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20. prosince 2013

Požehnané svátk y vánoční plné milosti, lásk y a naděje
a jenom to dobré v novém roce 2014
přejí všem občanům Sadské
představitelé města a redakční rada Sadsk ých novin

Oznamujeme občanům,
že v době mezi Vánocemi
a Novým rokem
ve dnech
27. a 31. prosince
bude pro veřejnost
Městský úřad Sadská
zcela uzavřen!!!
Dne 30. prosince 2013 bude
provoz úřadu omezen pouze
do 12 hodin.
-měú-

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ
se tentokrát bude konat
nikoli po silvestrovské
půlnoci, ale až

VEČER 1. LEDNA
OD 17.00 HODIN
na Palackého náměstí.
Zváni jsou všichni občané
i novoroční hosté Sadské.
Pokud se ještě rozhodnete na novoroční ohňostroj přispět, můžete tak
učinit platbou v hotovosti
v pokladně městského úřadu nebo převodem na bankov n í účet mě st a číslo
0504348369/0800, variabilní
symbol 33192321. Dárcům
děkujeme.  
-měú-

Adventní zamyšlení
Lidé, se kterými se denně setkávám, si občas postesknou, jak
rychle se střídají týdny a měsíce.
Ano, žijeme opravdu velmi rychle. Máme spoust u povin ností
v zaměstnání i doma, chceme
a v mnoha případech musíme
stihnout řadu věcí, které, jak se
nám zdá, nepočkají. Používáme
mobilní telefony, počítače, facebook nebo jiné sociální sítě, jsme
stále on line. Snad proto se valná
většina z nás těší na vánoční čas,
který nám umožní trochu zpomalit
životní tempo, věnovat se rodině

a návštěvám příbuzných či přátel.
Pro mnohé z nás, kteří jsme součástí samosprávy, je konec roku
současně zamyšlením nad tím, co
se za posledních dvanáct měsíců
ve městě či obci povedlo.
Jsem starostkou Sadské patnáctý rok a letošní bilancování bude
příznivé. Byla zahájena výstavba
cyklostezky ze Sadské do Kostelní
Lhoty, jejíž součástí je originální
lávka přes železniční trať. Pro
cyklisty je to dobrá zpráva, neboť
se bezpečně dostanou až na Labskou stezku do lázeňského města

Poděbrady. Úspěšní jsme byli
s opravami chodníků a místních
komunikací, které dlouhodobě
vykazovaly neutěšený stav. Maminky a předškolní děti se zase
radovaly z otevření nové mateřské školy. Všechny tyto úspěšné
akce směřují k tomu, aby se lidem
žilo ve městě lépe a byli v něm
spokojeni.
Přeji vám klidné prožití svátků
vánočních a do roku 2014 pevné
zdraví a úsměv na tváři.
Cecilie Pajkrtová,
starostka města
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Na léto se připravují
hudební festivaly u Jezera

Vzhledem ke skutečnosti, že
v letošním roce dosud neskončil
žádný z občanů Sadské v protialkoholní záchytné stanici, kterou
zřizuje město Kolín, bude do rozpočtu Sadské na příští rok navržen
stejný příspěvek na chod tohoto
zařízení jako letos, tedy 15 tisíc
korun. Rozhodla o tom rada města
20. listopadu.
Schválené rozpočtové opatření
zahrnulo do příjmů města na letošní rok částku 61,4 tisíce korun
z úřadu práce na veřejně prospěšné
práce a příspěvek obce Kostelní
Lhota ve výši 823 tisíce korun
na stavbu cyklostezky.
Garáž v domě čp. 77 na Palackého náměstí město pronajme Renatě
Svobodové.
Činnost odbor ného lesního
hospodáře v lesích města bude
i v příštích dvou letech zastávat
Pavel Kolář.
Ze schválených smluv s obcí
Radim o odvozu a skládkování
odpadu vyplývá, že uložení jedné
tuny odpadu vyjde v příštím roce
městskou pokladnu na 895 korun
bez DPH.
Protože ředitelka základní školy
žádá o navýšení rozpočtu školy
o 100 tisíc korun na úpravu podlahy
v aule výměnou koberce za krytinu
vhodnou pro výuku tělesné výchovy a pro sportovní činnosti, uložila
rada místostarostovi Jiřímu Jeníkovi vyhlásit na výměnu podlahy
výběrové řízení.
Festival Rozmarné léto Sadská
2014 se bude na louce rekultivované
skládky u Jezera konat ve dnech
11. až 13. čer vence 2014. Dle
organizátorů Stanislava a Jaroslava Kříže bude festival zaměřen
na českou folkovou a poprockovou
scénu. Rada s konáním festivalu
souhlasila s podmínkou, že jeho
organizátoři složí kauci ve výši
30 tisíc korun, nájemné pozemků
města stanovila ve výši 2,5 tisíce
korun za 1 den.
Obdobnou záležitost projednali
radní i 4. prosince. Tentokrát šlo
o žádost Lukáše Klokočníka,  který chce pořádat na stejném místě

