nebo krbech, odkládejte
popel do popelnic nebo jiných kovových nádob. Zajistěte si vymetení sazí v komíně a jejich odebrání, včetně prohlídky komínu odborníkem. Pokud topíte plynem, překontrolujte si, zda máte
platné revize na plynových spotřebičích a zda správně fungují. Při instalaci nového tepelného
spotřebiče věnujte náležitou pozornost dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých materiálů.

Stručný postup při zpracování Změny územního plánu
l Vyhodnocení zaslaných žá-

dostí jednotlivých vlastníků
pozemků proběhlo 21. 10. na
mimořádném jednání zastupitelstva města Sadská. Začíná
tak dlouhá etapa, která se může
protáhnout na rok. Tato zahajovací část procesu šetří čas samotného projednávání zejména
při zařazení žádostí, které jsou
ve vazbě na další rozvoj města.
Mohou být v současné době nepřijatelné nebo přímo kolidují
se zákony, nařízeními či doporučeními nadřízeného orgánu
nebo dotčených orgánů . Tudíž
je velká pravděpodobnost, že se
následné zadání změny bude
muset opravovat, přepracovávat
a následně znovu projednávat.
l Následuje etapa zpracovávání tzv. Zadání změny č. 03
ÚPSÚ Sadská. Poté zašle pořizovatel tento dokument dotče-

ných orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a zajistí
jeho zveřejnění. Po uplynutí zákonem stanovených lhůt na základě uplatněných požadavků a
podnětů, upraví pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem „Zadání ÚPSÚ“ a předloží
ke schválení zastupitelstvu obce.
l Po schválení „Zadání změny“
zastupitelstvem následuje zpracování „Návrhu změny“.
l Pak se bude společně jednat
o návrhu změny územního
plánu (Krajský úřad, sousední
obce, dotčené orgány)
l Následuje etapa vyhodnocení
výsledků, zajištění případných
rozporů a úprava návrhu podle
připomínek.
l Projednávání vstupuje do fáze
tzv. „Řízení o územním plánu“,
v rámci kterého probíhá tzv.“Veřejné projednání“. (Účastní se

veřejnost, obec, dotčené orgány,
krajský úřad a sousední obce.)
l Pořizovatel a určený zastupitel vyhodnotí výsledky, aby
mohl být zpracován návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
vyhodnocení připomínek.
l Po ověření, že nenastal rozpor
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo
s výsledkem řešení rozporů
a se stanovisky dotčených orgánů či stanoviskem krajského
úřadu, dojde k vydání Změny
č.03 ÚPSÚ Sadská v režimu tzv.
Opatření obecné povahy.
Miroslav
Vaníček, ved.
odboru výstavby,
územního
plánování
a živ. prostř.

Slovo

starostky

BYTY

Řeknu to stručně: zdědili jsme
na 30 vybydlených bytů. V létě
se uvolnily čtyři, dva obecní a dva
startovací. Ani jeden z nich však
nesplňuje podmínky slušného
bydlení a čeká je celková rekonstrukce.Teprve poté je můžeme
nabízet a my vám termín dáme včas na vědomí. Protože je
ale už teď o ně zájem, seznámím vás s novými pravidly.
Rozhodli jsme, že byty budeme pronajímat na základě
výběrového řízení.
Nejdříve si zájemci podají žádost na předepsaném
formuláři, kde mimo jiné doloží informace o příjmech,
zaměstnání a bezdlužnosti vůči městu Sadská. Poté o
pronájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy rozhodne
Rada města Sadská.
S vybraným zájemcem uzavřeme nájemní smlouvu
na jeden rok s právem na prodloužení doby nájmu. Podle
příslušných ustanovení občanského zákoníku budeme
současně požadovat vratnou finanční jistotu ve výši
dvojnásobku měsíčního nájemného.
U pronájmu startovacích bytů, které jsou určeny pouze
mladým lidem do 35 let, platí stejná pravidla při postupu
podání a schvalování žádosti. Nájemní smlouva se ale
uzavírá maximálně na tři roky bez práva na prodloužení
doby nájmu.

Eva Jurinová

Krátce
l Vyzýváme občany, kteří ještě nezaplatili
poplatky za odpad, aby tak učinili nejpozději do pátku 30. 10.. Po tomto termínu
budou dluhy předány k exekučnímu
vymáhání.
l Připomínáme, že poslední den odevzdání přihlášek do výběrového řízení „Strážník
Městské policie Sadská“ je 30. 10. 2015.
l Od 1. října máme nové webové stránky
na adrese: www.mesto-sadska.cz. Uvítáme
vaše připomínky.
l Na prosinec chystáme veřejné setkání
občanů s představiteli radnice a koalice.
Více v listopadových Sadských novinách.
l Poprvé v historii můžete 4. 11. od 17 hodin sledovat na našich webových stránkách
jednání zastupitelstva v přímém přenosu!
l Během rekonstrukcí nízkého napětí
v některých ulicích bylo sejmuto i vedení
veřejného rozhlasu. V listopadu začneme
v celém městě postupně budovat nové
bezdrátové stanice a doplníme je i na těch
místech, kde je doposud hlášení špatně
slyšet.
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PANÍ MATRIKÁŘKA
„Když zalistuji v matriční knize, uvidím
tam narození, svatbu a smrt…“

