číslo: 2

ročník: 10
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O školu
byl zájem

Ve středu 21. ledna se v sadské
škole konal zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2009/2010. Ve
třídách na děti čekaly paní učitelky
z 1. stupně, které si s nimi povídaly a zjišťovaly tak úroveň školní
zralosti, dovednosti a vědomosti.
K zápisu se dostavilo 51 dětí ze Sadské a okolních měst a obcí. Několik
dalších se pro nemoc omluvilo.
Tato skutečnost je pro nás velmi
potěšující, vážíme si důvěry rodičů
v naši práci.
Zápis monitorovali i žáci školy,
kteří v rámci mediální výchovy
točili reportáže, rozhovory a pořizovali fotodokumentaci. Navštívili
nás i zástupci místního deníku,
regionálního tisku a rozhlasu. Jak
o zápisu informovali posledně jmenovaní se dozvíte na internetové
adrese http://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/538671 -zš-

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V SADSKÉ VYHLAŠUJE

ZÁPIS

do mateřské školy na školní rok
2009/2010
Konat se bude v měsíci březnu. Přihlášky si zájemci mohou
vyzvednout osobně v mateřské
škole od 9. do 25. března 2009
denně od 10.00 do 12.00 hodin
nebo stáhnout na www.ms-sadska.
cz a vyplněné odevzdat ve dnech
30. až 31. března 2009 vždy od
10.00 do 14.00 hodin. Občanský
průkaz s sebou.
Dana Kaplanová, ředitelka MŠ

V dnešním čísle najdete:
Na návštěvě v parlamentu
Z činnosti městské policie
Sympaťák roku 2009
Program KIC

str. 2
str. 3
str. 5
str. 6

Učitelka Radka Bláhová s malou Vivien Tartárkovou při zápisu 21. ledna

Sadská hospodařila s přebytkem
Přebytek hospodaření města
za loňský rok ve výši téměř 5,5 mi
liónu korun schválilo zastupitelstvo 18. února. Ušetřené peníze
posílí fond rozvoje a rezerv a pokryjí ztráty z minulých let.
Kladný hospodářský výsledek
vykázaly i všechny tři městské
příspěvkové organizace – kulturní
a informační centrum, základní
a mateřská škola. Přebytky po-

V

loňském roce se narodi-

lo celkem 31 sadských

občánků a zemřelo 39 občanů. Přesto počet obyvatel Sadské k 31. prosinci 2008 díky
přistěhovalým o 15 vzrostl
na celkových 3.105.

-měú-

sílí rezervní fondy organizací,
v případě základní školy rovněž
fond odměn.
Vedlejší hospodářská činnost
města skončila se ziskem 493 tisíce korun. Téměř celý zisk posílí
příjmovou stránku letošního městského rozpočtu.
Zastupitelstvo také schválilo
dotace základní škole na zájmovou činnost žáků, konkrétně jde

o dotaci pro školní basketbalový
klub ve výši 40 tisíc korun, keramický kroužek (10 tisíc), klub
mladých diváků (3,6 tisíce) a turnaj ve ﬂorbale (1 tisíc). Město
Sadská jako jednoho z akcionářů
společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk zastoupí na valné
hromadě 14. května místostarosta
Martin Lébl.
-qk-

POZOR NA POPLATKY!!!
Poplatek za svoz komunálního odpadu
Poplatek za psy
Poplatky je třeba uhradit do 31. března 2009.
Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu činí 500,- Kč
na osobu, která má v Sadské trvalý pobyt, a rok.
Oba poplatky jsou splatné do konce března roku 2009 buď
hotově v pokladně městského úřadu, nebo složenkou, kterou je
možné získat rovněž v pokladně či účtárně městského úřadu.
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Sadská školka
je kvalitní

Starostka Cecilie Pajkrtová informovala 21. ledna radu města o provedené inspekci v mateřské škole.
Závěrečná inspekční zpráva školku
hodnotí jako příklad dobré praxe.
Rada téhož dne vyhověla žádosti
Radima Pošíka z Poděbrad o pronájem zasedací místnosti městského
úřadu vždy v pondělí od 12.30 do
17.00 hodin a v úterý od 15.00 do
17.00 hodin pro účely zřízení jednatelství České pojišťovny. Nájemné
činí 1500,- Kč.
Uvolněný byt v domě s pečovatelskou službou bude pronajat žadatelce z Prahy, jejíž zdravotní stav se
zhoršuje a příbuzní žijí v Nymburce.
O byt v DPS v současnosti nikdo ze
Sadské nežádá.
Rada také schválila několik
smluv o smlouvách budoucích

na zřízení věcného břemene ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, která v několika městských
lokalitách plánuje pokládku zemního vedení a instalaci přípojkové
skříně.
Program schůze rady 4. února
byl ovlivněn blížícím se zasedáním zastupitelstva, které se sešlo
o 14 dní později. Radní projednávali zvláště ﬁnanční záležitosti,
které předložili zastupitelům ke
schválení. V rámci vlastní kompetence potom schválili ﬁnanční
dotace na činnost dětí a mládeže
v celkové výši 127,5 tisíce korun a příspěvek 3 tisíce korun
na činnost pro Speciální domov
mládeže Chotěšice, který zajišťuje
celoroční péči o jednoho sadského
občana.
-qk-

Sadské noviny

Na návštěvě
v Parlamentu

V pondělí 16. února navštívila
skupina žáků z naší školy Parlament
ČR na pozvání poslance Pavla Bohatce. Návštěvu absolvovali v rámci
„dne bez školy“ pro nejúspěšnější
sběratele kreditů.
Nejprve se v krátkém ﬁlmu seznámili s chodem celého úřadu, pak
již procházeli jednotlivými místnostmi až do hlavního jednacího

sálu. Od průvodkyně se dozvěděli,
že stěny této místnosti jsou skutečně
pozlacené, jak se ovládá obrovský
lustr u stropu, který projev považuje za svého působení za nejdelší
a spoustu dalších zajímavostí. Na
vlastní oči poznali zákulisí tohoto
obrovského komplexu, plného poslanců, úředníků, číšníků, kuchařů,
policistů a dokonce i lékařů. -zš-

