číslo: 12

ročník: 15

cena: 7 Kč
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V dnešním čísle najdete:
Nové jízdní řády

příloha

Úřad se představuje

str. 2

Vánoční bohoslužby

str. 5

Sadští mistři v karate

str. 7

Zveme všechny občany města
i jeho návštěvníky na

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ
ve čtvrtek 1. ledna
od 17.00 hodin
na Palackého náměstí.

Vánoční strom města se k radosti snad všech dětí slavnostně rozzářil první adventní neděli.

Rozsvícení vánočního stromu

Dárci mohou jeho konání
stále ještě podpořit libovolnou finanční částkou složenou v hotovosti v pokladně
městského úřadu či zaslanou na bankovní účet města číslo 0504348369/0800,
variabilní symbol 33192321.
Darovací smlouvu vystavíme
všem, kteří o ni projeví zájem.
-měú-

OZNÁMENÍ
V době mezi Vánocemi
a Novým rokem bude provoz
Městského úřadu v Sadské
z provozních důvodů omezen, v pátek 2. ledna bude
městský úřad zcela uzavřen.
Platby v hotovosti budou
přijímány pouze do 29. prosince.

První adventní neděle byla šedivá a chladná, nám to ale nevadilo. Sešli jsme se na našem náměstí,
abychom společně oslavili adventní čas pečení, zdobení a dárků pro
naše blízké. Po přivítání starostkou Evou Jurinovou se o krásné
vystoupení zasloužily děti i paní
učitelky z mateřské a základní
školy. Za to, jak pečlivě a s jakou
obětavostí si připravily koledy,
písničky a „zimní“ básničky, jim
patří veliké poděkování. Kuchařky
ze školky dokonce napekly výborný závin.
Jakmile na radničních hodinách
odbila půl pátá odpolední, rozsvítil
se stromeček i vánoční výzdoba
ve městě a poté patřilo pódium
dětské skupině TV Stars, jejichž
dívčí tváře jste už mohli zahlédnout v reklamách, seriálech První
republika, Vyprávěj, Ordinace
v Růžové zahradě a dalších. Dívky
dokázaly děti zaujmout, soutěžit
s nimi, zpívat a tančit.
Chtěla bych touto cestou poděkovat vám všem, kteří jste přišli

a vytvořili tu pravou předvánoční
atmosféru, dále všem, kteří se
na hezkém podvečeru podíleli,
ať už stáli na pódiu, nebo akci
připravovali technicky a vše potom sledovali zpovzdálí. Ve svém

volném čase udělali všechno pro
to, aby se akce podařila. Poděkování patří městu Sadská, městské
policii, základní škole, mateřské
škole a hasičům.
Zdenka Hamerová

Přítomné krátce pozdravila i starostka města Eva Jurinová.
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Více peněz
na autobusy

Hezký nov ý rok 2015

Vážení a milí, spolupracujeme s vámi po celý rok a pomáháme vám řešit problémy. Víme, že z úřadů
mají lidé většinou strach. O to více nás těší, že ten náš, sadský, má u vás dobré jméno. Snažíme se
o maximální vstřícnost, a pokud někdy nějaké řešení vyžaduje delší administraci, věřte, že to není
náš úmysl. Musíme dodržovat předpisy, zákony a vyhlášky, i když jsou někdy složitější.
Těšíme se nejen na další spolupráci v příštím roce, ale i na vaše připomínky, co by se dalo dělat
ještě lépe. A co přejeme vám i sobě?
Josef Doležal (na fotografii
nahoře vlevo): Za všechny silné
chlapy v dílně – zdraví a sílu, co
nejméně oprav a ať je Sadská čistá!
Václav Frank, místostarosta:
Zavíráme starou knihu, na řadě je
nový blok, a tak s jeho první stránkou přeji krásný příští rok!
Eva Jurinová, starostka: Pevné fyzické i duševní zdraví, méně
sousedských sporů a ať je Sadská
dobré místo pro život!
K pozdravu z městské dílny se
připojují Jaroslav Hofman, Tomáš
Hynek a Josef Pracný.
Michal Němeček, městská
dílna (druhá řada vlevo): Kromě
práce v dílně rád fotím a přeji si,
aby v našem městě bylo stále více
nových zajímavých inspirací a pěkných pohledů.