Chtěla být prodavačkou, doktorkou, ošetřovatelkou zvířat nebo zdravotní
sestřičkou a tak jak jsem ji poznala, věřím, že by se v každé vyjmenované profesi cítila jako ryba ve vodě. Ale zase na druhou stranu, kdyby se
nestala matrikářkou, kdo ví, zda bych měla sadský úřad okamžitě ráda.
Za administrativou kdekoliv přece chodíme většinou jen když musíme a
to ještě s trochou nejistoty. Byla na místním úřadě vůbec můj první nutný
kontakt, protože když jsem se přistěhovala, nikoho jsem tu neznala a
všechny nezbytné náležitosti obstarával můj muž. I při těch dalších úkonech bylo vždy vše zalito sluncem, úsměvem, pochopením, bez jediného
problému. Dobrá vizitka celého úřadu tak byla dokonána! Však také,
když mě po volbách na radnici představovali, spontánně jsem ji objala…
„Narodila jsem se v Nymburce. Moje maminka
bývala rodačka ze Sadské a můj děda Antonín
Drobný byl místním holičem. Po střední škole
jsem pracovala v zubní laboratoři jako zubní technik. Nejprve na OÚNZU v Nymburce, pak na Policejní akademii MV a na Generálním ředitelství
cel. Zdravotní důvody mi neumožnily v této profesi pokračovat a v roce 2005 mi byla nabídnuta
práce na celním úřadě Praha Ruzyně jako personální referent. Za dva roky, po úspěšném zvládnutí výběrového řízení, jsem svou novou profesní
cestu začala na sadské radnici jako matrikářka.
Současně jsem se sem přestěhovala s manželem
Václavem, synem Tomášem a dcerou Karolínou
do rodinného domu,“ říká paní Pavlína Koubová, matrikářka Městského úřadu v Sadské.
Proč to máte ráda právě tady?
Jak už jsem říkala. Sadská byla rodištěm mé maminky a jako malá jsem byla každé prázdniny či
volné chvíle u své babičky právě v Sadské. Býval
tu klid a pohoda. Žádný chaos. Nikdo nikam nespěchal. Lidé byli k sobě milí, laskaví a ohleduplnější, ale to bývalo asi tou dobou. Co si pamatuji
ze svého dětství a mládí, tak se prostě nespěchalo
a lidé si života užívali tak nějak víceméně v poklidu. Více spolu mluvili.
Nevyhnu se otázce, čím je pro vás tato práce zajímavá?
Určitě hned odpovím, že vším, protože je to hlavně o lidech a ti mě nepřestali zajímat. Navíc je
Matriční úřad v Sadské pověřený úřad pro ostatní
obce v okolí. Pro nás to jsou Hořany, Hradištko,
Chrást, Kostelní Lhota, Milčice, Písty, Třebestovice, Velenka a Zvěřínek. Je toho ažaž! Musím být
jako úřední osoba ve střehu, neustále sledovat novinky, úřední změny, předpisy a zákony… Kromě
vedení matriky i evidence obyvatel (trvalý pobyt,
legalizace a vidimace tj. ověřování pravosti podpisů a shody opisu nebo kopie s listinou) odpovídám ještě za zabezpečení agendy CZECH POINT,
vzdálenou agendu OP, úkoly na úseku voleb, zabezpečení občanských agend v rámci města a jiné.
Zkrátka, moje práce je o lidech, pro lidi a s lidmi.
Když zalistuji v matriční knize, uvidím tam naro-

zení, sňatek či úmrtí a představím si životní
příběh. Matrika je vlastně kus historie, taková kronika…
Co všechno musí umět matrikář a jakou by
měl mít povahu?
Úspěšný matrikář dobře ovládá příslušné právní předpisy, je rozhodný a pohotový, měl by mít
schopnost správně řešit atypické případy. Bezpodmínečně musí být pečlivý a především diskrétní,
umět komunikovat s nejrůznějšími lidmi, rozumět jejich náladám a v klidu vysvětlit co je třeba.
Nezbytný je organizační předpoklad a výhodou je
i pěkný a čitelný rukopis.
Přicházíte do styku se soukromými daty,
ale i důvěrnými informacemi. Jakou cítíte
zodpovědnost?
Mám velkou odpovědnost a diskrétní chování
je pro mě samozřejmostí! Jak už jsem řekla, mít
trpělivý přístup a umět jednat s lidmi zdvořile a
s taktem, je jeden z předpokladů úspěšného matrikáře. Má přece přístup k osobním údajům občanů a je povinen na základě zákona o matrikách
o těchto údajích zachovávat mlčenlivost, a to i po
skončení výkonu své funkce. Jsem povinna se řídit etickým kodexem úředníků ve veřejné správě.
Svatba, občánci, řetízkování patří k těm
emotivním a sledovaným. Jste už tzv. vyhořelá, nebo pokaždé prožijete nové dojmy,
citlivé momenty? A jak to máte s trémou?
Zda-li mám trému? Tak přiznám se, že pokaždé.
Jsem totiž takový důsledný člověk a chci, aby to
klaplo na sto procent. Pokaždé je to totiž premiéra. Svatební obřad se vryje do paměti všech zúčastněných a záleží na každém detailu. Mám ráda
ty, které se konají venku, třeba u sadského jezera,
v kerském lese či jen tak doma na zahradě. Vítání
občánků bývá vždy plné emocí. Někdy jsme svědky okamžiků, při kterých nepláčou jen maminky
nebo babičky, ale dokonce i tatínkové. Slavnostní
vyřazení žáků devátých tříd, nebo-li řetízkování,
probíhá ve spolupráci se ZŠ Sadská. Je to důstojný obřad umocňující prostředí obřadní místnosti
MěÚ. Vždy mě překvapí proměna holek a kluků
na mladé slečny a mladé muže.

Co podle vás sadské matrice chybí ?
Abych byla upřímná, tak zde nemáme důstojné
prostředí k uzavírání obřadů. Obřadní místnost
byla sice vybavena novými židlemi, čalouněním,
ale přesto potřebuje změnu takříkajíc od podlahy.
Je ostuda, že prostory kolem obřadní místnosti
jsou nevzhledné, a to se ostatně týká i celého městského úřadu. Trocha modernizace by jistě neuškodila. Jinak svatby dnes už nejsou moc v módě.
Mnoho lidí raději žije jen tak na hromádce, jak se
říká na psí knížku, a zdůvodňují to různě. A stále
častěji si ke svému „ano“ volí netradiční místa.
Co chcete vzkázat příštím klientům?
Ať se nebojí a přijdou, potřebují-li poradit. Naše
matrika je diskrétním místem a já jim ráda vyjdu
v rámci možností vstříc. Mám vždy radost, když
se klient vrátí a dá spokojenost najevo.
Váš hlas je slyšet v sadském rozhlase.
Může si každý zadat zprávu, kterou by chtěl
vaším prostřednictvím sdělit? Jaké jsou
podmínky a jak často se vysílá?
Místního rozhlas slouží ke hlášení havarijních situací, předpokládaných přerušení dodávek energií apod.. Tato hlášení jsou zdarma. Stejně jako
zprávy o akcích pořádaných pro veřejnost bezplatně (např. akce pro děti a jiné), hraní při slavnostních obřadech či zvonění zvony, když někdo
zemře. Zpoplatněna jsou jen komerční hlášení,
jako např. různé prodejní akce v tržnici, sokolovně, restauracích apod. Jedno hlášení komerčního
textu stojí 25,- Kč. Platí se předem, podle požadovaného počtu hlášení a daný text je potřeba podat
písemnou, e-mailovou nebo faxovou formou min.
dva dny před samotným hlášením. Rozhlasové
dny nejsou určeny, hlásí se podle dané situace.
Váš nejlepší břebrept?
Pane jo, tak těch bylo opravdu hodně. Jeden z posledních, který si pamatuji, byl když jsem hlásila
upoutávku na vítání občánků: ,, …rodiče nově
narozených občánků města přihlaste se na slavnostní vítánků občánků .“
Za rozhovor poděkovala Eva Jurinová
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ze života města