Dotace na činnost dětí a mládeže
Účel pro rok 2009

Výše dotace
v Kč

Renata Kůstová

Aerobikmánie, závěrečná
vystoupení

9.500,-

Rodinné centrum
Život je hra

akce v roce 2009

15.000,-

Český kynologický
svaz

pomůcky pro výcvik psů, akce
„Železný mazlíček“

15.000,-

SDH Sadská

okresní akce mladých hasičů

15.000,-

Junák

víkendová akce pro děti, trička
s logem

8.000,-

AFK Sadská

nákup vybavení pro děti a mládež na krajskou soutěž, startovné

40.000,-

BK Sadská, s.r.o.

úhrada nájemného v hale

20.000,-

Kuželkářský klub
Sadská

akce klubu

Organizace, OS

Celkem

5.000,127.500,-

O dění v Sadské škole se můžete dozvědět
i na internetových stránkách Českého rozhlasu
či Nymburského deníku:
http://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/538671

(zápis)

http://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/535611

(bruslení)

http://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/brusleni20090111.html

(bruslení)

Poděkování

Rodina Kolozsvaryová děkuje sadským dobrovolným hasičům
a městské policii za profesionální zásah a vstřícnost při likvidaci hořící
elektroinstalace v jejich rodinném domku ve středu 11. února.
-red-

Foto poskytla Blanka Žánová

Účastnili jsme se výstavy
Náš chovatel 2009

Ve dnech 9. až 11. ledna se sadští chovatelé Karol Baránek, Slavomír
Brožek, Eliška Brožková, Bohumil Dvořák a Luboš Korman zúčastnili
krajské výstavy „Náš chovatel 2009“, která se konala na Výstavišti v Lysé
nad Labem. Soutěžili v odbornosti chovu králíků. Divoce zbarvení „malí
berani“ Slavomíra Brožka byli zařazeni i do soutěžní kolekce, která reprezentovala okres Nymburk v krajské soutěži, kde se v odbornosti chovu
králíků umístil na 7. místě.
V rámci této akce se uskutečnila i okresní soutěž mezi základními organizacemi Svazu chovatelů z Nymburska. Sadští chovatelé se velice dobře
prezentovali se svou soutěžní kolekcí v odbornosti chovu králíků. Celkové
výsledky okresní soutěže v odbornosti chovu králíků:
1. ZO ČSCH Rožďalovice 1131,5 bodu
2. ZO ČSCH Sadská
1126,5 bodu
3. ZO ČSCH Milovice
1125 bodů
4. ZO ČSCH Poděbrady I. 1124,5 bodu
5. ZO ČSCH Sokoleč
1123 bodů
Výsledky sadských chovatelů:
• Karol Baránek - francouzský beran bčo, div – 1× 93 bodů, 2× 93,5 b.,
2× 94 b.
• Slavomír Brožek - malý beran div, bčo – 2× 94,5 b., 4× 94 b.
• Eliška Brožková - zakrslý beran perlový – 93 b.
• Bohumil Dvořák - kuní modrý, kuní hnědý, ruský černý, ruský modrý
– 1× 94,5 b., 1× 94 b., 1× 92,5 b., 1× nkl
• Luboš Korman - francouzský beran div, str div – 1× 94,5 b., 1× 94 b.,
1× 93 b.
Výbor základní organizace děkuje všem jmenovaným chovatelům za
účast na výstavě a za vzornou reprezentaci organizace.
Slavomír Brožek, předseda ZO ČSCH Sadská
Informace o ZO ČSCH Sadská najdete na:

http://www.chovatelesadska.estranky.cz

25. února 2009
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Činnost Městské policie Sadská v roce 2008

V prvních týdnech nového kalendářního roku obvykle hodnotíme
ten právě uplynulý. Dnes se dozvíte
o činnosti městských strážníků
v předchozích dvanácti měsících.
Než vás však seznámím se statistickými údaji, dovolte mi připomenout
některé momenty z historie místní
policie.
Městská policie byla zřízena
rozhodnutím tehdejšího městského
zastupitelstva v roce 1992. Služebně
nejstarším strážníkem je Zdeněk
Piskáček, který nastoupil k výkonu
služby v září téhož roku. V počátcích
tvořil dvojici s Jiřím Légrem, který
od městské policie po několika letech
odešel. Milan Mjartan nastoupil o rok
později, tj. v roce 1993. Nejmladším
strážníkem nejenom služebně je Libor Krejsa, který oblékl strážnickou
uniformu v roce 2002. Strážníci se
podle zákona musí jedenkrát za tři
roky podrobit zkoušce strážníka, kde
prokazují zejména teoretické znalosti
z oblasti ústavního práva, zákona
o obcích, o obecní policii či zákona
o zbraních a střelivu. Zkušební komise z řad pracovníků Ministerstva
vnitra ČR nikoho nešetří.
Dnes sídlí městská policie ve
zrekonstruovaných prostorách budovy muzea na Palackého náměstí.
Technický stav služebny a její standardní vybavení umožňuje strážníkům zabezpečovat místní záležitosti
veřejného pořádku. Město nemá
uzavřenou žádnou veřejnoprávní
smlouvu s okolní obcí, takže naši
strážníci na katastru jiné obce nezasahují.
V loňském roce věnovali strážníci velkou pozornost bezpečnosti
v dopravě. Ze statistiky vyplývá, že

