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Lhotecká
cyklostezka
v provozu
Přesně před měsícem jsme se
po roce usilovné práce dočkali
– II. etapa cyklostezky z Kostelní Lhoty do Sadské byla uvedena
do provozu. Stavba byla úspěšně
zkolaudována a již nic nebrání
cyklistům, aby se po cyklostezce
projeli. Trochu šlápnou do pedálů a odměnou je zajímavý pohled z lávky přes trať na koleje.
Při troše štěstí uvidí vlakovou
soupravu, která lávku podjede. Potom přejedou Šemberu
a po betonovém povrchu klidně
dojedou až do Kostelní Lhoty.
Zde po krátké jízdě místní cestou
navazuje cyklostezka na I. etapu,
která je v provozu dva roky
a vede do Pískové Lhoty.
Na kolech můžete potkat
nejen cyklisty, ale stejně jako
já i psa, kterého si v košíku
vezla na projížďku rodina s dětmi. V nejbližších dnech dojde
k umístění stolů a laviček k odpočinku a vysazení stromků
podle trasy.
Oficiální slavnostní otevření cyklostezky je plánováno na 1. září. Více se dozvíte
na www.lhotecka-cyklostezka.cz.
Cecilie Pajkrtová,
starostka

Cyklostezka do Kostelní Lhoty již slouží. Její oficiální slavnostní otevření se chystá na 1. září.

Mladí hasiči se sjedou k Jezeru
Týdenní letní soustředění mladých hasičů se bude konat u sadského Jezera ve dnech 28. července až
3. srpna. Součástí programu bude
i výcvik jednotky Sboru dobrovolných hasičů ze Sadské na motorových člunech. Rada soustředění
schválila 18. června s tím, že hasiči
musí v předstihu informovat i místní organizaci Českého rybářského
svazu.
Základní škola využije částku
40 tisíc korun z investičního fondu na nákup nového nábytku pro
2 učebny.
O 14 dní později radní schválili
smlouvu o zemědělském pachtu se
Zdeňkem Novákem ze Zvěřínka
za roční pachtovné 766 korun.
Předmětný zemědělský pozemek
p. č. 130/32 o velikosti 3829 m 2
se nachází v katastrálním území
sousední obce Zvěřínek.
K 30. červnu mělo město z odvodů z výherních hracích přístrojů

a loterií k rozdělení celkem 291 tisíc korun. Z této částky rozdělí
město podle schválených pravidel
mezi sportovní a společenské organizace na činnost dětí a mládeže
250 tisíc. Zbývajících 41 tisíc si
město ponechá jako rezervu.
Festival Rock of Sadská připravuje její organizátor Zdeněk Otta
na 16. srpna. Na akci, která se bude
konat na místě bývalé skládky u Jezera, udělila rada města výjimku
z doby nočního klidu do 3. hodiny
ranní.
Stavební úpravy objektu knihovny (výměna podlah, předláždění
průjezdu, úprava dveří) zajistí poděbradská společnost Prostav za cenu
466 tisíc korun bez DPH.
Etážové topení v hájovně v ulici
Pod Bory dodá za 160 tisíc korun
bez DPH třebestovický Thermokomplet. Uvedené dodavatelské firmy podaly ve výběrových řízeních
nejvýhodnější nabídky.

Totéž platí i pro karlovarskou
firmu Sportis Jana Hovorky, která
za 970 tisíc bez DPH doplní celkem
11 herních prvků na dětská hřiště
v ulicích Mládežnické, Prokopově
a U Sídliště.
Za jednorázovou úplatu necelých 6 tisíc korun schválila rada
města smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
k městskému pozemku p. č. 1715
na Palackého náměstí, do nichž
firma SEKO Invest z Kolína položí
vodovodní a plynovou přípojku
k domu čp. 2.
Radní také vzali na vědomí
informaci o stavu krovu budovy
městského úřadu, která bude rozeslána členům zastupitelstva jako
podklad k dalšímu jednání. Ze
zprávy vyplývá, že krov je kvůli
dlouhotrvajícímu zatékání ve špatném stavu, je nutná výměna většiny
vazných trámů i některých dalších
částí krovu.
-qk-
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Chodník k Mozartovi
V úterý 15. července 2014 zavítali do Sadské členové monitorovacího výboru MAS Podlipansko
Josef Kristl a Zdeňka Richterová.
Na Palackého náměstí se věnovali
kontrole právě ukončené investiční
akce „Po chodníku k Mozartovi
a do školy“. Protože město jako
investor splnilo všechny podmínky,

ke kterým se při podpisu smlouvy
se Státním zemědělským intervenčním fondem zavázalo, a kontroloři
neshledali žádné závady při realizaci, může mu být vyplacena dotace
na rekonstrukci chodníku ve výši
127,5 tis. Kč z Programu rozvoje
venkova, osa LEADER.
Cecilie Pajkrtová, starostka města