Stalo se...

l Na hřbitově se už začaly ztrácet věnce, svíčky
a různé drobnosti na hrobech. Je čas Dušiček, ale také
bohužel čas pro nenechavce a zloděje, kteří se neštítí
na tomto památném místě krást. Mějte to na paměti
a dávejte pozor na podezřelé osoby. Zvýšenou pozornost hřbitovu věnuje samozřejmě i městská policie.
l Zákaz vstupu do lesů je ZRUŠEN! Tepla pominula,
je tu podzim a není proto třeba trvat na sankčních
opatřeních, mezi něž zákaz vstupu patřil. Ovšem
pozor, nebezpečí požáru trvá i nadále.
l V ulici Jabloňová došlo minulý víkend k havárii vodovodního řadu. Ten je ve správě VaK a.s. Nymburk,
který opravu provedl. Jednalo se o porušené těsnění
na jednom ze šoupat, kde se voda uzavírá. Správce
vodovodu je povinen dát narušenou vozovku do
původního stavu.

Práce na chodnících a osvětleních na náměstí se chýlí k závěru,
stavební firmy finišují. To, zda se dílo povedlo, zhodnoťte vy
občané sami. Konečně z náměstí zmizí i nevzhledný soubor
kontejnerů. V rohu náměstí u prodejny Domácích potřeb vznikl
kout, kam budou přemístěny. Místo před knihovnou tak zůstane
volné pro parkování a jeho přední část průchozí pro chodce.

Bio popelnice se osvědčily!
Svoz odpadu prodloužen!
BIOO DPAD

N

a celkové hodnocení
celého záměru – zvýšit
množství sbíraného bioodpadu je ještě brzy, nicméně
již dnes lze konstatovat, že
klesá váhový poměr směsného
odpadu, tedy toho, co ukládá-

me na skládku ve prospěch
bioodpadu, který je dále zpracováván.  Mírný pokles množství tohoto druhu odpadu se
projevuje i na samotném BIO
dvoře, kde bychom rádi sbírali
především nadměrné biologické odpady, tedy ty, které se do
těchto nádob nevejdou. Rádi
bychom poděkovali těm spoluobčanům, kteří neváhali
a o hnědé nádoby projevili
zájem. Jsme přesvědčeni, že
i jim se zjednodušilo nakládání s tímto druhem odpadu,
pokud jej přímo nezpracovávají na vlastním pozemku jako
kompost. Hnědé popelnice si
dosud smluvně zajistilo 485
občanů a dalších 21 kusů je

Kdy? Každou středu od 18.30 v Kulturním
a informačním středisku v Sadské (1. patro budovy muzea na Palackého náměstí).
• 21. 10. Zajímavosti z historie Sadské – hostem
Rozcestí tentokrát bude sběratel pan Jan Hofbauer.
U čaje a kávy si prohlédneme staré pohlednice a
uslyšíme příběhy o městě, v němž žijeme. Zveme
zájemce ze všech věkových kategorií.
• 28. 10. Státní svátek, Rozcestí se nekoná
• 4. 11. RADA – Přijďte se spolu s námi sdílet, kdy
Vám někdo poradil dobře a kdy špatně. Kde hledáte
pomoc a radu v těžkých situacích?
• 11. 11. Pečené čaje s paní Jindřiškou Skřivánko-

ještě objednáno. K dnešnímu
dni tak bylo v našem městě za
tři měsíce odevzdáno celkem
49 tun biologického odpadu.
To není malé množství, obzvlášť, když práce na zahrádkách i přes nastupující zimní
počasí ještě nekončí.
Právě pro tuto skutečnost
a na základě požadavků vás,
občanů, schválila rada města
prodloužení odvozu bioodpadu do konce letošního
listopadu.
POSLEDNÍ SVOZ BUDE TEDY
USKUTEČNĚN dne
1. prosince 2015!
Ve stejném režimu bude
pracovat i sběrný dvůr BIO
v Hlouškově ulici.

vou – další příjemný večer s vyprávěním, s recepty
a možná i s ochutnávkou
• 18. 11. Výroba podzimních dekorací ze sušených
květin – opakujeme loňskou nejúspěšnější výtvarnou dílnu s Veronikou Remišovou. Pozor: zájemci
se letos na tuto aktivitu musí nahlásit předem - do
středy 11. listopadu včetně na telefon 739 600 280
(kvůli zajištění dostatečného množství materiálu).
Kdo má tavnou pistoli, prosíme, aby si ji donesl.
• 25. 11. Jan Hofbauer Z historie Sadské – 2. díl
Lázně – nad starými pohlednicemi a fotkami Sadské
pobesedujeme se sběratelem panem Hofbauerem –
Poznáte místa v okolí Vašeho bydliště?
V prosinci budou Rozcestí pouze dvě, a to v pátek
4. 12 od 18.30 – KONCERT a ve středu 16. 12.
VÁNOČNÍ posezení a vyrábění. Těšíme se na Vás.
Pořádají křesťané z Apoštolské církve. Kontakt:
rozcesti.sadska@seznam.cz