z celkového počtu 492 přestupků
jich bylo 401 řešeno právě v oblasti
dopravy. Na krajských komunikacích, zejména v ulicích Poděbradská,
Prokopova, Hálkova, a ve vybraných
lokalitách na místních silnicích probíhala pravidelná měření rychlosti
vozidel, přičemž místo a čas měření
byly obměňovány. Také 4 digiMěstská policie Sadská
Palackého nám. 257
Sadská
Tel.: 325 594 406
Mobil:724 183 241

tální měřiče rychlosti umístěné
na komunikacích při vjezdu do
města umožnily přesně zmapovat
dopravní situaci, zejména počet
vozidel a čas, ve kterém se řidiči
nejčastěji přestupků dopouštějí.
Zákon č.480/2008 Sb. projednávaný v závěru uplynulého roku opět
svěřil strážníkům městské policie
oprávnění měřit rychlost vozidel,
tentokrát v součinnosti s Policií ČR.
Místo měření, přesněji jeho začátek
a konec musí být však označen přenosnou dopravní značkou.
Z ostatních přestupků (celkem
91 případů) řešili strážníci nejčastěji přestupky proti občanskému
soužití, proti majetku (zejména
krádeže jízdních kol), přestupky
proti veřejnému pořádku nebo
porušení obecně závazných vyhlášek města, nejčastěji neoprávněné
zábory veřejného prostranství nebo
volné pobíhání psů. Kontrolovali
místní provozovny, zejména podávání alkoholu mladistvým nebo
dodržování pravidel provozu výherních automatů.

Nymburský finanční
úřad informuje

Finanční úřad v Nymburce bude i letos pro daňové poplatníky
- fyzické osoby, poskytovat služby i na sadském městském úřadě:

pondělí 23. března 2009 od 8.00 do 17.00 hodin
Jako v minulých letech umožní pracovníci ﬁnančního úřadu daňovým
poplatníkům vyřídit své záležitosti v „domácím“ prostředí, kdy bude
možné podat daňové přiznání k dani z příjmu, získat rady při jeho vyplnění a získat daňovou složenku pro případné zaplacení daně.
Kromě ﬁnančního úřadu v Nymburce jsou i na MěÚ Sadská k dispozici vzory nejtypičtějších příkladů vyplnění daňového přiznání.
V případě dotazů mohou daňoví poplatníci využít informační
telefonní linky Finančního úřadu v Nymburce 325 535 310 nebo
Finančního ředitelství v Praze 257 004 219. Linky budou v provozu
od 2. do 31. března (pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin, úterý
a čtvrtek od 8.00 do 14.30 hodin, pátek od 8.00 do 14.00 hodin).

Po celý rok probíhala spolupráce
s příspěvkovými organizacemi města. Spolupráce se základní školou
se zaměřila na prevenci deliktů
žáků školy, zvláště na poškozování
cizích věcí, záškoláctví a prevenci
užívání návykových látek. V rámci
bezpečnosti silničního provozu
se uskutečnilo několik besed na
1. stupni základní školy. Strážníci
zabezpečovali průběh všech kulturních a společenských akcí pořádaných městem a příspěvkovými
organizacemi.
Celoročně probíhala spolupráce
s obvodním oddělením Policie ČR
Sadská. Město a městská policie též
spolupracovaly s územním odborem
služby kriminální policie a vyšetřování Nymburk, kde se řešila zejména otázka drog a sledování jejich
pravidelné distribuce uživatelům.
Spolupráce byla završena v listopadu úspěšným zásahem proti distributorům. Přesto prodej drog a trest-

ná činnost jejich uživatelů zůstává
problémem i v současnosti.
Uspokojivé je zjištění, že v průběhu loňského roku nebyla použita
při výkonu činnosti služební zbraň
ani nebyl fyzicky napaden žádný
ze strážníků.
K činnosti policie patří i správa
útulku pro zvířata. V loňském roce
prošlo zařízením 46 zvířat, z nichž
většina byla předána majitelům
nebo umístěna do adopce. V prosinci poskytoval útulek péči 7 psům.
Činnost městské policie je kompletně hrazena z rozpočtu města.
Pro tyto účely bylo v roce 2008
vyčleněno 1,52 miliónu korun.
Závěrem bych chtěla poděkovat
všem občanům, kteří svou všímavostí nebo svědectvím pomohli
strážníkům v jejich náročné práci.
Vždyť městská policie je tu pro vás
a vaši bezpečnost.
Cecilie Pajkrtová,
starostka města

Zleva Milan Mjartan, Zdeněk Piskáček a Libor Krejsa

Půjčky z Fondu
rozvoje bydlení
Zastupitelstvo Města Sadská schválilo přijímání žádostí
o úvěr z Fondu rozvoje bydlení na modernizaci bytů, bytových
a rodinných domů v katastrálním území Sadská pro rok 2009
s termínem podání žádostí do 31. května 2009.
Prostředky z úvěrového fondu lze poskytnout fyzické i právnické osobě,
použít je lze na opravy či modernizaci bytů, bytových či rodinných domů.
Půjčka z Fondu rozvoje bydlení jednomu žadateli nepřesáhne 100.000,Kč, žadatel na opravy či modernizaci 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.
-red-
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Naše první samostatné slohy
V hodině slohu jsme si vyprávěli
příběhy o zvířátkách. Některé byly
skutečné, některé jsme si vymýšleli.
Potom jsme je napsali. Když jsme si
je společně četli, moc se nám líbily.
Posíláme je do novin, snad se budou
líbit i vám.
Žáci z 2. A

Čmelák
Jednou jeden čmelák letěl na
louku. Uviděl tam dva kluky. Chtěli
ho chytit. Já jsem jim říkala, ať ho
nechytají, že je štípne. Neposlechli
mě. Čmeláka chytili a on je štípl.
Linda Kušmirková