Sadské noviny

KR ÁTCE ZE Z ASTUPITELST VA
V červnu schválené rozpočtové opatření č. 7/2014 dodatečně zahrnuje
do příjmové části rozpočtu města 527 tisíc korun zisku z vedlejší hospodářské činnosti. Uvolněné peníze především pokryjí opravu kanalizace
v ulicích Třebízského, Barákova a Na Bojišti (150 tis.), opravu římsy
budovy ZŠ (130 tis.), opravu Avie využívané správou majetku města
(65 tis.) a výkup zbývajících pozemků pod cyklostezkou do Kostelní
Lhoty (56,5 tis).
Zastupitelstvo rovněž souhlasilo s převodem podílu města ve výši
10,83 % na kanalizačním infrastrukturním majetku v délce 2961 m společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk. Uvedená společnost převáděný
podíl uhradila již v minulosti částkou cca 2 milióny korun.
-qk-

Výbory zastupitelstva
Zprávy o činnosti rady města
nebo zastupitelstva města předkládáme čtenářům Sadských novin
pravidelně. Dosud jsme se podrobně nevěnovali důležitým orgánům
zastupitelstva, a to výborům. Ze
zákona o obcích je zřízení dvou
výborů – finančního a kontrolního
– dokonce povinné.
Finanční výbor provádí zejména
kontrolu hospodaření s majetkem
a finančními prostředky obce.
Jeho předsedou v Sadské je Alois
Bultman, který spolupracuje s Milanem Dokoupilem, Stanislavem

Mrzenou, Jarmilou Křížovou a Janou Janatovou.
Kontrolní výbor kontroluje
plnění usnesení zastupitelstva
a rady obce a dohlíží na dodržování právních předpisů ostatními
výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Po rezignaci Lucie Chourové na post
zastupitelky se stal předsedou
výboru Václav Frank. Dalšími
členy jsou Jaroslav Jelínek, Dana
Hořáková, Miroslava K rálová
a Petr Hnilo.
Cecilie Pajkrtová

Město prodává
stavební pozemek

Město Sadská zveřejňuje v souladu s § 39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

ZÁMĚR PRODEJE BYTU
obálkovou metodou

Z rozhodnutí zastupitelstva nabízí město soubor pozemků bývalého
čp. 905 v blízkosti vodojemu k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře
za minimální cenu 800 Kč/m 2. Pozemky o celkové výměře přes 2,5 tisíce
metrů jsou určeny územním plánem k výstavbě rodinného nebo bytového
domu. Rada města 7. července schválila na základě usnesení zastupitelstva
smlouvu o výhradním zprostředkování prodeje těchto pozemků s realitní
kanceláří Evropa v Kolíně za cenu 2,28 miliónu korun.
-qk-

Předmětem prodeje je byt č. 4 (1 + 1 s WC) velikosti 39,99 m2
v druhém nadzemním podlaží domu č. p. 256 v Kostelní ulici
v Sadské.
Nejnižší nabídka kupní ceny činí 447.141 Kč. V obálce bude
na samostatném listu uvedena nabídnutá cena a identifikační údaje
zájemce o koupi bytu, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresa
trvalého pobytu.
Obálky s nabídkami výše kupní ceny musí být doručeny do podatelny Městského úřadu Sadská nejpozději ve středu 31. 7. 2014 v 15.00 hod.
Obálka musí být zřetelně označena nápisem: „PRODEJ BYTU č. 4
v č. p. 256 v KOSTELNÍ ULICI“ a dále nápisem „NEOTVÍRAT“.
Na obálce nesmí být uveden žádný identifikační údaj zájemce o koupi.
Veřejné otvírání obálek s nabídkami kupní ceny se uskuteční v pátek
1. 8. 2014 v 10 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Sadská,
Palackého nám. 1. Převod nemovitosti podléhá schválení Zastupitelstvem města Sadská.
Prohlídku bytu je možno realizovat po telefonické dohodě
s místostarostou Jiřím Jeníkem na tel. č. 724 025 887. Další informace získáte na úřední desce nebo webových stránkách města:
www.mesto-sadska.cz.