Naskýtá se otázka co s hnědou popelnicí v zimě. Prosíme vás, abyste ji v žádném
případě nepoužívali k ukládání směsného odpadu, nebo
popele z kamen. Mohlo by dojít k jejímu poškození a odpad
by stejně nebyl odvezen.
Doporučujeme popelnici
vyčistit a uskladnit na jarní měsíce. Předpokládáme, že jarní
svoz bude zahájen v dubnu
2016. O přesném termínu budete včas vyrozuměni.
Správa majetku města děkuje
za spolupráci
i pochopení.
Václav Frank,
místostarosta a ved.
odboru SMM

Dalo by se říci, že je pomníček na Mrsolské cestě zázrak!
Nikdo o ničem nevěděl, nikdo nikoho nepožádal a ze
dne na den tam stálo modlitební místo. Upozorňujeme
toho, kdo ho zbudoval, že i tato činnost má svá pravidla.
Jde o pozemek města Sadská, které má plné právo tuto
nepovolenou stavbu odstranit. Pietní místečko chce ale
zachovat, protože jde o první případ.

ze života města
5 500 použitých injekčních
stříkaček v Sadské
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Vzpomínání
nad starými
fotografiemi...

Seznamte se s terénním
programem pro uživatele drog.

Terénní pracovníci Centra adiktologických služeb,
kteří na nymbursku pracují s uživateli drog, zaznamenávají opětovně stoupající zájem o své služby.
Do statistik, mapujících užívání drog v nymburském
okrese, se výrazněji zapisuje i Sadská, ve které
v rámci výměnného programu převzali letos pracovníci od klientů a následně bezpečně zlikvidovali již
přes 5 500 použitých injekčních stříkaček.
„Toto číslo je na Sadskou
poměrně vysoké,“ připouští
Petr Vykydal, vedoucí centra.
„Musíme však vzít v úvahu to,
že uživatelé drog, kteří naše
služby využívají, se poměrně
rychle naučili řadě zásad
bezpečnějšího
chování
a tak zdaleka neohrožují
obyvatele Sadské tolik,
jak by se mohlo na první pohled zdát,“ dodává.
Přesto se ale vyplatí dávat
pozor a v případě nálezu injekčního materiálu
místo zabezpečit, na jehly
nesahat a neprodleně kontaktovat terénní pracovníky nebo strážníky
městské policie, kteří
stříkačky odstraní.
Počet klientů - uživatelů drog - se kterými jsou
v Sadské pracovníci v kontaktu, se pohybuje kolem
třiceti osob. Většina z nich
užívá nitrožilně opiáty. V letošním roce se s nimi v rámci terénního programu uskutečnilo přes
150 kontaktů – setkání, během
kterých jsou uživatelé drog motivováni k tomu, aby neodhazovali
injekční stříkačky v ulicích, ale
odevzdávali je terénním pracovníkům, omezovali braní drog
a nastupovali do léčby.
Oproti minulým letům se jedná o výrazný nárůst. Podle Vykydalových slov je takový skok pro
Sadskou ale vcelku typický. „Drogová scéna v Sadské takových výkyvů zažila již několik. Střídají se
tu období relativního klidu s měsíci a roky, jako je právě ten letošní. Dobré je, že díky dlouhodobé
spolupráci s městským úřadem
můžeme situaci monitorovat a
včas reagovat na to, co se právě
děje.“ Město Sadská podporuje

práci terénních pracovníků již
osmým rokem. Ve městě působí
každý týden dvojice pracovníků,
která vyhledává uživatele drog
a spolupracuje s nimi na řešení
jejich nepříznivé situace. Kromě
toho se věnuje i pravidelným obchůzkám města
a sbírá odhozené injekční
stříkačky.
Klienti programu podle Vykydala aktivně
spolupracují s terénními
pracovníky a použité stříkačky jim odevzdávají.
„Významně se tak snižuje
riziko, že budou injekční
stříkačky sdílet mezi sebou
nebo odhazovat v ulicích. Základem práce
v terénu je podle jeho
slov navázání kontaktu
a budování důvěrného
vztahu s uživateli drog
a jejich následná motivace k tomu, aby se chovali
bezpečněji a ohleduplněji nejen k sobě, ale i ke svému okolí.
„U toho to ale nekončí,“ říká Vykydal a dodává: „S klienty pracujeme i na zahájení léčby, podporujeme je v abstinenci a řešíme
s nimi například dluhy, ubytování
a nástup do zaměstnání.“ Uživatele drog, kteří se do kontaktu s terénní službou dostanou, pak pracovníci motivují i k absolvování
testů na žloutenky a HIV, případně jim zprostředkovávají lékařské
ošetření, aby minimalizovali rizika, které užívání drog působí.
KONTAKT:
Centrum adiktologických
služeb Nymburk
Velké Valy 995,
288 02 Nymburk
e-mail: cas.nymburk@laxus.cz
tel.: +420 724 557 504,
+420 325 514 424

Do soutěže se
zapojili i pamětníci.

Setkání po letech ve
skautské klubovně

V

sobotu 3. října jsme v naší
skautské klubovně Na
Husínku uskutečnili velkou
vzpomínkovou akci k výročí
30 roků od vzniku dětského
zálesáckého oddílu „Severní
Hvězda“ (dříve „Lvíčata“) a ke
25 letům od znovuobnovení
Skautského střediska v Sadské.
Musím uznat, že se nás pamětníků sešlo poměrně hodně od
těch nejstarších až po ty nejmladší (celkem 75). Prohlížely se staré
kroniky a fotografie, vzpomínalo
se na příhody a zážitky z dávných dob a všichni jsme byli
tak trochu naměkko. Samozřejmě došlo i na nějaké ty
soutěže pro všechny, jako
„hod koulí do dálky“,
„výroba mumií pomocí toaletního papíru“
nebo „přehazovaná
vejcem ve dvojici“, při

kterých bylo často hodně veselo.
Na ohni se pekly buřty, ale vařil se
i výborný „buřtguláš“, který jsme
pak společně jedli přímo z hrnce
jako za mlada. Večer se posedělo
u ohně s kytarami a zpívaly se
písničky, které všichni důvěrně
známe. I počasí nám přálo víc,
než jsme doufali, takže se vše vydařilo a rozcházeli jsme se dlouho
v noci plni zážitků a vzpomínek.
A nebyl to zážitek jen pro nás
pamětníky, protože jak řekla jedna
z našich mladších členek: „Byl
to pro mě neskutečný zážitek
potkat lidičky, které znám
z příběhů a vyprávění z dob
dávno minulých, kdy jsem
ještě ani nebyla na světě.
Jsem ráda, že mohu
pokračovat v cestě,
kterou oni pro nás
kdysi vyšlapali“.