Můj křeček Kulička
S mamkou jsme šli do Zverimexu koupit křečka. Mám ho v pokoji
v kleci. Pořád po ní leze. Má rád
čistou vodu z kohoutku, ovocné
tyčinky a hodně vitaminů. Jmenuje
se Kulička.
Kuba Fous

Můj mazlíček u babičky
Moje babička má kocourka
Pepušu. Byla jsem u ní na prázdninách a hrála si tam s ním. Byl
moc hodný.
Kamilka Růžičková

Zora
Bylo ráno a ještě jsem spal. Najednou na mě někdo vybafnul. Baf!
Byla to babička s dědečkem. Dostal
jsem od nich králíčka.
Roman Borovka
O pejskovi
Jednou jsem jel za babičkou
vlakem. Viděl jsem na kolejích stát
pejska. Poznal jsem ho. Byl to Bubča, pes mých kamarádek. Zavolal
jsem na něj a on ke mně přiběhl.
Možná jsem ho zachránil, mohl ho
zajet vlak.
Honzík Jakica
Majda
Babička má hezkého psa. Jmenuje se Majda. Je moc hodná a má
štěňátka. Dávám jí granule a vodu.
Chodím s ní ven a hodně si spolu
hrajeme.
Kristýna Heřmanská
Opice
Byl jsem s babičkou v zoologické zahradě. Viděl jsem jednu opici,
nic nedělala. Druhá opice lezla po
laně. Potom se spolu o lano přetahovaly. Obě nakonec spadly na zem.
Ondra Sládek

Lesní ateliér
Kuba v Kersku
vás zve na výstavu:
JOSEF SASKA
VŠEDNÍ LIDSKÉ PŘÍBĚHY
Autorská výstava obrazů
a graﬁky
do 29. března
VELIKONOCE 2009
- Voláme jaro!
Prodejní výstava jarních
dekorací a keramiky
s největším výběrem kraslic
od 1. března do 13. dubna
Otevřeno je denně mimo pondělí
od 10 do 12 a od 12.30 do 17 hod.
www.lesniatelierkuba.cz

Pejsek a kočička
Mám pejska a kočičku. Jmenují se Jesina a Micinka. Mám je
v pokoji. Jednou jsem s nimi šla do
obchodu. Koupila jsem jim kosti
a mléko. To byla pochoutka!
Nikola Dvořáková
Lev
V zoo jsem viděl lva. Lev je
divoké zvíře, chytá všechna zvířata.
Žije v Africe. Je to král zvířat.
David Snop
Příběh křečka Ferdy
Jednou, když se křeček Ferda
probudil, měl obrovský hlad. Vzbudil
svého kamaráda Běláska a povídá:
Bělásku, já mám hlad. Tak se najez,
povídá Bělásek. Ale už nemáme co
jíst! A tak začali okusovat klec. Vtom
přišla jejich kamarádka Denisa, a jakmile viděla, že nemají co jíst, okamžitě jim dala něco k jídlu. A od té doby
každý den dostávali piškoty.
Denisa Caňkářová
Dobrodružství
Můj dědeček chová koně a babička psy. Jednou jsem jela na koni
jménem Samba a běžel za mnou
i můj psí kamarád Alík. Když jsme
se vrátili, přiběhli i ostatní psi a tak
jsem měla celý den zábavu. Přišlo
i hříbě Lulu. Asi se chtělo také pobavit.
Lucie Doleželová

Lyžařský
výcvik
V lednu jsem byla se školou na
lyžařském výcviku. Byli jsme v Krkonoších na Brádlerových boudách.
Moc se mi tam líbilo. Na pokoji
jsme byly čtyři holky, já, Lucka,
Anička a Dana. Zažily jsme spolu
spoustu legrace a zábavy. V pátek
jsme měli závody a večer disco. Byli
jsme tam od 24. ledna do 31. ledna.
Lyžování bylo super!
Denisa Caňkářová, 2. A

Sadské noviny

KAM S NÍM

V rámci projektu Recyklohraní psali žáci sadské
základní školy o tom, jak u nich doma vyřazují staré
elektrospotřebiče
Toustovač
Stalo se to takhle jednou
v neděli zrána v deset hodin dopoledne. Maminka ještě spala zaslouženým spánkem pracujících.
Já jsem si zatím připravovala
snídani. Vložila jsem tousty do
toustovače a odešla si hrát do
pokoje.
Asi za čtvrt hodiny jsem ucítila
nějaký zápach. Nejdříve jsem se
šla podívat na záchod, ale tam
nikdo nebyl. Tak jsem se vydala
do kuchyně. Stěží jsem však našla
cestu, protože pro dým, jenž se
valil z kuchyně, už téměř nebylo
vidět. Vrazila jsem tam, uviděla
toustovač v plamenech a strašně
zařvala: „Mamííííí!“
Takhle rychle jsem ještě svou
maminku vstávat neviděla. Jedním
skokem přeskočila postel, druhým
se ocitla v kuchyni a vytrhla šňůru
od elektrospotřebiče ze zásuvky.
Štěstí stálo při nás. Oheň zvolna
pohasl.
Za necelé dvě hodinky, když
jsme se vzpamatovaly ze šoku,
spolkla mamka dva prášky proti
bolení hlavy a šly jsme se podívat
ven na elektrické hodiny, abych
příště věděla, kde máme hlavní
jistič. Odpoledne jsme pak dojely
do Hypernovy a koupily jsme za
necelé čtyři stokoruny malý hasicí
přístroj.
A jak to nakonec všechno dopadlo? Náš zesnulý toustovač nejdřív proletěl vzteky oknem na
dvůr a teď ten ohořelý chudák leží
u tatínka v dílně. Ale slibuji, že
hned, jak zjistím otevírací hodiny
ve sběrném dvoře, odnesu ho tam.
Tam totiž patří!!!
Lenka Skalická, 6. A
Život jedné
chladničky
Ahoj, jsem kombinovaná chladnička Electrolux a již několik let
bydlím se svojí rodinou v krásném
rodinném domku. Rodinu tvoří tatínek, maminka, dcerka a nejmladší
člen – syn Lukáš. Během osmi let,
které s nimi trávím, mi udělali krásnou dřevěnou kuchyň a postavili mě
do rohu k oknu, abych měla krásný
výhled.
Každou sobotu jezdí má rodina
na velký nákup do hypermarketu
a to jsem potom nejšťastnější,
protože mě naplní samými dobrůtkami. Tatínek má nejraději uzeniny a maso, které uschová do mé
tříšuplíkové mrazničky, maminka