P

další ročník SAD-SKA Festu, a to
od odpoledních hodin 28. června
do časného rána následujícího dne.
Rada s touto akcí, stejnou výší
kauce i denního nájemného rovněž
souhlasila.
V rámci příprav žádostí o dotace schválili přítomní smlouvu
o dílo s Ivanou Chottovou z Nového Knína na zpracování projektové
žádosti o dotaci z Fondu rozvoje
obcí a měst na stavební úpravu
objektu městského úřadu. Odměna
byla stanovena na 15 tisíc korun
a v případě schválení dotace dalších 15 tisíc.
Mandátní smlouvu na zajištění
výběrového řízení na dodávku
zařízení dětského hřiště na sídlišti
v Rašínově ulici uzavře město se
Zdeňkou Houžvičkovou z Prahy
za částku 7 tisíc korun.
Třebestovické zastupitelstvo
schválilo pro příští rok příspěvek
ve výši 562 tisíc korun na rekonstrukci dílen v sadské základní škole. Důvodem je, že do prvních tříd
nastoupí ve školním roce 2014/2015
hodně žáků právě z Třebestovic.
Město také obdrží 47 tisíc korun
likvidačního zůstatku po státním
podniku Uhelné sklady Sadská.
Schválenými dodatky
ke smlouvám o dílo se společností
Halko z Nové Vsi se prodlužuje
termín dokončení oprav chodníků
v ulicích Paroubkova a Poděbradská a k řižovatky ulic Husova
a Tylova do 30. dubna 2014. Město
k tomuto kroku přistoupilo kvůli
nepříznivému počasí a potřebě
prioritně dokončit rekonstrukce
ulic Tylova, Smetanova a Dr. Sokola, aby byly splněny podmínky
čer pání dotací z ministerstva
financí.
Dvěma smlouvami o smlouvách budoucích se město zavázalo
zřídit věcná břemena k městským
pozemkům, do kterých budou položeny 2 kanalizační a 1 vodovodní
přípojka k rodinným domům Ivety
Motyčkové a Jiřího Tesaře a manželů Pokorných v Pražské ulici
za jednorázovou úhradu v celkové
výši 3 tisíce korun.  
-qk-

oplatky městu za svoz komunálního odpadu a za psy
na rok 2014 bude možné hradit od ledna v hotovosti v pokladně městského úřadu nabo převodem na bankovní účet.
V tomto případě je třeba kontaktovat pracovnici MěÚ Dagmar
Kazdovou na tel. čísle 325 595 028 nebo 325 594 028, linka 148.
Poplatky zůstávají ve stejné výši jako pro letošní rok. Za komunální odpad jde tedy o 660,- Kč na občana nebo rekreační
nemovitost.                                                              -měú-

V sobotu 30. listopadu se na Palackého náměstí konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Zazpívaly děti z mateřské a základní školy,
promluvila starostka Cecilie Pajkrtová a došlo i na Andělskou show.
Program uváděla Zdenka Hamerová.

Rozestavěné akce
města 2013/2014
Lhotecká cyklostezka
Druhá etapa stavby navazuje na dokončenou část vedoucí z Pískové
do Kostelní Lhoty. Spolufinancuje ji Evropská unie z Regionálního
operačního programu Střední Čechy. Pravidla pro čerpání umožňují
posunutí termínu dokončení z vážných důvodů (například nepříznivé
klimatické podmínky) o 60 dní. Dodavatelem akce je sdružení firem
Chládek & Tintěra, Litoměřice, a DT Mostárna Prostějov.
Název akce

Cena dle
Smlouvy
o dílo

Proplaceno
do 30. 11. 2013

Zbývá

Termín
ukončení  
akce

Lhotecká
cyklostezka
- II. etapa

29 863 000,-

16 606 000,-

13 257 000,-

30. 4. 2014

Úprava křižovatky ulic Husova a Tylova
Jde o dopravně-bezpečnostní investiční akci zaměřenou na zklidnění
dopravy a bezpečný pohyb školních dětí v lokalitě. Z důvodu včasného
ukončení jiných staveb, na které byla poskytnuta dotace z Ministerstva
financí ČR, došlo v tomto případě k dohodě mezi městem a dodavatelem,
firmou Halko – stavební společnost, Nová Ves, o posunutí termínu ukončení do 30. dubna 2014, aniž by se měnila cena díla.
Název akce

Cena dle
Smlouvy
o dílo

Proplaceno
do 30. 11. 2013

Zbývá

Termín
ukončení  
akce

Úprava
křižovatky
Husova/Tylova

670 000,-

283 000,-

387 000,-

30. 4. 2014

Chodník v Poděbradské ulici
K posunutí termínu dokončení rekonstrukce chodníku k čp. 24 došlo
ze stejných důvodů a za stejných podmínek jako v předchozím případě.
Dodavatelem stavebních prací je opět firma Halko – stavební společnost,
Nová Ves.
Název akce