Firma Parker-Hannifin Sadská darovala 5000 Kč na krmení pro psy
v útulku Aura.
Foto Městská policie
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Budova Českých drah
získá nový kabát
Na základě dohody se Správou regionálního majetku Českých
drah se začne v nejbližších dnech opravovat venkovní omítka
na nádražní budově. Úpravy začaly již v loňském roce, kdy dráhy
vyměnily stávající okna za plastová. Naproti tomu město v rámci
dohody o spolupráci udržuje travnatou plochu u kolejí a vysadilo
nové stromky v Nádražní ulici. Těšíme se, že naši občané i návštěvníci města budou touto změnou mile překvapeni.
-měú-

Úvěry z Fondu rozvoje bydlení
Žádosti o úvěr z Fondu rozvoje bydlení (FRB)
na modernizaci bytů, bytových domů a rodinných
domů v Sadské pro rok 2014 je možné ve II. kole podávat do 31. července 2014.
Prostředky z úvěrového fondu lze poskytnout fyzické a právnické
osobě, použít je lze na opravy a modernizaci bytů, bytových či rodinných domů.
Půjčku jednomu žadateli lze poskytnout až do výše 100.000 Kč,
žadatel použije nejméně 50 % potřebných finančních prostředků z jiných zdrojů. Úvěr bude úročen 3% úrokovou sazbou ročně.
Poskytování úvěrů se řídí Pravidly města Sadská ze dne 7. 3. 2007
o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády
č. 396/2001 Sb., v platném znění.
Další informace poskytne zájemcům Městský úřad Sadská.

Jak je to
s vycházejícími žáky
V letošním roce ukončilo povinnou školní docházku 40 žáků
9. ročníku a 4 žáci z nižších ročníků (1 v 7. a 3 v 8. roč.) sadské
základní školy. Na gymnázia byli
přijati 4 uchazeči z 9. roč., na SOŠ
22 žáků a na SOU 12. Ani letos
nebyly s přijetím žádné problémy,
všichni zájemci byli přijati hned
v prvním kole.
Do prim víceletých gymnázií
odejdou z původně přihlášených
deseti pouze tři žáci. Příčinou
neúspěchu nebývají většinou vědomosti, ale nedostatek všeobecného
přehledu, který je u zkoušek vyžadován, a velká nervozita. Zkoušky
nejsou v tomto případě o vědomostech, ale o všeobecných studijních
předpokladech. Rodiče děti někdy
přihlásí ke zkouškám, jen aby si „to
vyzkoušely“, ale o skutečné přijetí
nestojí. Tak to bylo i s několika
žáky, kteří byli přijati, nakonec

však na naší škole zůstávají. Jindy
je gymnázium pouze přáním rodičů a dítě pak přizná, že zkoušky
schválně zkazilo, aby mohlo zůstat
v Sadské.
Dalším příkladem jsou ti, kterým gymnázium vzhledem k výsledkům nedoporučujeme. Na náš
názor není však brán zřetel a nakonec se dozvíme, že škola může
za to, že nic nenaučila. To si však
nemyslíme. Žáci 5. ročníků byli
letos velmi úspěšní v oborových
meziškolních soutěžích a v matematické olympiádě dosáhl jeden
z nich po mnoha letech konání soutěže dokonce plného počtu bodů!
Myslím, že v případě víceletých
gymnázií by měli rodiče více vnímat hlas dítěte i učitelů. Nemáme
zájem dítěti uškodit, trávíme s dětmi mnoho času a můžeme jejich
výkony porovnat.
Blanka Žánová, ředitelka ZŠ

Důležitá telefonní čísla:

Městská policie: tel.: 325 594 406, 724 183 241
Starostka C. Pajkrtová: tel.: 725 021 440
Místostarosta J. Jeník: tel.: 724 025 887
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Polabští řemeslníci
se sjeli do Peček