dává přednost sýrům a děti si do
mě ukrývají jogurty, mléčné tyčinky
a ovocné šťávy.
O Vánocích dostala maminka
jako dárek chrochtající prasátko,
které do mě ukryli, a pokaždé,
když se otevřou mé dveře, prasátko
začne chrochtat. Od té doby mě sice
otevírají méně často, ale i tak jsem
ráda, že mám kamaráda a necítím
se osamocena.
Minulý týden jsem se necítila
dobře. Již zřejmě stárnu a síly mě
opouštějí. Nejsem schopná udržet
potraviny dostatečně zmrazené
a také hlasitě vrčím, hlavně v noci,
což je špatné, protože budím své
nejbližší.
Moje rodina se mně snažila
pomoci, a proto maminka zavolala
na infolinku mé výrobní ﬁrmy, tj.
Elektroluxu. Odtud k nám okamžitě
poslali pana opraváře. Sympatický pán v montérkách mě dlouze
prohlížel, ale jeho závěr prohlídky
mě šokoval: „Chladnička je neopravitelná, budete si muset koupit
novou!!!“
Zamrzelo mě, že se budu muset
rozloučit se svou rodinou, ale na
druhou stranu chápu, že mé dny
jsou sečteny a musím uvolnit místo
mladším.
Moji milí začali řešit, kam mě
uloží ke spánku. Protože obsahuji
látky, které mohou škodit životnímu prostředí i lidskému zdraví,
nemohou mě odložit jen tak někde.
V duchu jsem si říkala, ať mě
hlavně neodvezou někam do lesa
nebo na jinou „černou“ skládku,
protože tam opravdu nepatřím.
Bylo by mi tam smutno a rodina
by za to mohla zaplatit tučnou
pokutu. Nepatřím ani do běžného
komunálního odpadu.
Nakonec rodinná rada rozhodla, že mne odvezou sami do
tzv. místa zpětného odběru, nebo
mne předají prodejci, až si budou
kupovat moji náhradnici, a uhradí mu příspěvek na recyklaci,
který je určen k ﬁnancování mé
likvidace.
Firma zajišťující zpětný odběr zprostředkuje mou recyklaci. Převeze mě do recyklační
společnosti, kde mě demontují,
ekologicky odstraní elektroodpad
a recyklovatelné materiály vrátí
do výroby.
Mrzí mě to, ale jsem šťastná za
těch pár let, kdy jsem sloužila své
rodině.
Lukáš Vajgl, 6. A
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25. února 2009

SYMPAŤÁK ŠKOLY 2009

Stejně jako dívky, pustí se letos do
nelehkého úkolu prezentací, volných
disciplín a dalších úkolů 24 statečných.
Jsou to vítězové třídních kol a v každém
případě kluci, kteří se nebojí obtíží a náročnosti přípravy. Musí projít školním
projektovým kolem, ve kterém spolu se
svým týmem zpracují zadaná témata,
předvedou je před učiteli, najdou informace o firmách a povoláních, která si
vylosovali.
Také veřejnost dostane šanci volit. Dle
fotograﬁí v novinách a ve vývěsce mohou
čtenáři hlasovat do schránky v přízemí
školy od 25. 2. až do 25. 3. 2009.
-zš-

1. Matěj Trojan

2. Petr Gross

3. Daniel Kazda

4. Ladislav Váňa

5. Ondřej Žežule

6. Jan Černý

7. Josef Černík

8. Tomáš Pejcha

9. Tomáš Sobota

10. Čeněk Fouček

11. Roman Syrůček

12. Roman Fink

13. Jan Starosta

14. Pavel Fryš

15. Jan Novák

16. Jakub Kolínský

17. Patrik Hemerka

18. Zdeněk Němeček

19. Josef Houser

20. František Procházka

21. Ondřej Pátek

22. Libor Hubáček

23. Milan Mjartan

24. David Heřmanský
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Program KIC
KINO

neděle 1. března od 15.00 hod.
MADAGASKAR II – Animovaná komedie o tom, jak čtyři veselá
zvířátka ztroskotala na Madagaskaru. Na každou postavu příběhu tu
čeká něco jiného. Lev Alexandr se setká s rodiči, zebra Marty pozná
život ve stádu, hrošice Glorie se zamiluje do statného hrocha, ale žirafák Melman se nešťastně zamiluje do hrošice Glorie. Česky dabovaný
ﬁlm je zábavný i pro dospělé diváky.
neděle 8. března od 15.00 hod.
HIGH SCHOOL MUSICAL, MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3 - On
fešný sportovec, ona krásná, chytrá a hodná zpěvačka, oba studenti.
Zatímco Troy hodlá pokračovat na VŠ, Gabriela míří na prestižní
univerzitu. Mladou lásku tak ohrožuje rozloučení! Co si jen počnou?
Pokračování známého muzikálu je s českým dabingem.