Zdeněk Piskáček a Lukáš Moravec, městská policie: Chtěli
bychom zodpovědné chování a méně
přestupků i zatoulaných psů a koček.
Zdena Cimrová, podatelna:
Mám jedno velké přání: do nového
roku méně psaní!
Jaroslava Novotná, sociální
pracovnice: Přeji všem klid v duši
a nadhled nad životem.
Naďa Víznerová, uklízečka:
Ať je méně bláta, deště dozajista
a úřední podlaha pořád čistá!
Petr Diviš, hrobník: Pořádek
a úcta patří k poslednímu místu
odpočinku.
Magdaléna Musilová, asistentka starostky: Klid a pohodu
na každém vašem kroku.
Bohuslav Mansfeld, hrobník:
Vaše díky za udržování čistoty
na hřbitově.

Pavlína Koubová, matrikářka
(dolní řada vlevo): Kromě zdraví,
štěstí a spokojenosti ještě jedno:
milujte se a množte se!
Dagmar Kazdová a Jitka Desenská, pokladna: Do nového roku
pevný krok a penízky ať se vám
sypou celý rok!
Andrea Vavřinová, Jana Kaf
ková, Jindřiška Hlavatá, účtárna: Nepřejeme vám jen zdraví,
štěstí a prachy, ale též sílu a pokory
mraky!
Dana Petržilková, tajemnice:
Přeji všem vlídný a vstřícný úřad
i v roce 2015.
Miroslav Vaníček, Blanka
Malíková, Vladimír Schön, stavební odbor: Kromě štěstí a zdraví
také dobré stavební nápady a pevná
rozhodnutí ve všem, do čeho se
pustíte.
Vaše radnice

Ze školky do školy
Páté oddělení mateřské školy
bude od 7. ledna uzavřeno. Místo
dětí tam nastoupí pracovní četa
na zateplování objektu, které potrvá do května 2015.
Po dohodě s ředitelkou základní školy se našlo řešení, aby
děti nemusely během rekonstrukce zůstávat doma. A tak místo
do školky budou chodit do školy

v ulici Karolíny Světlé, kde se
uvolnily dvě třídy v rekonstruovaných dílnách, kam původně
měla být po vánocích přesunuta
školní družina. Ve škole budou
mít děti stejný nábytek, šatnu,
postýlky i paní učitelky, na které
jsou zvyklé. Pouze na obědy budou
chodit do stávající školky v ulici
Za sokolovnou.

Je samozřejmě v našem zájmu,
aby se děti do školky na Palackého
náměstí vrátily co nejdříve a tak
se budeme snažit práce uspíšit, pokud to dovolí technické a stavební
podmínky.
Vlhkost se v objektu rok po rekonstrukci objevila nečekaně. Děkujeme proto rodičům za pochopení
při provizorním opatření. -měú-

Nové znění příkazní smlouvy
na zajištění dopravní obslužnosti
v okrese Nymburk projednávala
rada 3. prosince. Z té vyplývá
povinnost města odvádět na zajištění provozu linek veřejné dopravy
zařazených do tzv. ostatní dopravní
obslužnosti od příštího roku vyšší
příspěvek – 200 Kč na občana a rok.
Dosud to bylo 160 Kč. Příspěvek
města celkem tak bude v roce 2015
činit 661 tisíc korun.
Smlouvu o dílo na zateplení
mateřské školy uzavře město se
společností PMS Poděbrady, která
s nabídnutou částkou 1,085 miliónu
korun včetně DPH vyhrála výběrové řízení, jehož se zúčastnilo
celkem 5 uchazečů.
Novými členy komise pro plánování a rozvoj se stali Helena Babecová, Petr Hnilo, Jiří Kyncl, Jan
Pfeipfer a Pavel Švíka, komise pro
otevřenou radnici Zdenka Hamerová a Lucie Sejkorová. Rada zároveň
vzala na vědomí odstoupení Aloise
Bultmana z komise pro plánování
a rozvoj a Lucie Chourové z komise
pro otevřenou radnici.
Několik projednávaných bodů
se týkalo likvidace odpadů. Dodatek ke smlouvě na zabezpečení
odpadového hospodářství uzavřený s firmou NYKOS předpokládá
zavedení poplatku za zpracování
biologicky rozložitelného odpadu
ve výši 150 Kč za 1 tunu a navýšení
cen svozu o 1 % kvůli zvyšování
provozních nákladů. Smlouvy s obcí
Radim předpokládají pro příští rok
cenu za uložení jedné tuny odpadu
na skládce ve výši 895 Kč bez DPH
a měsíční pronájem velkoobjemového kontejneru ve výši 280 Kč/ks bez
DPH. Rada rovněž vzala na vědomí
informaci o nákladech na sběr, svoz
a uložení komunálního odpadu
na skládku v roce 2013. Ty dosáhly
výše 3,206 miliónu korun, tedy
987 Kč na osobu. Oproti roku 2012
se jednalo o nárůst o 40 Kč.
Krajský úřad Středočeského kraje informoval město o zahájeném
řízení o navýšení kapacity sběrny
kovových odpadů Marie Holanové
v Prokopově ulici včetně rozšíření
sortimentu odpadů kovového charakteru. S návrhem na navýšení
původní nedostačující kapacity
100 tun (běžně sebrané množství
činí 360 tun) rada souhlasí.
Místostarosta Václav Frank
prověří možnosti zavedení kamerového systému v ulicích města,
například na Palackého náměstí
nebo u základní školy.
-qk-
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Děti do tří let bez
poplatku za odpady
V plné patnáctičlenné sestavě se sešlo zastupitelstvo města
26. listopadu. Jeho členové zřídili
finanční výbor ve složení Michal
Žána (předseda), Milan Dokoupil,
Daniela Drobná, Helena Hončíková a Martin Mašek a kontrolní
výbor ve složení Cecilie Pajkrtová
(předsedkyně), Dana Hořáková,
Miroslava Králová, Jiří Krišal
a Jaroslav Jelínek.
Novou obecně závaznou vyhláškou č. 2/2014, kterou se mění
vyhláška o místním poplatku za likvidaci odpadů z roku 2012, jsou
od tohoto poplatku nově osvobozeny děti do 3 let věku.
Oddáváním v sadském matričním obvodu zastupitelstvo podle