Cena dle
Smlouvy
o dílo

Proplaceno
do 30. 11. 2013

Zbývá

Termín
ukončení  
akce

Rekonstrukce
chodníku
Poděbradská
k čp. 24

1 104 000,-

332 000,-

772 000,-

30. 4. 2014

Cecilie Pajkrtová, starostka
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Město Sadská
Palackého náměstí 1, 289 12  Sadská

K N I H OV N A

V Sadské 11. 12. 2013

Věc: Nabídkové řízení obálkovou metodou

Město Sadská vyhlašuje nabídkové řízení obálkovou metodou nejvyšší nabídce na prodej motorového vozidla zn. AGM Magma RZ: NBA 70-35, uvedeného
do provozu v roce 1997. Minimální cena vozidla dle
znaleckého posudku ze dne 30. 10. 2013 je stanovena
na 42.599 Kč. Konečný termín pro podání nabídek je
3. 2. 2014. Nabídky je možno doručit poštou nebo
osobně do podatelny MěÚ v zalepené obálce s názvem:
„Nabídka Magma“. Případné dotazy a objednání prohlídky vozidla na tel. 724025887 – p. Jiří Jeník.
  Za zadavatele    Jiří Jeník, místostarosta

Cena vodného
a stočného v roce 2014

Na společném zasedání představenstva a dozorčí rady
společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s., které se
konalo 3. 12. 2013, bylo rozhodnuto, že se cena pitné vody
a vody odkanalizované od 1. ledna 2014 změní pro konečného
spotřebitele takto:
vodné Kč/m3

stočné Kč/m3

39,68

39,27

Besedy pro 6. a 7. třídy základní školy jsme připravili 25. listopadu.
O svých knihách dětem vyprávěla mladá spisovatelka fantasy románů
Michaela Burdová.

Ceny jsou uvedeny včetně 15% DPH.
Představenstvo a. s.

Nevánoční
zpráva
V létě loňského roku jsme instalovali v Kersku u Svatojosefského
pramene sochu svatého Josefa. Byla
pořízena ze sbírky občanů a vysvěcena knězem Peterem Kováčem
ze Sadské. Nyní, v noci z 11. na
12. prosince neznámý vandal této
soše uřízl motorovou pilou hlavu. Je
to nepochopitelný čin. Lidé v Kersku jsou otřeseni a rádi by nechali
vyřezat sochu novou.
Bronislav Kuba, Kersko

Poděkování

Děkujeme dárcům, kteří přispěli na vánoční výzdobu města
a novoroční ohňostroj. Společnost
Halko – stavební společnost poskytla 10 tisíc korun, firma Baroch
– Okna 2 tisíce, Jindřich Jaroš
1 tisíc, Cecilie Pajkrtová 1 tisíc,
Blanka Žánová pět set korun
a Jana Myslivečková tři sta. Jeden
dárce si zveřejnění nepřeje. -měú***
Děkujeme Janu Moravcovi
a Petru Zahálkovi za bezplatnou instalaci vánoční výzdoby
v ulicích. Poděkování patří i pracovníkům správy a údržby města.  
-měú***
Městská policie děkuje Jaroslavu Spitzerovi za pytel krmení
a pamlsků pro pejsky v útulku
Aura a Anastázii Čížkové, která
jim na přilepšenou přispěla částkou
500 korun.                       -mp-

Vánoční koule děti v knihovně vyráběly 2. prosince. Krásnou ozdobu
si mohly vytvořit i další prosincové pondělky v odpoledních hodinách.

Svoz odpadů přes svátky

je plánován na stejné dny, jako
obv ykle. V Sadské tedy na
Štědrý den a Silvestra v úterý
24. a 31. prosince.

Mikuláš s čertem a andělem se přišli podívat do knihovny na prvňáčky
5. prosince. Zrovna jsme si s nimi vyprávěli o Vánocích.
Fotografie Městská knihovna
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KIC města Sadská vás zve
do kina na divadelní pohádku

„MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA“
neděle 26. ledna od 16.00 hod.

V každém babiččině jablíčku je ukryta pohádka. O veliké řepě,
O Koblížkovi, O dědečkovi a kožíšku a O zlé koze. Tyto čtyři pohádky
tvoří hravý celek, který malé diváky vtáhne do pohádkového děje.
Nebudou chybět ani písničky a velké loutky zvířátek. Pohádku
Vlastimila Pešky k nám přiveze Divadelní soubor Vojan z Libice nad
Cidlinou. Vstupné jednotné 40 Kč.

Římskokatolická farnost Nymburk
Vás zve na představení pod názvem

ŽIVÝ BETLÉM

VÁNOCE 2013

v Lesním ateliéru Kuba v Kersku
KDE? Sadská, k. sv. Apolináře

 sobota 21. prosince: SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VÁNOČKU (s uzávěrkou ve 13 hodin)
Pečete nejlepší vánočku široko daleko? Soutěže se může zúčastnit
každý, kdo přinese do soboty 21. prosince do 13 hodin vlastnoručně upečenou vánočku. Porota ohodnotí vzhled a chuť. Prosíme
o předběžnou přihlášku telefonicky nebo e-mailem. V 15 hodin bude
vyhlášení výsledků soutěže a předání hodnotných cen.