Sadské noviny

Dlouhé karnevalové
odpoledne
Princezny, zvířátka, strašidla, pohádkové postavy, motýlci. Tyto a další
krásné masky se v nově opraveném prostoru disko Eleonor nad restaurací
Husarka sešly 15. února, aby si zatančily a vyřádily se na masopustním
karnevalu, který pořádalo Kulturní a informační centrum města Sadská.
Klaunka Hanka (Hana Strnadová), která celou veselici uváděla, nenechala
nikoho odpočívat. Hrály se pohádky, soutěžilo se, zapojili se i rodiče. Odpoledne plné her a tance skončilo až večer v půl sedmé. Na závěr zatančila
dívčí skupina El dance pod vedením Lucky Šebestové.
Za ozvučení celé akce, za bezplatné zapůjčení prostor a za trpělivost
děkujeme majitelům disco Eleanor.
Zdenka Hamerová

neděle 15. března od 15.00 hod.
SEZNAMTE SE S DAVEM - komedie s Eddiem Murphym nejen
pro děti. Do akvária mladého Joshe spadne mimozemský kámen.
Není obyčejný. Jedná se o jakési energické „udělátko“, pro nějž si
mimozemšťané musí doletět, jinak by došlo k zániku jejich civilizace.
Vesmírná loď má podobu toporného sympaťáka Daeva (Eddie Murphy), kterého zevnitř ovládá posádka. Dvoudenní mise se komplikuje,
protože Dave se zamiluje.
Vstupné do kina je 60,- Kč, pro děti 50,-Kč. Všechny ﬁlmové kopie
žádáme s českým dabingem.

PRO DĚTI

neděle 22. března od 15.00 hod.
JEŽIBABY Z BABÍNA - Na polovině cesty mezi Nymburkem
a Poděbrady leží les Babín a v něm žily byly dvě ježibaby. Matylda
a Klotylda. Jednou do lesa zabloudil pocestný Martin, že prý hledá
štěstí. Jestli ho s pomocí Barunky a labského vodníka Josefa Tečeto
našel, na to se přijďte, děti, podívat do kina.

ZÁBAVA

sobota 14. března od 17.00 hod.
MALÁ DECHOVKA BRŤOVSKÁ ŠESTKA - Přijďte do kina
strávit příjemný březnový podvečer s dechovkou, lidovou písničkou
či tanečními melodiemi. Téměř v dvouhodinovém pořadu zazní nestárnoucí krásné melodie písniček U tej boží muky, Kolíňačka, Na
našu zahrádku, Čtyři páry, Pod tou naší starou lípou, Fláma, Okolo
Kyjova a další. Vstupné 90,- Kč, pro důchodce 50,- Kč. Předprodej
od 1. března!

MALÁ DECHOVKA
BRŤOVSKÁ ŠESTKA

v sobotu 14. března od 17.00 hodin v kině
Nejezděte za Moravankou na Moravu, přijďte do našeho kina.
Strávíte příjemný březnový podvečer nejen s dechovkou, ale také
s lidovou písničkou či tanečními melodiemi.
Téměř v dvouhodinovém pořadu vás přivítá skvělá Brťovská
šestka z Moravy (www.brtovskasestka.kvalitne.cz) ve složení:
křídlovka, harmonika (a klávesy), baskřídlovka, tuba, bicí a zpěv.
Můžete se těšit na nestárnoucí krásné melodie písniček: U tej
boží muky, Kolíňačka, Na našu zahrádku, Čtyři páry, Pod tou
naší starou lípou, Fláma, Okolo Kyjova a další.
Bude se hodně hrát, hodně zpívat a málo povídat. Vstupné
90,- Kč, pro důchodce 50,- Kč. Předprodej od 1. března!

Foto Božena Poláková
Filmový a diskusní klub Archa
vás zve na klubový večer

„I TY MŮŽEŠ
ZMĚNIT SVĚT!“
Přijďte se s námi podívat
na příběh o muži, který změnil
dějiny, a popovídat si nejen
o vynálezech a objevech.
V úterý 10. března v 18.30 hod.
v ZŠ Sadská, organizují křesťané
z Apoštolské církve.

Městská knihovna
přichystala
na výpůjční dobu
pro děti výrobu
rybiček různými
technikami.

Knižní novinky

Kalogrdis, J. – Krvavá královna: autor se věnuje životu Kateřiny Medicejské, nejinteligentnější královně na francouzském trůně, která když jí
hrozí rozvod pro neplodnost, použije nejčernější magii, aby přivedla na
svět syna.
Lowell, E. – Perleťový talisman: módní návrhářka z New Yorku se
rozhodne hledat svoji ztracenou sestru a vrhá se tím sama do velkého
nebezpečí.
Mehranová, M. – Polévka z granátových jablek: okouzlující příběh, ve
kterém hlavní představitelky hledají domov a nové přátele.
Coulterová, C. - Síla něhy: dcera pana hraběte je unesena a prodána
do harému.
Brutto, A. – Chirurg: román z lékařského prostředí
Klein, W. - Tutanchámón: román nabídne neobyčejně poutavé čtení
z exotického prostředí Egypta a Blízkého východu.
Wa Thiongo, N. – Zrnko pšenice: klasický román keňského autora
zachycuje život v jeho vlasti před vyhlášením nezávislosti a těsně po této
události.
Božena Poláková, městská knihovna