matričního zákona pověřilo své
členy Aloise Bultmana, Cecilii
Pajkrtovou a Martina Lébla. Starostka Eva Jurinová a místostarosta Václav Frank jsou oddávajícími
automaticky ze zákona.
Zast upitelstvo dále zr ušilo
na podnět Libora K rejsy jeho
pověření k řízení městské policie
k 30. listopadu a vzalo na vědomí
informaci starostky Evy Jurinové
o nepřijetí projektu Odolné město
Sadská zpracovaného Alešem Tomáškem k finanční podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce,
konkrétně z Fondu environmentální odbornosti. Důvodem je jeho
nízké bodové hodnocení.
-qk-

OZNÁMENÍ
o svozu odpadů v době svátků
Svoz směsného komunálního odpadu (popelnic) bude zajištěn
i přes svátky v obvyklých dnech.
UPOZORŇUJEME!!! Společnost NYKOS a.s. může některé svozové
linky posunout z ranní či odpolední směny. Je proto nutné odpadní
nádoby připravit ke svozu již od brzkého rána po celý den. Toto
opatření se týká zejména středy 24. a 31. prosince.

Město Sadská upozorňuje občany,
že v období od 1. prosince do 31. března bude

uzavřen odpadní dvůr pro bioodpad.
I v této době bude možné ukládat větší objem tohoto odpadu
po předchozí domluvě s Michalem Němečkem, pracovníkem
údržby města.
***
POZOR! V minulém čísle jsme uvedli na pana Němečka chybný
telefonický kontakt. Správná čísla jsou: 325 595 353, 604 447 505.

Prodej vánočních kapříků
Od 21. do 23. prosince před večerkou
(na konci autobusové zastávky)
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Vánoce v Přerově n. L.

V prosinci navštívily druhé a třetí třídy přerovský skanzen. Přinášíme postřehy některých žáků ze třetí třídy:
Ve čtvrtek 11. 12. jela třída
3. A a 3. B na výlet do Přerova nad
Labem. Moc se mi tam líbilo. Dozvěděla jsem se tam dost informací.
Antonie Fraňková
Ve skanzenu se mi líbilo. Trochu
jsem se lekla, když nám paní průvodkyně řekla, že svatá Lucie strašila
zlobivé děti dřevěným nožem. Viděli
jsme také školu. Když děti zlobily,
dostaly rákoskou, klečely na hrachu
a seděly v oslí lavici. Tereza Váňová

Říká se, že svatá Lucie noci
upije. Svatá Lucie také chodila
po domech a dívala se, jestli je uklizeno, vymetala komíny. Zlobivé
děti strašila, že jim rozpáře břicho.
Martina Kroulíková
Prohlíželi jsme si návody na pečení perníčků, formičky a vykrajovátka na perníčky, vrkoče, postavy
čerta, Mikuláše a anděla a moc
hezké betlémy.
Sára Kolečková