KDY? neděle 29. 12. 2013 od 15 hod.

do 31. ledna 2014
„ANDĚL“: PRODEJNÍ VÝSTAVA DĚL ČESKÝCH VÝTVARNÍKŮ

Představení trvá asi 45 minut
Herci: děti Misijního klubka ŘKF Nymburk
Hudební doprovod: Schola ŘKF Nymburk

***

Otevřeno je denně mimo pondělí: 10–12 a 12.30–17 hodin, víkendy
10–17 hodin. Otevřeno i v pondělí 28. 10., pondělí 23. 12., na Štědrý
den a Silvestra do 13 hodin. Zavřeno 25. a 26. 12. a 1. 1.
Změna programu možná.
Telefon: 325 598 122, e-mail: info@lesniatelierkuba.cz

www.lesniatelierkuba.cz

Život je hra
i v roce 2014

Městská knihovna
Karla Viky oznamuje
omezenou výpůjční dobu
v době svátků.
Otevřeno bude v tomto roce
naposledy v pondělí
23. prosince od 12 do 16 hodin.
V době zimních prázdnin bude
ještě otevřeno ve čtvrtek
2. ledna opět od 12 do 16 hodin.
Standardně bude knihovna otevřena až od pondělí 6. ledna.
***
Hezké prožití vánočních svátků
vám přejí knihovnice Monika
Malinová a Marcela Dudková.

Mikulášskou pohádku „Přeměna čerta Barnabáše“ zahráli 1. prosince
dětem členové DS Klicpera spolu s hasiči. Po představení přišel Mikuláš
s čerty a andělem rozdat nadílku.

20. prosince 2013
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Jak jsme cvičili pro Dorotku
aneb kdo vlastně komu
Experimentální pohybový maraton určený výhradně ženám se
pod názvem „Sadská v pohybu
– Ženy sobě“ konal 23. listopadu.
Měl velmi poetický cíl nabídnout
ženám všeho věku, rozměrů, pohybových zkušeností i možností maximální výběr tanečních, aerobních
i strečinkových pohybových lekcí
od žen – lektorek, tanečnic, cvičitelek… Která něco umí, to ukáže,
naučí, dá přičichnout ostatním.
A pak si sama vyzkouší nepoznané.
A skutečně! Během několika měsíců jsme dali dohromady
23 různých lekcí pod vedením

Fitbalet lektorky Simi Solarin
15 žen ve čtyřech sálech a sálečcích
po Sadské. K tomu se nashromáždil
super doprovodný program. Nadšení z akce „já vám – vy mně“ postupně přerostlo v prostý fakt, že tahle
akce nemá ambice vydělat peníze
a prezentovat cokoliv komukoliv.
Jejím smyslem je pohladit, potěšit
a pozitivně nakopnout ženu v nás.
A tak nějak došlo i na Dorotku.
Společně jsme si řekli, že si akci
uděláme pro radost, a bude-li byť
jediná korunka navíc, pošleme ji
právě Dorotce.
Jen na vysvětlenou: Dorotka je
holčička, která má ohromnou chuť
k životu, ale ten k ní zatím úplně
moc fajn nebyl. Léčí se na leukémii,
maminka jí zemřela, když byla ještě
maličká, stará se o ni tatínek s babičkou. Má velkou šanci na uzdravení
(v dnešní době je úspěšnost léčby
leukémie kolem 85 %), nicméně
nejspíš dva roky stráví po nemocnicích. A aby s ní tatínek mohl být
co nejvíce, musí omezit své pracovní
aktivity, což samozřejmě stojí peníze. Chcete-li, přečtěte si o Dorotce
sami, a také sami můžete pomoc
bez jakékoliv mediální bubliny
- www.pribeh-dorotky.cz.
A teď alespoň v bodech shrnutí celé akce:
• Jsem šťastná, protože čistě
sobecky to bylo také pro mě. I já
se protáhla, zatančila si milované