25. února 2009

ZAJÍMAVOSTI
O SADCE

Přinášíme několik zajímavostí z Výroční zprávy o stavu zdroje
minerální vody Sadka, jeho využívání a ochraně za rok 2008, kterou
zpracoval Libor Michele.
 Vlastníkem vrtu Sadka a pozemku je společnost BUILDING SP,
spol. s r.o., která zdroj nevyuživá.
Vlastním nákladem však zajišťuje
pravidelné čerpání dvakrát denně po
jedné hodině a komplexní analýzy
vody. Provoz pítka a funkci balneotechnika zajišťuje Město Sadská.
 V bezprostředním okolí vrtu
Sadka se v minulosti zřejmě nacházela jedna z tras mohutného vodního
toku, protože mocnosti písčitých
štěrků zde dosahují anomálních 15
až 20 metrů.
 V Sadské bylo vyhloubeno
celkem 5 vrtů zasahujících až do
cenomanského kolektoru minerálních vod.
 Pramen nechal vyhloubit
v roce 1934 František Bauer, majitel
tehdejšího cukrovaru. Vlastnosti minerální vody již byly známy ze starších vrtů v Sadské – Jáchymka (pře-
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hloubený do 128 metrů), Barborka
(100,9 metrů – zlikvidován) a Majča
(134,2 metrů – zlikvidován), které
se nacházely v areálu lázní na severu Sadské, a vrt v psychiatrické
léčebně označovaný „Nemocnice“
(130,25 metrů).
 S vydatností zdroje bylo
třeba velmi hospodařit již v roce
1954, proto byla omezována doba
odběru.
 Nyní je voda do veřejného
pítka čerpána denně od 8.30 do 9.30
hodin a od 15.00 do 16.00 hodin
v maximálním množství 6 litrů za
minutu.
 Je pozorován nárůst radioaktivity vody ze Sadky, což je
pro vnitřní užívání vody nepříznivé. Proto je pítko opatřeno
informační tabulí o možné denní spotřebě vody k pití pro děti
i dospělé maximálně 0,2 l. -red-

Nabízí:
Jednodenní lyžování v rakouských alpách

Termíny: 1. 3.; 14. 3.; 28. 3. 2009… další termíny na www
Cena: 1500,- Kč dospělí, 1200,- Kč děti 5 - 15 let, děti do 3 let doprava 500,- Kč
Cena zahrnuje dopravu i skipas (cestovní pojištění není v ceně)
Odjezdy z náměstí v Sadské vždy ve 2:30, příjezd okolo 23. hodiny.

Večerní lyžování na Hromovce – Špindlerův Mlýn

Pravidelně každé pondělí v 16 hodin z náměstí v Sadské, návrat do 23 hodin.
Cena: děti do 6 let 200,- Kč (skipas zdarma), děti do 12 let 370,- Kč
junioři do 16 let 390,- Kč, dospělí 440,- Kč, senioři nad 65 let 390,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, skipas od 18 do 21 hodin.

Tropical Islands – největší vodní park v Evropě

Jednodenní zájezd do vodního světa v Německu. Termín 6. 3. 2009
Cena: 1.500,- Kč dospělí, 1.400,- Kč děti do 14 let
Cena zahrnuje dopravu a vstupné.

Zájezdy pro kutily, chalupáře a zahrádkáře

- Flora Olomouc, termín 26. 4. 2009, cena 490,- Kč
V ceně doprava autobusem i vstupné
- Zahrada Čech v Litoměřicích, termín 10. 4. 2009, cena 300,- Kč
V ceně doprava autobusem a vstupné
Více informací a další termíny na www.readytour.cz
Rezervace na tel.: 724 967 807 - p. Klokočník nebo v KIC v Sadské.
Readytrans, s.r.o. - cestovní kancelář, Nymburská 90, Zvěřínek 289 13

INZERCE
 Firma B + K Sadská provádí montáž sádrokartonu (včetně
zateplení), půdní vestavby, zavěšené stropní kazetové podhledy, stavební, zámečnické práce a nátěry plochých střech. Tel.: 325 594 529,
723 426 189.

8

SPORT / RŮZNÉ

Když to nejde, tak
to prostě nejde…
• Sadská - Ostrava „C“ 65:40 (12:8, 29:17, 52:31)
Utkání s družstvem ze spodní části tabulky mělo být pro nás jasnou
záležitostí i přes nemoci v týmu a drobná zranění. Ve skutečnosti jsme
se k výhře spíše protrápili. Celé družstvo bojovalo, hrálo naplno, bohužel koncovka nás tentokrát „malinko“ minula. Jasné pozice pod košem
jsme nedávali ani bez obrany, naopak jsme dovolili soupeři více, než
by bylo zdrávo. Přesto jsme celkem jasně zvítězili za přispění všech
hráček družstva.
Krom výhry jsme si však připsali dvě zranění a tím i citelné oslabení
v podobě distorze kloubu Míši a výronu Nikity.
Body: Veselá 19, Žampová 11, Hojková L. 9, Hornová 8, Douděrová 6,
Povolná 5., Michlová 4, Hojková M. 3.

***

• Sadská - Ostrava „B“ 66:78 (19:22, 32:37, 54:55)
Silné družstvo Ostravy „B“ je ve středu tabulky pouze díky nesehrání
zápasu s nemocným Kyjovem a „dárcovství“ bodů Olomouci B a Příboru. Síla tohoto družstva
byla na palubovce jasná
na první pohled. Mohutné hráčky, využívající
svou sílu maximální
měrou a na hraně pravidel, nám od začátku
utkání daly najevo, že
body nenechají zadarmo. Skvěle jim vyšel
úvod (6:16), kdy se až
po time outu domácí uklidnily a srovnaly
krok. Na šance to bylo
v té chvíli vyrovnané,
bohužel pokračovala
střelecká smůla ze soboty, a tak jsme se ke
každému bodu musely
trápit přes několik pokusů. Naštěstí pod oběma koši kralovala skvělá Kristýna Povolná,
která ač po tréninkovém
výpadku, byla jasně nejlepší hráčkou na hřišti. Kristýna Povolná
Ostrava předvedla zcela
jinou tvář než v sobotu, hrála rychle, tvrdě a zápas se musel líbit všem
divákům. Bylo vidět, že se setkala dvě družstva vyznávající podobný styl.
Bohužel handicap Nikity, která věrná svému velkému srdci bojovnice
hrála s kotníkem v ortéze a s velkým sebezapřením, a absence Míši byly
znát. Několikrát jsme Ostravu dotáhli na rozdíl jediného bodu, v poslední
čtvrtině jsme se dostali i do vedení, ale štěstí v koncovce stálo na straně
soupeře, který beze zbytku využil i několika zaváhání rozhodčích, kdy
jsme opakovaně po jasných krocích inkasovali, naopak při našem útoku
nebyly odpískány evidentní fauly na unikající hráčku. Nikoli však chyby
rozhodčích, ale naše byly příčinou prohry. Za sebe musím jen poděkovat
všem hráčkám za nesmírnou bojovnost a obětavost, se kterou k zápasu
přistoupily, přestože se jim tentokrát nedařilo.
Body: Veselá 20, Povolná 17, Štědrá 16, Hojková L. 7, Žampová 4,
Michlová 2
Blanka Žánová
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Koncem srpna jsme se vydali
na Kladensko. Cílem naší cesty
byl Turyňský rybník, který byl po
záplavách zrušen a znovu obnoven s názvem Záplavy. Rozkládá
se mezi Kačicemi a Kamennými
Žehrovicemi. Cesta byla dobře
značená, proto jsme nebloudili.