Michal Němeček
Takto rychle
a nečekaně se
v sokolovně
ulomila větev
po parném létě.
Dole pod
stromem málem
zasáhla holčičku,
naštěstí se nic
nestalo. Proto
pozor, stromy
nejsou ještě
zdaleka dostatečně zavlažené a
nebezpečí stále
hrozí…
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Co nabídne Kulturní
a informační
centrum
v listopadu?

novinky
v knihovně

kic.sadska@email.cz, www.kic-sadska.cz
Tel.č. 325 594 329, 603 891 304

Backman Fredrik
- Babička pozdravuje a omlouvá se
Příběh plný nečekaných setkání, zvláštních
přátelství a velké síly fantazie. Else je skoro
osm, její babičce skoro sedmdesát osm. Elsa
má za úkol doručit tajemný dopis. Netuší, že
v rukou drží klíč k největšímu dobrodružství,
které se kdy v říši fantazie odehrálo.

Martinský lampionový průvod v maskách

7. 11. v sobotu od 16,00 hod.
v areálu Junák SH74 na Husínku
Milé děti, sejdeme se na Husínku, kde si zasoutěžíme,
zatančíme, opečeme špekáček, dospělí se zahřejí kávou,
či svařákem a sv. Martin vás povozí na koni. Pak se vydáme na lampionový průvod po Sadské. A kdo bude mít
chuť, může se s námi vrátit zpátky na Husínek. Vstupné
dobrovolné, čaj pro děti zdarma.

Hruška Ladislav - Láďa Hruška se
vrací : kuchařka pro samouky
Láďa Hruška nabízí nové, neotřelé
a snadné recepty. Jejich proměna
v chutný pokrm je hračka pro
všechny. Z nabídky 73 jídel můžete
vařit spolu se svými ratolestmi celý
týden, od rána do večera.

Roháči z Lokte v kině

14. 11. v sobotu od 16,00 hod.
Folkové, trampské, lidové i všeobecně známé písničky
přiveze kapela, která v roce 1990 získala Zlatou portu a na
svém kontě má 15 vydaných alb. Skladby z jejich repertoáru se už léta hrají v rozhlase, po vodáckých hospodách a u
táborových ohňů. Vstupné 100 Kč , senioři a děti 80 Kč.

Lagercrantz David - Dívka v pavoučí síti
Časopis Milénium má nové majitele a proslýchá se, že novinář Blomkvist je vyhořelý a
uvažuje o změně. V noci mu zavolá profesor
Balder, odborník na výzkum umělé inteligence
a sdělí mu, že se setkal s mladou hackerkou,
která se podobá někomu, koho Blomkvist
dobře zná.

Zájezd do Polska

21. 11. v sobotu, odjezd 6,30 hod.
Na vaše přání i letos vyrazíme za nákupy do Kudowy
Zdroje. Cestovné je 200 Kč, odjezd v 6,30 hod. z náměstí
Palackého. Vyhrazujeme si právo zrušit zájezd v případě
malého počtu účastníků. Návrat přibližně v 16,00 hod.

Tragická smrt v Sadské

V

(Pokračování z minulého vydání)
minulém čísle SN jsme se
dozvěděli, že Václav Vojtěch, narozený 1901 ve Skřivanech u Nového Bydžova, nebyl
po ukončení studia na Univerzitě
Karlově spokojen s prací v Českém
zemském archivu a toužil po dobrodružství. Chtěl se mj. zúčastnit
výpravy pořádané americkým admirálem Byrdem na jižní točnu,
a proto se za ním rozjel na Nový
Zéland, odkud měla vyplout loď.
Mezitím mu ale od Byrda dorazil
už 2. zamítavý dopis. Vojtěch však
již všechno vsadil na jedinou kartu a na Nový Zéland dorazil včas.
Byrda ale stejně nepřemluvil, a tak
si definitivně přestal dělat naděje.
Nezbylo mu, než hledat práci, aby
si vydělal peníze na zpáteční cestu.
28. listopadu Václav Vojtěch oslavil
sedmadvacáté narozeniny a znovu
se setkal s Byrdem. V následujících
dnech totiž měly jeho expediční
lodě konečně vyplout do Antarktidy.
„Máme volné místo pomocného topiče. Berete to?“ zazněla překvapivá
otázka. Odpověď přišla bez váhání:
„Samozřejmě, pane!“ Bylo 1. prosin-

ce 1928 a šťastný Václav Vojtěch stál
na palubě zásobovací lodi Eleanor
Bolling v přístavu Dunedin.
Antarktického kontinentu se dotkl 27. ledna 1929. „Se zápalem a
nadšením šlapaly moje nohy sníh a
led šestého světadílu světa, jižní točny.“ 28. listopadu 1929 dosáhl Byrd
s dalšími třemi muži jižního pólu, a
to na trojmotorovém dvojplošníku.
Václav Vojtěch byl tohoto velkého
kroku součástí. Byla to neobyčejně
úspěšná expedice, která zaznamenala vědeckou i mediální senzaci.
Spojené státy své hrdiny odměnily a 23. května 1930 se Václav Vojtěch stal, stejně jako ostatní členové
expedice, nositelem Zlaté medaile
Kongresu USA – což je nejvyšší civilní vyznamenání. (Dodnes je Vojtěch jediný Čech, který toho dosáhl).
Mladík odjel jako neznámý idealista s nenaplněnými sny a vrátil se
jako mediální hvězda a zkušený a
vyznamenaný cestovatel. Své zážitky
a dojmy popsal v nesčetných přednáškách, ve spoustě novinových
článků a také v knize Námořníkem,
topičem a psovodem za jižním polárním kruhem.