Letošní „Mašinka“ opět přinesla
svým návštěvníkům spoustu zážitků a zajímavých aktivit. Tato již
tradiční dětská pouť otevřela tolik
očekávaný čas výletů a vytoužených dovolených a svou atmosférou
doslova pohltila celé pořádající
město Pečky.
Hasiči si pro děti připravili
neodmyslitelné soutěže a ukázku
techniky, bohatým programem
lákali vodáci u „Benešáku“, stolní
hry si zájemci vyzkoušeli v městské
knihovně, Klub železničních modelářů uspořádal výstavu, která se
těšila velké návštěvnosti.
Tradice byla dodržena i účastí
a prodejní prezentací řemeslníků
nejen z Polabí, ale i ze vzdálenějších míst naší republiky. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout a také

Prezentace MAS Podlipansko
koupit výrobky až z Podkrkonoší,
Hané, Vysočiny, Říčanska a Orlických hor. K vidění byly vitráže,
textilní výrobky, keramika, drátenictví, šperky či sklářské výrobky.
K ochutnání lákaly zase uzeniny,
preclíky, pivo, medovina či výtečné marmelády. Děti se nechaly
inspirovat šikovnými profesionály
a domů si odnášely své vlastní

výtvory z tvořivých dílen, ale
třeba i dobrý perník s cukrovou
glazurou.
Při této příležitosti MAS Podlipansko předala certifikáty Polabí
– regionální produkt dalším deseti
vybraným výrobcům. Slavnostního

ceremoniálu se osobně zúčastnili
člen Rady Středočeského kraje pro
kulturu a památky Zdeněk Štefka
a pečecký starosta Milan Urban.
Pěkný program organizátoři
připravili na zahradě základní
školy. Od čtvrtečního rána tu měly
školní děti workshop za přítomnosti výtvarníků
a dalších umělců
z Čech i Slovenska. Učili děti, jak
pracovat se dřevem a keramikou.
Ty si mohly zkusit
také práci kameníka, řezbáře či
kováře. Studenti
s a m i v y z d obili „živou lavici“
(interaktivní mobiliář poř ízený
na školní zahradu Spolkem rodičů a přátel školy ve spolupráci
s MAS Podlipansko) herními plány.
Další setkání s řemeslníky z Polabí chystáme na sobotu 13. září
na náměstí v Kouřimi při příležitosti „Snů nocí svatojánských“.
A určitě se uvidíme i první adventní neděli 30. listopadu opět
v Pečkách.
Iveta Minaříková,
MAS Podlipansko

Sadské noviny

Dobrodružná noc
v muzeu

Trochu dobrodružný večer si užily všechny děti, které s námi trávily
noc v budově muzea. Tentokrát jsme jeho prohlídku vynechali, ale poslechli jsme si zajímavou přednášku sochaře Petra Skály o věžních hodinách
a hlavně o orloji na Staroměstské radnici v Praze. Díky projekci jsme
viděli spoustu obrázků, třeba jak vypadala Sadská v minulosti, nebo jak
vypadal orloj a apoštolové původně včetně velkého hodinového stroje.
K večeři jsme si opekli špekáčky a všichni se už těšili, až se setmí
a vypukne noční hra. Děti měly k dispozici otázky, které se vztahovaly
k jejich cestě, a zároveň mapku, aby věděly, kam se mají vydat. Po cestě
tmou jsme se všichni příjemně unavili, proto přišly vhod upečený perník
a kakaová buchta s tvarohem.
Doufáme, že se noc v muzeu dětem líbila; za rok si ji určitě zopakujeme,
bude to již po čtvrté. Moc děkujeme Petru Skálovi, že mezi nás přišel, ZŠ
Sadské za půjčení DVD projektoru a Renátě Strakové za velký medovník,
který u snídaně náramně chutnal.
Zdenka Hamerová

Rádi bychom Vás pozvali na tradiční

Podzimní výlety pro seniory
• čtvrtek 11. září
				

zámek Hrubý Rohozec,
muzea v Železném Brodě a Jablonci n. N.

Navštívíme nádherný zámek Hrubý Rohozec, který oplývá i velkou zahradou se staletými stromy, (1. okruh pro seniory nad 65 let stojí 70 Kč,
do 65 let 100 Kč). Dále se podíváme do sklářské a národopisné expozice
muzea v Železném Brodě (10 Kč) a do Muzea skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou (50 Kč). S cestovným a pojištěním činí celková cena 200 Kč
a pro seniory do 65 let 230 Kč. Odjezd autobusem v 7.30 hod. z náměstí.

Autorem soustavy „živých lavic“ je
řezbář Matěj Holub.

Netradiční skákací panák na dětské
pouti v Pečkách

• čtvrtek 18. září Zahrada Čech

Cena 70 Kč, odjezd do Litoměřic autobusem v 7.30 hod. z náměstí.