Rybník Záplavy u Kamenných
Žehrovic
Kde je voda, jsou i rybáři, a tak
jsme se dověděli, že toho roku chytili 17 sumců, jeden z nich měřil
2,30 m. Jestli je to rybářská latina,
tak ji předáváme dál.
Pěkné počasí jsme měli začátkem září na náš výlet na
Maloskalsko. Nejdříve jsme šli
podle Jizery lesem, kde jsme
objevili krásného mloka. A pak
už cesta z kopce do kopce až do
Železného Brodu. Prohlédli jsme
si čtvrť Trávníky, kde je občas
ještě původní zástavba. Ve sklářské škole sice už skončila výstava
žákovských prací, ale mohli jsme
si ji ještě prohlédnout. Věřte, že
stála za to. Vyrůstají nám noví
umělci s novými nápady.
Další zamýšlený výlet do Dobříše se nám trochu zkomplikoval,
vlaky měly zpoždění, a tak jsme se
do města dostali až dalším spojem.
Nemařili jsme čas a prohlédli si
během čekání i kousek Prahy. Od
vlaku do Dobříše je to sice kousek
dále, ale viděli jsme i zámecký park
a náměstí.
Do Svatého Jana pod Skalou
jsme došli pěšky ze Srbska sice
kopcovitou krajinou, ale s krásnými výhledy na řeku. Vybrali jsme
si jinou trasu, protože kolem Dubu
sedmi bratří jsme již procházeli.
Cesta vedla většinou lesem nebo
lukami, stromy a keře už měly
podzimní barvy.
Svatý Jan pod Skalou je menší
obec spojená s legendami o poustevníku svatém Ivanovi. Byl synem
knížete Charvátů Gostimila, který
se tu usadil kolem roku 880 a přemohl zlé duchy, kteří jej chtěli
z krajiny vypudit.

Bylo po sezoně, kostel ve všední
den byl pro návštěvníky už uzavřen,
musel stačit pohled zvenčí. V sousedství kostela svatého Jana Křtitele
však uvidíte travertinové jeskyně
i studánku svatého Ivana s léčivou
vodou. Však také když vlastnil objekt
kláštera začátkem 20. století majitel
čokoládovny Orion F. Maršner, zřídil
zde vodoléčebné lázně. V roce 1909
zde působil jako lázeňský lékař
otec bratří Čapků. Od r. 1995 je
v budovách bývalého kláštera Vyšší
odborná pedagogická škola. Ve Vráži
jsme nenašli občerstvení, a tak jsme
pokračovali dále do Loděnice.
V říjnu jsme navštívili Pojizeří.
Ráno sice vydatně pršelo, ale již
v Chotětově se začalo klubat sluníčko. Na návsi mají kostel svatého
Prokopa s příkrou střechou, studánku Prokopka, u kostela je zděná
hranolovitá věž - zvonice z roku
1759/1760. Prý tady bylo pohanské
obětiště. Podle informací zde prožíval část svého dětství u prarodičů
herec Raul Schránil.
Do Horek nad Jizerou musíte jít
po silnici, ale mnoho aut zde nejezdilo, cesta tedy byla klidná. V ohradě
pod zámkem se pásli koně, kteří od
nás dostali malou svačinu v podobě
chleba. Zámek byl postaven na místě
středověkého hradu ze 14. století.
Dnes je v něm internát Středního
odborného učiliště. Kostel svatého
Mikuláše byl obklopen lešením,
je z let 1723 - 1725. V blízkosti je
menší barokní kaple Narození Páně
z roku 1762. Jizera byla nedaleko
a tak jsme mohli sledovat staré rameno s mokřady a mokřadními rostlinami. To už nás vítala zřícenina hradu
Dražice ze 13. století, sídlo pánů
z Dražic. Z tohoto rodu pocházel
Jan, který byl za vlády Lucemburků
pražským biskupem. Dominantou
Benátek nad Jizerou (sloučeny Staré
a Nové Benátky) je opět zámek z doby renesanční, vybudovaný na místě
kláštera zrušeného v době husitských
válek. V roce 1599 jej zakoupil císař
Rudolf II. a umožnil dánskému astronomovi Tycho de Brahe zřídit si zde
observatoř, působil zde jako učitel
hudby Bedřich Smetana v letech
1844 -1847. V Benátkách se narodili
dva bratři Bendové, František a Jiří,
oba vynikající muzikanti. V zámku je
regionální muzeum, ale my jsme si
zavzpomínali na dřívější časy v muzeu hraček. (pokračování příště)
Text a foto Cecilie Coufalová,
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