Autorkou příběhu je spisovatelka
a ředitelka KIC Zdenka Hamerová.

Samozřejmě se ozývaly zlé jazyky,
že nemá žádné vědecké výsledky a
byl pouhým členem posádky. Václava Vojtěcha to velmi mrzelo. Proto
se snažil, aby jeho další výprava měla
vědecký program. Dostal nabídku
na výzkumnou práci v kanadských
Severozápadních teritoriích a v červenci 1932 byl připraven k odjezdu.
Začátkem srpna měl odplout do Kanady na lodi Montcalm. Do Prahy
však přišla zpráva, že se cesta o týden
odkládá a datum vyplutí bylo stanoveno na 12. 8. 1932. Václav Vojtěch
měl najednou týden k dobru.
Slavného cestovatele na přednášku pozvali i skauti ze Sadské. Proč
jim tedy nevyhovět?
6. srpna přijel s několika přáteli z Prahy. Do besedy u táboráku
zbývala spousta času, a tak si Václav
s kamarádem půjčili na Vodrážce
kánoi. Tehdy ještě nebylo Labe regulované, u Vodrážky se nacházela loděnice, přívoz, koupaliště, nedaleko
dokonce i peřeje.
Snad to byla náhoda, nebo osud,
ale při obracení se kánoe převrátila.
Nikdo netušil, co se vlastně stalo, ale
polárník, dobrodruh, vědec a ces-

tovatel Václav
Vojtěch už nevyplaval živý.
Možná se mladý muž uhodil
o okraj kanoe,
omdlel a utopil se. Těžko
říct. Podle sestry pana Vojtěcha
(Anna Dufková) skauti sháněli
pramice a bidla, ale nikdo za ním
údajně do vody neskočil. Našli ho
až druhý den. Podle vzpomínek pamětnice ze Sadské, bylo Labe plné
vírů a proudů, obyvatelé Sadské
měli z Labe respekt. Ke všemu chvíli
trvalo, než divákům na břehu došlo,
že se nejedná o legraci, ale o tragédii. Těžké soudit. Dr. Václav Vojtěch,
český cestovatel, zahynul v Sadské ve
věku 31 let. Čest jeho památce.
„Já toužím po jiné formě života, chci hodně viděti, prožíti, poznati svět a různá nebezpečí a chci
konečně nalézti živobytí, které by
mne nespoutávalo.“ (Z Vojtěchovy korespondence – ještě když byl
zaměstnancem Českého zemského
archivu)
Zdenka Hamerová
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POSLALI JSTE NÁM

BEJVÁVALO…

Pan A. Kříž

V minulém čísle „Sadských novin“ jsme se dočetli o nehodách v našem městě. Ty se stávaly i v minulosti, ale
ne s tak těžkými zraněními. V roce 1906 byla v Sadské
zřízena četnická stanice se třemi c. k. četníky. Byla zde
i basa. Policejním revizorem byl pan Antonín Kříž ze
Spálené ulice, dále pan Sandholec a pan A. Potměšil.
O místních obyvatelích měli dokonalý přehled. Dochovala se i služební kniha z let 1909 – 1911, kde jsou zaznamenány výsledky jejich pochůzek.Ve službě se střídali
dnem i nocí a střežili klid a pořádek ve městě. U lidí měli
obrovský respekt.

M. Borovenová, Sadská

A. Potměšil
a pan Sandholec

Dopravní nehoda před papírnictvím (nyní Norma)

Řízení dopravy na náměstí

Nehoda před „Kovárnou“
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různé

života
Významné události ze
rodin v Sadské
Úmrtí
Navždy nás
v minulém
týdnu opustili
pan František
Poncar ve
věku 68 let a
pan Jiří Hroch
ve věku 71 let.
Vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

v Sadské

Životní jubilea

čanům
Gratulujeme nejstarším ob
a v listou
říjn
v
s
leto
ří
kte
v Sadské,
esátku:
padu překročili svou devad
– 94 let
✿ Paní Evženie Janáková
– 93 let
✿ Paní Marie Sedláčková
let
✿ Paní Zdenka Pracná – 90
let
✿ Pan František Wolf – 91
let
91
–
vá
nko
vrá
Ha
rta
✿ Ma
✿ Věra Burianová – 90 let

Svatomartinský

lampionový

průvod v maskách
v sobotu 7. 11. 2015 od 16 hod.
areál Junáka Husínek

FOTOSOUTĚŽ
Zatímco minulá fotohádanka
byla docela lehká, protože
se jednalo o „Krodeškovu
kapličku“, trochu ukrytou za
skautskou klubovnou na Husínku, připravili jsme si pro vás
tentokrát něco těžšího. Poznáte, u kterého domu ve středu
Sadské je starobylá brána, jíž
zdobí tento letopočet s výklenkem? Správná a požadovaná
odpověď by měla být ve tvaru:

Fotohádanka
z minula

• Na ulici: „Hele a ta Jurinová,
co vám dělá starostku, to je fakt
ta Jurinová, co hlásila s Meruňkou ty zprávy na Nově?“ „No
jasně!“ „A to je na tý radnici taky
s Meruňkou?“ „Néé! Na radnici
je s Frankem!“ „Aháá… To je
škoda! Oni byli takovej sympatickej pár… Já jsem je měl strašně
rád!“
• V hospodě: „Franto, víš, kde
je Frankfurt?“ „No jasně, že
vím, kde je Frank furt! No přece na radnici!!!“ „Ty seš blbej!
Já myslel ten v Německu!!!“
• Na vyhlídce u kostela: „Tak
támhle to jsou Lipany, támhle
jsou vidět Krkonoše a když
je hodně dobrá viditelnost,
tak jsou odsud vidět i Tatry!“
„Cože? Odtud jsou vidět i Tatry???“ „No jasně! Hele támhle
zrovna jedna jede!“
• U Normy: „Jardo už jsi
chutnal tu Ekovodu u Pošty?“
„Ne!“ „Hele ale vona je fakt
dobrá! Normálně, kam se na