afro, vyzkoušela reggaeton, jako
lektorka provětrala zouk… A dalších 20 stylů bylo k dispozici.
• Jsem nadšená, jak moc úžasné
holky lektořinky, nejenom profesně, ale i lidsky, jsou. Vždyť řada
z nich přijela za stravu a dopravu,
řada z nich za minimum nákladů,
řada z nich darovala své lekce
a kurzy zdarma.
• Jsem příjemně překvapená, jak
se nadšení z lektorek a jejich lekcí
infiltrovalo mezi přítomné ženy.
Atmosféra byla energií nabitá.
Poklona všem, kdož jste vydrželi
celých šest lekcí.
• Jsem z k lamaná z účasti. Je
jednoduché říci
„ kd y by... t a k “.
Za dobu, po kterou jsme akci komunikovali, jsem
slyšela toli k rát
kdyby. A i když
jsme reagovali,
jak jenom to šlo
(nižší fullpassy,
skupinové slevy
a tak podobně),
zůstalo u kdyby.
Škoda! Tohle trochu bere chuť dělat
cokoliv navíc.
• A konečně jsem naprosto
nadšená a se slzičkami v očích nad
těmi z vás, kdož nejste lhostejní,
umíte říci věci tak, jak jsou, a umíte
pomoci, když je to třeba. Třeba Bartákovi, když večer po akci slyšeli
o Dorotce, přispěli ještě narychlo
do pokladničky 2000 korun. Nebo
Martina Husáková, která mimo
slevy na své služby a voucher
do tomboly také malé holčičce
šoupla hned 1000 korun do pokladničky. A ve finále všechny ženy
a dívky, které zůstaly na večeři,
vydolovaly z peněženek nějakou
korunku. A tak jsme Dorotce nakonec poslaly 8750 korun. Její tatínek
byl velmi dojatý. V průběhu večera
jsme s ním komunikovali a četli
jeho vzkazy všem.
Tak to není zas tak mizerná
bilance, co myslíte? Čtyřikrát plus
proti jednomu mínus. A tak s hrdostí a vírou všem, kdož o to stojí,
vzkazuji, že podobné akce budou.
Pro každého z vás, kdo má chuť
být s námi, vždycky bude místo.
Musíme jen mrknout do kalendářů
a brzičko jsme tu s termínem dalšího čehokoliv pro pohlazení srdce,
duše i těla.
Ještě jednou veliké díky všem.
Hanka Pánková, Život je hra

Sdružení obcí Kersko
Sadská • Třebestovice • Hradištko

sobota 8. února 2014

Obecní dům Nymburk, 20.00 hodin

vstupné 250 Kč
Autobus (zdarma)
Hradištko, aut. zastávka
Kersko, U Pramene
Třebestovice
Sadská, náměstí
Zvěřínek
Nymburk, Obecní dům
odjezd zpět

19.00
19.05
19.15
19.20
19.25
19.30
02.00

Předprodej vstupenek
MěKC Sadská, OÚ Třebestovice
OÚ Hradištko, TIC Nymburk

www.sdruzeniobcikersko.cz
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Podzimní cestování zájezdového kroužku
(pokračování z minulého čísla)
Do Polabského údolí jsme si
přispali. Protože někdo z nás
nebyl ještě v Ratiboři, zašli jsme
na zámeček, dnes Chateau Kotěra, luxusní hotel. Zámek je
z let 1911 až 1913 a projektoval
jej známý architekt Jan Kotěra.
Jídlo vynikající, jako moučník
k r upicová kaše, t a kovou jste
ještě nejedli. Však také neviděla
mléko, ale smetanu a na ozdobu
kolečko z jablka, které bylo pečené na zkaramelizovaném cukru.
A ještě jsme si mohli prohlédnout
hotel. Do kostela svatého Václava
jsme se nedostali, byl uzavřen.
Na novém h řbitově je památný strom cedr atlentský, obvod

Krčín, ale protože se přesně neví,
v k ter ých místech, nemá zde
žádnou pamětní desku. Je známý
nejen jako budovatel jihočeských
rybníků, ale i jako stavitel mlýnů,

Posázaví je kopcovité, proto jsme si
jeden kopec vybrali a přes něj došli
přímo do Hrušova, což je předměstí
Senohrab. Zde jsme si připomněli
herečku Jiřinu Šejbalovou, která se

stojí rodinný dům Jana Wericha.
V průčelí má v oválu sochu rytíře.
A nedaleko odtud bydlel poslední
pražský kat. Zastavili jsme se
u bývalého obchodního domu
Brouk a Babka, na hřbitově jsme
navštívili hrob této rodiny. Po obědě jsme chtěli jít do Planetária, ale
nevyhovovala nám doba prohlídky,
a tak jsem pokračovali Stromovkou
až ke Šlechtovu hostinci, kdysi
vyhlášenému. Bohužel není stále
ještě opraven. Kolem místodržitelského letohrádku, kde je dnes
archiv novin a časopisů, a kolem
bývalého Petschkova paláce, dnes
vyslanectví Ruska, a kolem letenské vodárny jsme se dostali na Letenské náměstí.
Protože jsme chtěli vidět, jak
vypadá cyklostezka z Poděbrad
do Kostelní Lhoty, zajeli jsme si
do Kluku. Nejdřív jsme se stavili

U tvrze v Pašince

Ratboř - kostel svatého Václava
215 cm, výška 26 m. Ve starém
zámku, který stojí na místě bývalé tvrze, bydlí občas některý
z příbuzných bývalých majitelů
Mandelíků. Úpravy provedl opět
již zmiňovaný Jan Kotěra. Prošli

pivovarů, hospodářských dvorů...
To už byl Kolín na dohled.
Protože v červnu byla Sázava
rozvodněná, uskutečnili jsme výlet
k „zlaté“ řece až v říjnu. Z Čerčan
jsme došli podle vody přes Javorník
do Zlenic. Zástavba sahá až k vodě,
proto jsme procházeli vesnicemi.
Ve Zlenicích jsme už byli, ale zříceninu hlásné věže jsme si prohlédli
teprve nyní. Hlásku si postavili
páni z Dubé ve 14. století. V roce
1412 zde zemřel nejvyšší sudí a autor knihy „Výklad na právo zemské
české“ Ondřej z Dubé. Stal se inspirací pro Radovana Šimáčka, který
napsal román Zločin na Zlenicích
hradě roku 1318. Nepsal literaturu
faktu, a tak si mohl děj upravit.