Pohádka O chytré princezně
V pátek 12. 12. se děti z 1. až 4. tříd zúčastnily divadelního představení v kině:
V pohádce O chytré princezně se měl čert vrátit a odnést Josefa
hrálo pět herců: čert, král, princez- do pekla. Naštěstí princezna Josefa
na Lenka, dvorní dáma a chasník zachránila. Vymyslela pro čerta
takový úkol, který nemohl splnit.
Josef. Moc se mi to líbilo.
Nicol Plecháčová
Antonie Fraňková
Nejvíce se mi líbilo, že v té pohádce byly rýmy, že se tam zpívalo
a že ta princezna měla kuráž.
Tereza Váňová
Chasník Josef podepsal vlastní
krví smlouvu s čertem, ale za rok

Za rok se čert vrátil a chtěl si
odnést Josefovu duši do pekla. Ale
princezna dala čertovi úkol, ať jí
vytrhne tři vlasy, ale aby jí to nebolelo. Jenže princeznu to zabolelo,
tak zůstal Josef s ní a žili šťastně až
do smrti.
Linda Svobodová

Narodil se Kristus Pán, veselme se
Česká (původně husitská) vánoční píseň z 15. století
1. Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykveť nám, radujme se!
Z života čistého, z rodu královského
již nám narodil se.
2. Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se!
Z života čistého, z rodu královského,
již nám narodil se.
3. Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzíti na se, radujme se!
Z života čistého, z rodu královského,
již nám narodil se.
4. Goliáš*) oloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se!
Z života čistého, z rodu královského,
již nám narodil se.
5 Ó milosti božská, budiž s námi;
dejž, ať zlost ďábelská nás nemámí.
Pro Syna milého, nám narozeného,
smiluj se nad námi!
6. Dej dobré skončení, ó Ježíši,
věčné utěšení věrných duší!
Přijď nám k spomožení, zbav od zatracení
pro své narození.
Pozn.: *) Původně pravděpodobně Beliáš
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Mikulášskou pohádku O Honzovi a víle Verunce zahráli hned dvakrát
členové DS Klicpera v neděli 7. prosince. Po představení přišel do publika
na trochu opožděnou návštěvu všem dobře známý „peklosvatý“ trojlístek
s Mikulášem včele, aby dětem rozdal nadílku. I tentokrát bylo sladkostí
mnohem více než brambor a uhlí.

Maškarní s Klicperáky
Na maškarní ples divadelníků se vždycky velmi těšíme. Má příjemnou a veselou atmosféru, zajímavou výzdobu a muzikant Radim Keith,
který disponuje působivým hlasem, zahraje se svou kapelou všechno.
Bohatá tombola je samozřejmostí, ani letos nebudou chybět krásné barevné dorty. První cenu, nádherný velký šlehač, drtič a mixér v jednom,
věnoval Expert Elektro Kutílek Nymburk. Předtančení bude tentokrát
přímo andělské (orientální skupina Zahra) a k půlnoci se jistě dočkáme
i „Vánku“. Přijďte s maskami, fantazii se meze nekladou, ale kdyby snad
chyběla, přijďte i bez masky.
Tak nezapomeňte: v sobotu 17. ledna od 20.00 hod. v sadské sokolovně.
Vstupné činí 150 Kč. Ples pořádá DS Klicpera ve spolupráci s KIC Sadská.
-kic-

Čerti s Mikuláši a anděly měli 5. prosince v Sadské plno práce. V ulicích města očití svědkové viděli nejméně 3 „hlídky“. Do úzkých se dostal
autor fotografie, když chtěl jednu z těchto skupinek bez předchozího
svolení vyfotit. V pekle neskončil, ale zachycený Kleofáš jej potrestal
mnohem hůř – podal stížnost na úřad pro ochranu osobních údajů.