Lesní ateliér
Kuba v Kersku
vás zve na:

Letní keramický
kurz
Sobota 16. srpna 2014
od 10 nebo 14 hodin

Vyrobte si vlastní figurku nebo
obal na květináč.
Cena kurzu: 400 Kč (materiál
a dva výpaly v ceně).
Přihlaste se prosím předem
na tel.: 325 598 122

POSVÍCENÍ
V SADSKÉ
sobota 23. srpna
od 21 hodin

POSVÍCENSKÝ
MEJDAN
v Hospůdce sokolovna

Budeme se na Vás těšit
pod širým nebem s kapelou
Pohoda a s tombolou

SLAVNOSTI
SNĚŽENEK

- výstava potrvá do konce září. -

Naučná stezka
Bohumila Hrabala v Kersku...
...byla slavnostně otevřena letos v květnu 2014. Jde celkem o třináct zastavení, kde se obyvatelé Hradištka, Kerska, ale i turisté dozvědí mnoho zajímavých informací o lese a životě v něm, o Bohumilu
Hrabalovi, o místech s ním spojených a o dalších zajímavostech tohoto
regionu. Realizátory jednotlivých zastavení jsou Státní podnik Lesy
ČR a Sdružení obcí Kersko. První zastavení najdete v Kersku na hlavní
silnici od Velenky na Sadskou u prodejny a poslední na Panenské
cestě u Třebestovic. Tabule jsou číslovány. Celá trasa měří asi 7 km.

Bližší informace na www.hradistko-kersko.cz

neděle 24. srpna
od 14 hodin

výstava v galerii v Kersku
Navštivte Lesní ateliér Kuba
a prohlédněte si výstavu věnovanou Slavnostem sněženek.
Naleznete zde fotografie z natáčení filmu i předměty, které se
ve filmovém zpracování objevily. Zajímavou součástí expozice
jsou fotografie lidí z Kerska,
kteří byli předlohou Bohumilu
Hrabalovi při psaní povídek.
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POSVÍCENSKÉ
KLICPEROVINY
Na tržnici u kina

14.00
15.00
16.00

Crossband
DS Klicpera
a „Sedm statečných“
Zámecké saxofonové
kvarteto

LETNÍ KINO
NA KOLEČKÁCH

Malé letní kino na kolečkách jsme u nás poprvé přivítali 4. července. Promítal
se film Okresní přebor. Pro
velký úspěch si dáme kino
znovu, tentokrát před posvícením. Film ještě upřesníme, ale určitě se můžete
zúčastnit ankety na Facebooku. Vstupné 70 Kč, občerstvení k dispozici,
nezapomeňte si vzít
deku a repelent.

hřiště v Lázeňské ulici
čtvrtek 21. srpna od 21.00 hod.
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Ze zimního a jarního cestování
8. května uspořádalo sadské
kulturní a informační centrum
autokarový zájezd pro důchodce,
kterého se zúčastnili i naši turisté.
Jeli jsme do Plzně, kde jsme cestou
od parkoviště na náměstí viděli
starou vodárenskou věž, Galerii
Masné krámy a na náměstí mnoho
pěkných domů, které pamatovaly
zašlé časy. Však je tu vyhlášena
městská památková rezervace.
Kostel sv. Bartoloměje pochází ze
13. století a věž dosahuje 102 m. Pro
štěstí jsme si pohladili andělíčka
na mříži u kostela. Navštívili jsme
i Velkou synagogu z let 1890-1893.
Je druhou největší v Evropě.
Plzeň má další zvláštnost: stékají se tu čtyři řeky Úhlava, Mže,
Úslava a Radbuza a tvoří jedinou
řeku Berounku, oblíbenou hlavně
u vodáků. Za II. světové války byla
Plzeň 11× bombardována, a tak bylo
co opravovat. Ve čtvrti Doudlevce

jednou menší, ale pořád byl nějaký.
Na zdejším hradišti sídlili na ploše
25 ha slovanští Charváti. Potkali
jsme i několik roubenek, pod Libínem stojí socha Aloise Jiráska