Tvrz se zámkem v Pašince
jsme lesem, mokrou a blátivou
polní cestou kolem rybníka a Červeného Mlý na a ž do H ra n ic.
V Pašince je opravená stará tvrz
se zámkem, oboje v soukromém
vlastnictví. Tak jenom pohled
přes plot a podle potoka Polepky
jdeme až do Polep. Zde se narodil
v roce 1535 známý rybníkář Jakub

U Zlenic v Posázaví

zde vdávala, a protože tenkrát bylo
hodně sněhu, jeli na saních.
Ze Starého Kolína jsme se vydali pěknou rovinkou do Kolína.
Šli jsme kolem kostela svatého
Ondřeje, postaveného v roce 1267
v gotickém slohu. V roce 1740
byl obnoven podle plánu Kiliána
Ignáce Dienzenhofera. Posledními
úpravami prošel v roce 1906.
Procházku po Praze nám „průvodcoval“ Vladimír Kožnar, prošel
s námi kousek Letné. Viděli jsme
kostel svatého Klimenta, prošli
jsme Letenské sady kolem Pavilonu EXPO 58 - kdysi prvotřídní
restaurace. V Dobrovského ulici žil
a zamřel malíř Antonín Slavíček,
na rohu Kamenické a Kostelní

Kostel svatého Ondřeje ve Starém
Kolíně
na hřbitově, kde je pochován malíř
Ludvík Kuba a spisovatel Bohumil Říha. Starý židovský hřbitov
zlikvidovali Němci, na novém
jsou pomníky a tabulky se jmény
těch, kteří přežili válku. Ohodnotili jsme protipovodňovou hráz
v Oboře a pak už jsme krásnou
lesní cestou došli pod barevnými
stromy do Kostelní Lhoty. Cesta
vede za místní zástavbou, nemuseli jsme se vyhýbat autům. Zastavili jsme se v restauraci U Hřiště,
ochutnali cukroví z místní cukrárny a známou cestou jsme podle
minerálního pramene v Hořátvi
ukončili výlet na nádraží ČD.
O listopadových výletech si
přečtete příště.
Cecílie Coufalová
a Antonín Fugl
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Mistrovský titul
O sadských kominících doputoval do Sadské
Bejvávalo, bejvávalo...

V listopadovém čísle Sadských
novin začneme vyprávěním o kominících, kteří přinášejí štěstí
a o kterých se mnoho písniček zpívá. Přiznejte si, že i vy se chytnete

za knoflík, když kominíka uvidíte,
a že se i necháte s úsměvem od sazí
umazat? Proč štěstí nezkusit!
Řemeslo kominické bylo u nás
povoleno Rudolfem II. (vládl v letech 1576-1611), a to dle italského
vzoru. V té době u nás hořelo až
moc často, protože většina střech
byla došková (vyrobená ze slámy)
a domky většinou dřevěné.
Komíny byly ve větších domech průlezné, kominíci chodívali
oblečení v černých uniformách,
na hlavě s bílou čepičkou a na nohou měli pantofle. To proto, že
se do komínů chodilo naboso.
Také měli tzv. „muntichl“ – plenu

Kominík Zdeněk Pertlíček

důležitou k dýchání v komíně.
Nářadím kominickým byla šorna
(škrabka), která se používala k vyhrabávání topeniště kotlů, krbů,
nebo udíren, šlosák (vymetací
nářadí, drát dlouhý
9 m), čimperák (průtažný kartáč krátký
nebo dlouhý), portviš
(smetáček) a slunko
(náčiní na průlezné
komíny). Symbolem
kominíků je čtyřlístek, který jsme jako
děti vždycky v trávě
rády hledaly.
Ze Sadské si pamatujeme kominíky pana
Hromase, který bydlel
za školou v ulici Karolíny Světlé, a pana
Z d e ň k a Pe t r l í č k a
„od dráhy“ z ulice
Čs. armády. Kominíci
na konci roku nosívali
do každého domku
nově vytištěné kalendáře pro příští rok.
Všude hezky popřáli
štěstí, zdraví a pak
teprve dostávali plat za vykonanou
práci v minulém čase.
V dnešní době kominíka v Sadské nemáme a musíme si tuto
službu objednat u cizí kominické
služby. Škoda!
Mimochodem, víte kdo byl pecivál? To byl kominický učeň, který
vymetal v domácnostech chlebové
pece. Ty byly hodně nízké.
I když zrovna žádný kominík
nejde kolem, abychom se chytily
za knoflík, přesto bychom Vám
všem rády i s dobrým zdravím
v roce 2014 popřály hodně štěstí.
Míla Borovenová
a Květa Pajkrtová