Na minulé fotografii zachytil Michal Němeček Krodeškovu kapličku na Husínku,
za skautskou klubovnou. Jako první poslal správnou odpověď pan Pavel Jirouš
a prosíme, aby si přišel pro svou výhru
do sekretariátu starostky. Mimořádně
odměňujeme i paní Veroniku Michlovou z Prahy, která poslala odpověď jen
necelou minutu po panu Jiroušovi.

ni hrabou všecky ty perlivý
vody, co tady prodávají na
krámech!“ „Fakt? No jak tě tak
poslouchám, jak to chválíš, tak
si snad přestanu kupovat pivo
a přejdu na tu ekovodu…“
• Na téma ženy: „Pánové, nic
ve zlým, ale já bych ženskou ze
Sadský fakt nechtěl! Tady je to
všechno tak strašně příbuzensky provázaný a propletený, že
bych měl strach, aby to nebyla
moje sestřenice! Proto jsem si
taky našel ženskou až z Podkrkonoší!“ „Fakt? A odkud je ta
tvoje ženská?“ „Z Křince!“
• U radnice: „Hele Pepiku,
neměli byste tam u vás nějaký
slušně placený místo? Já bych
dělal až bych brečel…“ No
místo u nás nemáme, ale můžu
ti půjčit kapesník…“
• V restauraci: „Teda Karle!
Nechápu, jak jsi mohl na posezení sníst tři porce svíčkový
k obědu?“ „No úplně normálně! Vidličkou a nožem!“

Podzim u hasičů

A
„Ulice, v níž se dům nachází a
číslo popisné (případně kdo tam
bydlí)“ a zašlete ji co nejdříve na
redakce@mesto-sadska.cz,
nebo je osobně doručte do
podatelny MěÚ.

Aktuální
fotohádanka

Odposlechnuto

ni jsme se nenadáli a po
pirátském létě tu máme
zase ryze pracovní
podzim. S mladými hasiči jsme
stihli poslední dvě kola Polabské ligy v Pískové Lhotě a ve
Slovči. Konečné výsledky jsou
pro nás uspokojivé, ale máme
stále co zlepšovat. Po dokončení „mokrých“ závodů jsme se
začali připravovat na ty „suché“.
Na trénincích jsme se naučili
rozeznávat topografické značky,
vázat uzle, orientovat se pomocí
buzoly a dokonce jsme si zastříleli ze vzduchovky. Nabyté
vědomosti jsme uplatnili na posledních závodech tohoto roku
na Závodech požární
všestrannosti v Nymburce. Závod patří do tzv.
Hry PLAMEN a celá hra
bude pokračovat na jaře
dalšími dvěma koly.
A co naši dospěláci?
Výjezdová jednotka

od začátku září zasahovala již
u šesti událostí. Většinou se
jednalo o malé požáry polního
porostu. Jako dopravní hlídka
jsme pomáhali při cyklistických
závodech Hořátevská rovina.
V říjnu nás čeká námětové
cvičení, které by mělo prověřit
naši připravenost a akceschopnost. Jako družstvo jsme se byli
rozloučit se závodní sezonou
na tradiční akci v Pňově a to na
Posledním sání. Přejeme všem
krásný podzim a děkujeme za
hlasy, které jste nám poslali
do soutěže Dobráci roku. Její
výsledky se dozvíme v červnu
příštího roku.

Chcete nás? / Inzerce
S podzimem přibyly i nové přírůstky do našeho psího útulku Aura a čekají
na svého nového majitele. Ten pravý se už zřejmě neohlásí. Blíží se zima a tak
by se mazlíčci jistě cítili lépe někde doma, ve svém pelíšku. Pokud si chcete dát
předvánoční dárek, volejte do služebny Městské policie v Sadské.

Mobil: 724 183 241 nebo pevnou linku: 325 594 406

Kříženec Border Kolie

Kavkazký ovčák

CK Authentic Travel, s. r. o.
Na Příkopě 853/12, 110 00 Praha 1
Email: mohelnicka@authentic-travel.cz
Tel.: (+420) 774 414 660, (+420) 774 100 042
www.authentic-travel.cz, info@authentic-travel.cz

1 denní výlet do Drážďan ze Sadské
Sobota 14. 11. Za nákupy do Drážďan
Pátek 4. 12. Vánoční trhy v Drážďanech
Cena 399 Kč / osobu
Minimální počet osob 35 na každý termín.
Rezervace: info@authentic-travel.cz / www.authentic-travel.cz
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Kokršpaněl

Kříženec Chrtíka

„Fice nejfem
Ftefan, ale
teplý pelífek
by se mi fakra
hodil.“
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do rodinného alba

Lukáš Kára

Vítáme nové
občánky
1. října 2015 proběhlo tradiční vítání občánků na radnici
v Sadské. Bylo jich celkem devět. Dnes vám představujeme
první tři. Další zveřejníme v příštím čísle.

Nicol
Kárová

Ondřej
Wolf

ŠKOLA / školka
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Školní rok v Mateřské škole
Sadská je v plném proudu
Vítají se říkankou a společným objetím
Na začátek školního roku se někteří ostřílení školkáčci těší více, někteří méně. Ale co ti,
kteří jdou úplně poprvé? Období vstupu do mateřské školy není pro mnohé jednoduchou
záležitostí, ba naopak velkým životním krokem. Letos takto vykročilo celkem 35 dětí.
Všichni jsem se sešli v nově osvětlených třídách po velké prázdninové rekonstrukci.