Sousoší Spejbla a Hurvínka v Plzni

Vlaková stanice Ostroměř

vybudoval bývalý politický vězeň
Luboš Hruška meditační zahradu
s Památníkem obětem zla, kapli
sv. Maxmiliána Kobeho; do zahrady umístil i monumentální Křížovou cestu sochaře Romana Podrázského ve zvláštním provedení.
Ještě jsme se zastavili ve Květinovém zámku v Nebílovech, vystavěném po roce 1705 plzeňským
stavitelem Jakubem Augustem.
Zámek má dvě budovy spojené
arkádovou chodbou. Výmalbu
provedl Antonín Tuvora, který
také maloval blízký zámek Kozel
u Šťáhlav.
Další pochod vedl z Ostroměře
do Lázní Bělohrad. Šlo se zase
přes kopečky, jednou byl větší,

Meditační zahrada s Památníkem obětem zla v plzeňské čtvrti Doudlevce

se žábami. Květiny stejného druhu
a nároků jsou tu soustředěny vždy
na jednom místě. Kousek je les
s cizokrajnými stromy a pak zase
les s domácími dřevinami. A mezi

Poutní kostel sv. Anny je přestavěn podle návrhu Jana Blažeje Santiniho. Kolem stojí kapličky křížové
cesty. Poblíž je studánka s léčivou
vodou. Byly tu založeny lázně, ale

Dendrologická zahrada v Čestlicích
od Jana Štursy. Na vrcholu Libína
začalo poprchávat, ale to bylo ještě
pořád dobré. Potkali jsme Žižkovu
studánku. V Šárovcově Lhotě si
jeden soukromník koupil starou
cihelnu a přestavuje ji na kulturní
stánek. Prý už tam jsou výstavy
a konají se některé společenské
akce. V Lázních Bělohradě už
pěkně pršelo. Usoudili jsme, že
v restauraci nikdy neprší, a navštívili hned tu první, kterou jsme
potkali. Ještě malá prohlídka města
a jede se domů.
Koncem května jsme se rozjeli
do arboreta v Čestlicích. Kvetly
dřeviny, rododendrony, azalky,
v rybníčku se koupaly kachny spolu

stromy a keři jsou upravené záhony zanikly na přelomu 19. a 20. století.
květin. Hezký byl koutek živých Unavení jsme na konci cesty čekali
plotů, kde rostly růže, dokvétaly na vlak v nádražní hale plné květin.
tulipány, růžová a bílá vistárie. Přijel a byl úplně nový, takovým
Do Prahy jsme se vraceli z nedale- jsme jeli poprvé.
kých Průhonic autobusem.
Od ledna do konce května jsme
Když jsme nastupovali v Kolíně absolvovali 14 výletů, na červen
do vlaku na Havlíčkův Brod, prše- připadly další tři. A už se těšíme
lo. Ale v cílové stanici bylo jenom na společnou dovolenou v Sušici
zataženo a později jsme už svlékali na Šumavě.
bundy a těšili se ze sluníčka. Šli jsme
Cecilie Coufalová
přes Termesivy, Vysočany a po čerFotografie Cecilie Coufalová
vené značce jsme došli až do Pohlea Antonín Fugl
du. Sázava byla
rozvodněná, kalná, ale lávka vydržela. V Pohledu
stojí zámek, který
kdysi sloužil jako
klášter cisterciáků. Ten vypálili
husité, později si
jej upravily karmelitánky, pak se
přestavěl na zámek a na školu.
Kostel sv. Ondřeje
vznikl současně
s klášterem.
Plzeňská Velká synagoga

INZERCE / RŮZNÉ
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INZERCE
n Prodej slepiček: Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen lohmann hnědý, tetra hnědá a dominant – černý, modrý, žlutý,
kropenatý a bílý. Stáří 15 až 20 týdnů. Cena 149 až 180 Kč/ks dle
stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze
z našeho chovu! Prodej se uskuteční ve čtvrtek 21. srpna a 18. září
2014 v Sadské u vlak. nádraží – 14.50 hod.
Při prodeji slepiček i výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Případné bližší informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod. Tel.: 601 576 270,
606 550 204, 728 605 840