Děti z prvních tříd si v Městské knihovně Karla Viky povídaly o vánočních
zvycích a také dostaly od Mikuláše, čerta a anděla malé dárečky.
Foto Městská knihovna Karla Viky

kultura
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Tradiční vánoční Zpívání na schodech se v základní škole konalo
v úterý 16. prosince.
Foto poskytla ZŠ

Město Sadská a KIC Sadská
zvou všechny příznivce a zájemce na

společenský ples
města Sadská
v sobotu 21. února od 20.00 hod.
v sokolovně v Sadské.
Sokolovna se opět oblékne do slavnostního hávu, tentokrát o čtrnáct dní dříve, než jste zvyklí, abyste se nemuseli bát, že kvůli jarním
prázdninám přijdete o svůj oblíbený ples, na kterém vás přivítá
starostka Eva Jurinová. Jsme rádi, že pozvání přijala Michaela Dolinová, která bude celý ples moderovat a zároveň vystoupí s blokem
svých písniček. Hrát bude skvělá kapela Pohoda, o předtančení se
postará skupina nadaných dívek Dance Factory Život je hra. Samozřejmě nebude chybět tombola s hlavní cenou, kterou věnuje
město. Vstupné: 170 Kč.

UPOZORNĚNÍ!

Městská knihovna Karla Viky bude během vánočních
svátků uzavřena.
-měk-

Ve čtvrtek 11. prosince zazpívaly děti z mateřské školky před zcela zaplněným kinem známé vánoční koledy.

Opravdovým zážitkem pro příznivce vážné hudby se stal koncert Biblických písní Antonína Dvořáka v podání operního zpěváka Jaroslava
Pehala (vpravo), kterého na klavír doprovodil Daniel Simandl. Koncert,
jehož program doplnily i známé české a slovenské vánoční písně, se
po delší době konal opět v kostele svatého Apolináře.

RŮZNÉ
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Kronika Sadské

V lednu 2014 mě rada jmenovala kronikářkou našeho města.
Nevím proč, ale v mých představách kronikář vždycky vypadal
jako stařeček, který za svitu petrolejové lampy ručně sepisuje
obrovskou knihu věků. Myslela
jsem si, že kronikář je pamětí
města a má přístup ke všem historickým událostem, které se kdy
ve městě staly. Netušila jsem, že
vedení kroniky má svoje pravidla,
že se vždy píše kronika za uplynulý rok, a jakmile ji (na počítači
psanou) kronikář odevzdá a rada
města schválí, přestává být kronikářovým majetkem. Zůstane mu
sice kopie, ale bez vědomí města
do ní nesmí nikdo nahlížet, ani
z ní čerpat. Také jsem netušila, že
kroniky naskládané ve skříních
jednotlivých měst, bývají trnem
v oku státním okresním archivům,
protože kroniky se můžou zničit,
případně ztratit. Jenže ve chvíli,
kdy se kronika odevzdá archivu,
stane se majetkem státu a je těžší
se k ní dostat. Inu, všechno má
svůj řád.
Alespoň už nyní vím, že každý
občan má právo nahlédnout do kroniky za kterýkoliv rok, citovat z ní,
případně opisovat. Musí předem
uvědomit kronikáře, město či archiv a domluvit si možnost a čas



bádání, protože schválená kronika
už nesmí opustit prostor radnice,
případně archivu.
Ny ní odevzdávám k ronik u
za rok 2013 a ráda bych také vzpomněla na jednu ze svých předchůdkyň Milenu Cempírkovou. Tato
dáma byla nejen kronikářkou našeho města, členkou rady a zastupitelstva města, oblíbenou učitelkou
v základní škole, ale hlavně milým
a obětavým člověkem. Snažím
se pokračovat ve vedení kroniky
podle podobné šablony, kterou
nastavila – chronologicky shrnout
události v daném roce a následně
se tematicky zaměřit na město,
organizace, firmy a spolky.
Vás, kteří bydlíte v Sadské, moc
prosím, abyste mi dali vědět, pokud
se Vám bude zdát, že se událo cosi
zajímavého, že jste prožili úspěch,
něco se povedlo, postavilo, vzniklo.
Některé spolky, kroužky i organizace se mnou již spolupracují,
hodně informací mám ze Sadských
novin i z webových stránek, ale
chybí mi drobné střípky jednotlivých občanů a živnostníků. Je to
naše kronika, pro naše děti a jejich
děti, tak ať mají v budoucnu co číst
a vědí, že naše město žilo. Za spolupráci vám předem děkuji.
Zdenka Hamerová
z.hamerova@centrum.cz