N

ový školní rok byl celkově ve všech
pěti třídách zahájen v hojném počtu.
Počáteční adaptace proběhla v klidu
a bez stresu. Do každé třídy v MŠ Sadská
přišla děti pozdravit paní ředitelka Dana
Kaplanová s přáním, ať se jim ve školce líbí
a ať jsou šťastné a spokojené.
Také v tomto školním roce si budou všichni společně hrát, učit se a pracovat podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání pod názvem ,,Ze školky duhovým
mostem, dojdeme k novým vědomostem“.
Každé ráno se všichni vítají říkankou a společným objetím.
První kulturní zářijovou akcí bylo muzicírování s Dagmar Čemusovou pod názvem
,,Muzikantský rok“. Ve všech třídách se pak postupně uskutečnilo první slavnostní pasování dětí
na předškoláky a děti rodičům předvedly, co se
ve školce již naučily. Součástí programu v každé
třídě byla i beseda s Mgr. Jitkou Urbanovou, která působí nejen jako učitelka mateřské školy, ale
zároveň vede soukromou speciálně-pedagogickou poradnu v otázkách prevence
a nápravy školní neúspěšnosti. Rodiče
tak měli jedinečnou možnost konzultovat a seznámit se s přípravou svých
dětí pro zdárné zvládnutí zápisu do základní školy a následný úspěšný start do
základního vzdělávání.
Pro malé předškoláky připravily paní
učitelky návštěvu dopravního hřiště
v Nymburce, kde pod vedením lektorky Veroniky Cibulkové probíhala výuka
i praktické využití získaných poznatků
z dopravní výchovy. Děti si z této akce odvezly cenné zážitky.

vých výukových témat. I tento nový
způsob učení se dětem moc líbí
a mají velký zájem poznávat nové
a zajímavé způsoby výuky.
Na začátku listopadu ožije areál
školky tradiční „Cestou bludiček“, po
které se projdou děti společně s maminkami nebo tatínky. Všichni malí
i velcí se na tento nový školní rok velice těší a zvlášť na spolupráci s rodiči.

V září je také už
čekaly zájmové kroužky keramiky a PC při Domu dětí
a mládeže v Nymburce. Tam s dětmi dojíždějí
paní učitelky vlakem. Také tato návštěva se dětem
velmi líbila, protože tak mají úžasnou možnost
načerpat skvělé zkušenosti. Zahájen byl i kroužek
anglického jazyka pro předškoláky, který vede
Ing. Monika Revajová.
Začátkem října mateřskou školku navštívila sólová zpěvačka country skupiny Schovanky Lída Helligerová se
svým hudebním pořadem pro předškolní děti pod názvem Perníková
chaloupka. Děti měly možnost zahrát
si na netradiční hudební nástroje
a naučily se veselé písničky.
Ke konci předešlého školního roku MŠ Sadská zakoupila pro vzdělávání všech dětí
interaktivní koberec pod názvem Magic
Box, kde mají děti možnost pomocí interaktivního pera samostatně pracovat
na plnění zajímavých úkolů dle jednotli-

Odposlechnuto
tentokrát

v 1.třídách:
• Pravidla chování: „ Jak moc musíme
zlobit, aby se paní učitelka fakt rozzuřila?“
• Po prohlídce školy na dotaz učitelů:
„Co si dnes máme zapamatovat? Odpověď: „že náš poklad je paní ředitelka!“
• Zadání prvního úkolu: „ Když nikdo
úkol nepřinese, tak nás všechny vyhodíte? “
• „Úkol se mnou psal táta, máma totiž
děsně zuří, když něco zkazím.“
• „Jelikož jsme si dnes povídali celý den
o ovoci, teď každý nějaké ovoce vymodeluje. Anička jablko, Honzík hrušku
a co ty…? A můžu třeba žirafu?“

12

inzerce

Když nás pozvete,
rádi přijedeme!
Kapela Fency vznikla 28. října 1998 v Image
Baru. V tu dobu již Lukáš Taverna pravidelně asi
dva měsíce hrával v černém divadle Image v Pařížské ulici s kapelou Lazy Bones. Byla to první Lukášova česká kapela, jejíž ostatní členové bohužel nebyli
příliš zvyklí na italské temperamentní chování. Nelíbilo se
jim, že tehdy jejich sedmnáctiletý pianista a zpěvák během
vystoupení skákal a lezl po pianu... a Lukáš byl nakonec z
kapely vyhozen.

T

ak narychlo sestavil kapelu Fancy, jejíž název vznikl po náhodném otevření anglického
slovníku. Tehdy začalo dlouhé
kamarádství s bubeníkem Martinem Švubem, který v kapele hraje dodnes. Kapela Fancy měnila často hráče a dokonce
i název. Jelikož v Image Baru tehdy měli
divadelní představení s názvem Fancy, kapela se přejmenovala na Fency, aby se to
nepletlo.
V kapele se vystřídalo mnoho hráčů.
Někteří vydrželi pár let, další jen jeden

večer... Petr Koranda, Jirka Pilař, “Hona“
(z kapely Classic Rock And Roll Band
Pepy Pilaře), Dan Kozel, Adam Lešikar
(z kapely And The End). V roce 2001 se
náhle objevil Ondra Skoumal, se kterým
Lukáš nahrál desku Chiodo Fisso. A protože v tomto tandemu byly nahrány všechny nástroje a zpěvy na desce, vznikl název
TASK, složený ze jmen TAverna a SKoumal, aby se tímto odlišili od kapely Fency.
Jenže postupně se kapela Fency přejmenovala na Task a dodnes vlastně není jisté :-), jak se kapela jmenuje a používají se
oba názvy.
V lednu 2001 Lukáš spolupracoval
s Karlínským Spektrem. Jednoho dne tam
měl mít přednášku o Beatles a poté koncert. Zde se náhodně potkal s kytaristou
Jirkou, který tu zkoušel se svou big-beatovou kapelou. Jirku nadchl Lukášův hlas,
a tak ho vzal do kapely jako zpěváka. Postupem času se však ukázalo, že s kapelou
to nikam moc nevede, a tak Lukáš nabídl
basákovi Tomáši Hurychovi místo ve své
kapele Task. Tomáš tedy v roce 2003
vystřídal basáka Jirku Pilaře, který
z kapely odešel po dlouhých pěti letech.
A o rok později se také kytarista Jirka
stal členem kapely Task.
Kapela má vlastní
nahrávací
studio,
kde
vznikají
všechny jejich skladby, které se

objevují i na koncertech... Sláva, kterou
si Lukáš vždycky sliboval a přál, přichází
velmi pomalu a postupně
a možná nikdy nebude
tak velká, jak by si ji
kapela představovala
a zasloužila... Ale
hlavní je dělat to, co
člověka baví!

Více zde:
Lukas Taverna
phone:
00420 775 098 023
e-mail:
lukastaverna@email.cz
www.lukastaverna.cz