Tady bydlím

Je to docela nedávno, kdy naše
desetiletá Alžbětka vyhledala na internetu mapu Sadské a přibližovala
ji a vzdalovala a říkala: „Tady bydlím.“ Prohlíželi jsme mapu města
a okolní krajiny a přemýšleli: „Tak
to opravdu je, tady bydlíme.“
Bydlíme v úrodné krajině v jednom z velmi malebných míst Středočeského kraje. V tomto našem malém
městě máme vše, co potřebujeme
– školu, zdravotní středisko, obchody
a obchůdky, Jezero na koupání, kopec k rozhlížení a les k procházkám.
Jezdí tu vlak i autobus a všech pět
přístupových cest se sbíhá na náměstí u morového sloupu. Magické
místo, ta naše Sadská.
Historie města sahá daleko do minulosti a na některých místech ji
vnímavá duše ještě dokáže nasát.
Při vycházce ke kostelu svatého
Apolináře na pahorku nad náměstím
se v mysli odvíjejí obrazy z dob, kdy
v Sadské sídlila kapitula, stál hrad
a město bylo jedním z důležitých
bodů královéhradecké cesty. Na některých místech je historie dobře
ukrytá jako v okolí Jezera, kde byly
nalezeny keramické střepy z dob ještě
dávnějších, na některých místech se
ukrývá jen za omšelou fasádou jako
v případě kaple Panny Marie Bolestné. Je tu však ve vzduchu a bystrý
pozorovatel ji brzy zaregistruje.
Jako zázrakem zůstalo panorama
Sadské uchráněno nevzhledných
výškových paneláků z dob socialismu, stožárů vysokého napětí i věží
mobilních operátorů. Jako zázrakem
se okolí Sadské vyhnuly „megasklady“ a velké průmyslové a obchodní
komplexy. Proč zázrakem? Protože
právě v jedinečném krajinném rázu
malebného městečka je jeho největší
kapitál. Kdysi také lázeňské město má
všechny předpoklady pro to, stát se líbezným místem na Zemi, místem, kde
se dobře žije jeho obyvatelům a kam
se rádi vracejí jeho návštěvníci.

Neviditelné proměny

Patříme k těm, kdo si dobře pamatují, jak věci vypadaly před dvaceti třiceti lety – šeď domů, skládky
a necitlivé zásahy do okolní krajiny,
rozbité silnice a výraz lidí běžících
po práci na nákup a pak domů...
Změna přichází pomalu, takže si ji

často ani neuvědomujeme. Ač se děje
ve světě politiky spousta nepravostí,
domy mají dnes nové střechy a fasády, ulice jsou upravené a čisté,
chodníky nově vydlážděné, trávníky
posekané a lidé na úřadech vesměs
příjemní a vstřícní. Kdysi jsme žasli
nad upraveností rakouských a bavorských městeček a dnes se stačí
podívat – třeba do Sadské.
V let ní se zóně zde narazíte
na cyklisty ze všech koutů světa. Přijedou po cyklostezce od Nymburka,
vykoupou se v Jezeře, dají si zmrzlinu
na náměstí a odjedou cyklostezkou
k Poděbradům. Jsou i tací, kteří se
zastaví, jen aby vylezli na ten jediný
kopec široko daleko a rozhlédli se
po krajině.
Z hlediska turisty je to naše městečko velmi příjemné. Jak se tu však
žije těm, kdo tu bydlí?
Jako jedni z nich určitě oceníme
dobrý stav infrastruktury města. Těší
nás, že nám teče z kohoutku pitná
voda a kanalizace odvede splašky
do čističky. Těší nás, že můžeme poslat děti do školy nebo do školky a že
je dobře postaráno i o sociálně slabé
a nemohoucí. Těší nás, že si můžeme
zajít do cukrárny nebo nakoupit
v jednom z mnoha malých obchůdků.
Vidíme však i mnoho věcí, které
by se daly vylepšit, které ještě čekají
na svou chvíli. Mnoho příběhů, které
ještě nebyly napsány a zatím spí zasuté
v každodenním životě obyvatel města.
Je toho mnoho, co již bylo vykonáno
a mnoho, co ještě vykonat zbývá.
Nepochybujeme o tom, že by každý
čtenář tohoto článku dokázal napsat
dlouhý seznam věcí, které by se daly
ve městě vylepšit. Každý disponujeme
jinou perspektivou a každá perspektiva je cenná. Vylepšit znamená proměnit k lepšímu. Proměna je dlouhodobý
proces, na kterém se podílíme my
všichni, kdo tady bydlíme, ať tím, že
sedneme na kolo místo do auta, nebo
tím, že nakoupíme v místní zelenině
raději než v hypermarketu.
Každý nový projekt má na svém
začátku myšlenku, sen lidí, kteří
se posléze seberou a uskuteční jej.
Čím více lidí sní, tím úžasnější věci
spatřují světlo světa. „Tady bydlím“
se tedy může stát snem nás všech, kdo
tu žijeme a sníme sen o městě snů.
Denisa a Aleš Tomáškovi
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Středočeské přebory dopadly na výbornou
V neděli 15. června se v České
Lípě konaly Středočeské přebory v karate za účasti nejlepších
oddílů z celého kraje. Jedná se
o prestižní soutěž, ze které se
mohou karatisté vyšších stupňů
STV nominovat přímým postupem na mistrovství republiky.
Letos byla soutěž otevřena i pro
začátečnické kategorie, a proto
se, díky finanční podpoře města
Sadská, mohli závodů zúčastnit
téměř všichni členové sadského
oddílu. Soutěž pořádal klub SSC
Česká Lípa, který je členem Stře-