Mistrovství ve výkonu dobrmanů 2013 se konalo v Kroměříži 12. října.
V nejvyšší kategorii IPO 3 nastoupil člen sadské základní kynologické
organizace Josef Okáník se psem Crissem Royal Duxem. Výkonem
287 bodů (stopa - 94, poslušnost - 96, obrana - 97 ze sta možných) celé
mistrovství s náskokem vyhrál a stal se novým Mistrem republiky ve výkonu dobrmanů podle IPO
3 pro rok 2013.
Zajistil si tak přímý
postup na Mistrovství republiky IPO všech plemen
v příštím roce a nominoval se též na Mistrovství
světa dobrmanů, které se
bude konat na jaře na Slovensku.
Jožkovi i Crissovi dě
kujeme za úspěšnou reprezentaci a do příští těžké
závodní sezony přejeme
dobrou formu a hlavně
pevné zdraví.
Leona Sosnová,
ZKO Sadská

Spotřebitelská
organizace
dTest nabízí:
• 	 poradenství v oblasti spotřebitelského práva na telefonní
lince 299 149 009 (pracovní
dny 9 - 17 hodin, běžný telefonní tarif)
• 	 průběžné informování o nejaktuálnějších spotřebitelských
problémech a tématech v podobě našich tiskových zpráv
• 	 možnost řešení sporů mezi
spotřebiteli a podnikateli
prostřednictvím nové služby
VašeStížnosti.cz na portálu
www.vasestiznosti.cz
• 	 populární tištěnou brožuru
„Jak nespadnout do pasti“,
zaměřenou na předváděcí akce a podomní prodej,
a mnoho dalších publikací
v tištěné podobě pojednávajících o důležitých spotřebitelských tématech (cestování,
peníze, nákupy na internetu,
koupě ojetého vozu a další)
• 	 samolepku „Nevhazujte reklamu“ na schránky, určenou
k volné distribuci
Občanské sdružení
spotřebitelů TEST
Černomořská 419/10
101 00 Praha 10
tel.: 241 404 922
dtest@dtest.cz; www.dtest.cz

Kulturní
a sportovní akce

SOKOLOVNA
SADSKÁ

28. prosince

Staropramen cup 2013
Turnaj v minikopané,
mužstva 3 + náhradníci
startovné 150 Kč/hráč
31. prosince

Silvestrovská zábava
Hraje DJ Kangaroo
alias Salava, pouze oldies
Vstupné 350 Kč, v ceně
rautový stůl se studenou
a teplou kuchyní
Bližší informace, rezervace
a přihlášky v Hospůdce sokolovna nebo e-mailem:
sokolovnasadska@seznam.cz

Inzerujte
v Sadských
novinách!
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Titul mistra a vicemistra
putuje do Sadské
O víkendu 7. a 8. prosince
se v dalekém Havířově konalo
Mistrovství ČR v karate mládeže,
kterého se zúčastnili 4 borci ze
Sadské. Po celý rok procházeli dlouhou řadou nominačních
tur najů, aby si zajistili právo
na tomto klání startovat. Díky
sponzorskému daru společnosti
Parker Hannifin Industrial, s. r. o.,
se na mistrovství mohli předvést
v nových oddílových soupravách.
Svou reprezentační formu a dominanci mezi soupeři z celé republi-

ky zde potvrdil v kategorii kumite
dorostenců do 70 kg Josef Černík,
který vyhrál všechny 4 zápasy.
Nikomu nedal šanci a stal se pro
rok 2013 dorosteneckým mistrem
ČR. Jeho bodové skóre 21:0 hovoří
samo za sebe.
Vojtěch Procházka byl v kategorii mladších žáků nad 41 kg také
výtečný, dostal se až do finále, ale
zde už na soupeře nestačil.
Přesto však získal výbornou
stříbrnou medaili a titul vicemistra ČR.
Kompletní sadu medailí
pro náš malý oddíl doplnil v kumite starších žáků
do 60 kg Filip Černík, který
vybojoval bronz. V prvním
zápase sice podlehl velké nervozitě a se soupeřem prohrál,
ale v opravných zápasech
potvrdil své kvality a už
nezaváhal.
Bohužel se nedařilo našemu
nejmladšímu závodníku Filipu
Krišalovi, který neměl svůj den.
V kategorii mladších žáků do 35 kg
na mistrovství svou obvyklou výkonnost nepotvrdil, i když medailové ambice měl také. To byla škoda,
protože jinak by byly naše úspěchy
na tomto nejprestižnějším turnaji