dočeského svazu karate, i když
sem geograficky nepatří.
Ze sadského oddílu pod vedením trenéra Milana Jančáka
do závodů nastoupilo 25 karatistů,
z nichž nejmladším bylo 6 let. Ti
zde měli možnost se poprvé střetnout s realitou tohoto bojového
sportu. Jmenovitě se krajských

přeborů zúčastnili Filip Fuhrman,
David Pešava, Jakub Fürbacher,
Josef Černík, Filip Černík, Vojtěch
Procházka, Radek Krucký, Filip
Krišal, Pavel Hofmaister, Daniel
Kováč, Zdeněk Žák, Lukáš Kadlec,
Viliam Pavlovský, Luděk Melich,
Marek Černý, Karel Blažej, Albert
Koutský, Jan Tománek, Lukáš
Živnůstka, Jana Pejčochová, Adéla
Havelková, Kristýna Smejtková,
Štěpánka Volfová, Julie Joštová
a Natálie Krátká. Největší podporou všem byl náš věrný příznivec
a veliký fanoušek třináctiměsíční
Davídek, který doprovází svého
bratra Radka a potažmo i ostatní
naše závodníky na všech závodech
a už se nemůže dočkat, až bude
chodit alespoň do mateřské školky,
aby si také mohl nějakou medaili
mezi karatisty vybojovat.
Sa d št í k a r at ist é p ot v rd i l i
svou stálou v ýbor nou v ýkonnost a na tomto turnaji se stali
nejlepším středočeským klubem
karate, když v různých věkových
a hmotnostních kategoriích kata
a kumite posbírali celkem 44 medailí (21 zlatých, 13 stříbrných

a 10 bronzových). V celkovém
součtu medailových umístění sice
těsně nestačili na nejpočetnější
domácí oddíl, který ale kompletně
působí až za hranicemi Středočeského kraje. V rámci tohoto kraje
za sebou nechali kluby z Mladé
Boleslavi, Příbrami, Rakovníka,
Nymburka a dalších měst. Celkem
si tak předem zajistili 12 nominačních míst na Mistrovství ČR v karate, které se bude konat koncem
roku.
Jan Procházka

Bližší informace o činnosti oddílu najdete na nových
webových stránkách:

http://www.karatesadska.cz.

Memoriál Karla Vrby
Jako v minulých letech jsme
si i letos připomněli výraznou
post av u sadského basketbalu
Karla Vrbu. 5. ročník Memo
riálu jsme zorganizovali opět pro
nejmenší Vosy. Na turnaj přijely

4 týmy, kromě domácích to byl
Basket Slovanka, Slavoj Český
Brod a Basket Poděbrady. Sadské
hráčky se postupně „popasovaly“
se Slovankou i Brodem, s nejsilnějším soupeřem se střetly až nakonec. V náročném utkání, plném
hezkých akcí, jsme byli nakonec
šťastnějším týmem a zvítězili
(33:24).
Talentem turnaje trenéři zvolili
Petru Klokočníkovou, která byla
také nejlepším střelcem domácích.
Nejužitečnější hráčkou domácích
byla vyhlášena Míša Staňková.
Pořadí: 1. Sadská, 2. Poděbrady, 3. Český Brod, 4. Slovanka
***
Chtěla bych poděkovat všem,
kteří svou přítomností podpořili naši snahu nezapomenout
na skvělého a přímého člověka,
který až do poslední chvíle věno-

val svou energii a srdce propagaci
sadského basketbalu. Zároveň
velmi děkuji majitelům Zeleniny

Vajgl za každoroční věnování cen
našim týmům.
Blanka Žánová
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