v ČR stoprocentní. Příště mu to
určitě vyjde, neboť již mnohokrát
dokázal, že na stupně vítězů patří.
***
V polovině listopadu se konalo
Mezinárodní otevřené mistrovství
ČR České asociace budó karate
v Praze. Jedná se o takzvané „malé
mistrovství“ určené zejména začínajícím závodníkům. Zúčastnili se
jej i naši dva mladí karatisté. Mezi
nejmenšími obsadil 3. místo Viliam
Pavlovský a mezi 11 až 12letými
vybojoval 2. místo Radek Krucký.
V listopadu se sadští karatisté účastnili
ještě dalších tří soutěží,
které sloužily hlavně
jako poslední ostré přípravy na již zmíněné
mistrovství. Jednalo se
o Generali Cup Ústí nad
Orlicí, Národní pohár
v Praze a Vánoční cenu
Mladé Boleslavi. Z těchto vrcholových soutěží
přivezli naši reprezentanti dalších 14 cenných kovů. Pepa Černík
třikrát zlato, Filip Černík zlato
a stříbro, Vojtěch Procházka zlato
a bronz, Viliam Pavlovský zlato,
Štěpánka Volfová zlato, Filip Krišal
stříbro, Adam Marušák stříbro,
Luděk Melich stříbro, David Pešava
bronz a Filip Fuhrman také bronz.
Oddíl Shotokan karate dó TJ
Sadská potvrdil, že díky výkonům
svých mladých členů již dlouhodo-

KUŽELKÁŘSKÁ LIGA

Ve skupině A 2. kuželkářské ligy mužů v 11. kole vyhrála Sadská nad
Uhelnými sklady Praha a po podzimní části soutěže skončila třetí za týmy
z Vrchlabí  a Jihlavy.
V hodnocení jednotlivců je na tom ze sadských hráčů nyní nejlépe
Tomáš Bek (3. místo), Aleš Košnar (5.) a Václav Schejbal (7.). Ze Sadské
si nejlépe vede Tomáš Bek (7.), Aleš Košnar (13.) a Václav Schejbal (14.).
Antonín Svoboda je nyní 38., Martin Schejbal 45. a Václav Pešek 60.
Jarní část soutěže začíná 11. ledna.    
-zr-

Fotbalová přípravka
bez bodové ztráty
Starší přípravka fotbalového
klubu AFK Sadská zakončila první
polovinu soutěže okresního přeboru na 1. místě. V devíti odehraných mistrovských zápasech tým
neztratil žádný bod. Kromě těchto
zápasů sehrála starší přípravka ještě
dalších devět přátelských utkání.
Vzhledem k výborným výsledkům
je zvána na kvalitně obsazené
fotbalové turnaje, kterých zvládla
v období od srpna do prosince
celkem pět. Jeden turnaj dokázalo
dr užstvo AFK Sadská vyhrát,
dvakrát obsadilo druhé místo.
Za polovinu sezony tak nastřádalo
úctyhodných padesát zápasů!
„V týmu se vytvořila skvělá
parta kluků fotbalistů kolem talentované hráčky Anny Šubrtové, je
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

radost tyto malé hráče trénovat,“
neskrýval uspokojení z průběhu
sezony trenér Luděk Poláček. „Nyní
jsme v přípravě na druhou polovinu
soutěže, ale v Sadské nám chybí
vhodná tělocvična na zimní trénink.
Sice není problém vyjet ven a hrát se
silnými soupeři v jejich domácím
prostředí, ale postrádáme kvalitní
umělou trávu, která je v ostatních
srovnatelných oddílech samozřejmostí,“ zmínil trenér Poláček rezervy v přípravě.
Střelci týmu v okresním přeboru
byli Daniel Vosecký (19), Anna
Šubrtová (12), Vojtěch Poláček (12),
Jakub Houser (11), Ondřej Hlavica
(11), Vojtěch Polák (9), Vojtěch
Šubrta (6), Ondřej Laštovka (4)
a Filip Krišal (1).    Milan Vydra

Tabulka okresního přeboru starších přípravek:
AFK Sadská
9
9
0
0
87:27
TJ Sokol Přerov n. L.
9
7
0
2
93:61
Městec Králové
9
7
0
2
74:44
SK Polaban Nymburk
9
5
0
4
69:44
AFK Milovice
9
5
0
4
64:47
TJ Straky
9
4
1
4
55:57
FK Bohemia Poděbrady 9
3
1
5
66:69
TJ Budiměřice - Šlotava 9
3
0
6
35:78
TK Slovan Lysá n. L.
9
0
1
8
22:75
TJ Sokol Kounice
9
0
1
8
25:86

27
21
21
15
15
13
10
9
1
1

bě patří mezi nejúspěšnější kluby
v rámci České republiky.
Rodiče a mladí karatisté v čele
s trenérem Milanem Jančákem
děkují touto cestou městu Sadská
za finanční podporu v roce 2013,
bez níž si nelze účast na finančně
náročných soutěžích pořádaných
v rámci Českého svazu karate
představit.  
Josef Černík st.
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