Napsali nám



Největší dárek

Jako každým rokem i letos se snažíme připravit pro děti ty nejkrásnější
Vánoce. V některých rodinách se dodržuje tradice dopisu Ježíškovi a pak
nenápadného pročítaní dětských přání, jinde se skrytě vyzvídá, co by
bylo asi největším překvapením. Ve škole se pak o přestávkách nejvíce
diskutuje, co děti určitě pod stromečkem najdou a co asi ne.
Rozdílnost přání dětí je rok od roku větší. Předpokládané dárky za desetitisíce ostře kontrastují s přáním za stokoruny. Je to samozřejmé, protože životní
úroveň jednotlivých rodin je opravdu rozdílná. Co se ale bohužel objevuje
víc a víc, je krutá dětská upřímnost, se kterou zhodnotí přání druhých: „Vy
jste asi chudý, ne?“. Slzičky v očích nepotlačí pak ani pohlazení učitelek, ani
vysvětlení, že i když rodiče poctivě pracují, všechno si prostě dovolit nemohou.
A tak mě čas vánoční vede k zamyšlení, zda opravdu máme dnes tak
rozdílné děti, jak se na první pohled zdá. Opravdu je vyšší příjmy rodičů
tolik oddělují?
Pravda je jiná. Děti mají jedno společné. Spojuje je touha po lásce
okolí, po obyčejném pohlazení, po chvilce povídání a prostém zastavení
a vyslechnutí, co je trápí. To žádný obnos nemůže nahradit. Stále více dětí
strádá nedostatkem pozornosti a lásky. Je mi smutno, když do ředitelny
přijde prvňáček a stojí s hlavou sklopenou. Na otázku, co by rád, odpoví:
„Pohladit,“ a pak jen beze slova přijde, sedne si na klín, obejme mě a užívá si
tu chvilku, která mě jako dospělého nesmírně bolí. Jak se musí asi cítit, když
přijde za cizím člověkem a prosí o kousek citu. Není to však ojedinělý případ. Hlavně u malých dětí se s tím v poslední době setkáváme hodně často.
A tak prosím všechny rodiče v tento vánoční čas, aby dali svým dětem
ten největší dar. Dar, který se nedá zaplatit penězi, a přesto je tím, po čem
děti touží nejvíc. Je to klid, láska a pohlazení. Nezáleží na tom, jak moc
je zahrneme movitými věcmi, důležité je, aby věděly, že patří někam, kde
je mají rádi a kde jim na nich záleží.
Přeji krásné Vánoce Vám všem.
Blanka Žánová, ředitelka ZŠ

S přípravou cukroví
si rekapituluji rok životjehrácký
Rok 2014 byl pro Život je hra velkým zlomem. S kolegyňkou Hankou
jsme hledaly motivaci a zvažovaly
budoucnost centra s ohledem na počet kurzistů, jejich snahu, na podporu města, podporu lidí kolem nás
i na čas, který mu věnujeme na úkor
vlastních rodin. Mohu snad říct, že
jsme balancovaly mezi „jdeme dál“
a „čas skončit“ jak provazolezci.
V tuhle chvíli, ačkoliv si to asi
neuvědomují, nás podrželi hlavně
kurzisté a lektorky, včetně nové posily – trenéra florbalu Petra Šmída.
Když se díváme na fotogalerii toho,
co je za námi, na čem můžeme v budoucnu stavět, byl by hřích rodinné
centrum nechat usnout. A proč?
Naše soutěžní taneční skupiny
Zahra i Dance Factory nás skvěle
reprezentují na soutěžích a přehlídkách. Z nejmenších kurzistů
se rekrutují nové tanečnice a tanečníci, kteří mají dobré základy
a v očích jiskru nadšení. Rodiče
jsou rok od roku aktivnější, shánějí
sponzory, pomáhají nám, vozí děti
ve chvílích volna na nepovinné
akce. Triatlonu Železný pes se daří
a závodníků je šestkrát víc, než
na našem I. ročníku. Jméno Život je
hra budí respekt na tanečních soutěžích i na florbalových turnajích.
Ano, máme za sebou krizi snad
ve všech možných úhlech pohledu,
která nás srazila na zem. Ale vybrali jsme si vstát, jít a bez boje lidem
dál ukazovat naše heslo v praxi:

„Kdo si hraje, nezlobí.“ Dokázali
jsme s lidmi ze Život je hra, že když
děláte cokoliv s dobrým úmyslem,
pro radost dětí, pro pýchu jejich
rodičů, pro úsměv na tváři, vždycky
tím nepříjemným můžete s hrdostí
projít ke zdárnému začátku další
etapy vaší cesty.
Závěrem téhle srdeční rekapitulace bych chtěla poděkovat těm, kteří
nám byli vždycky oporou. Především
týmu našich lektorů Lucince Sukové,
Irence Klinkáčkové, Nadě Vávrové,
Daniele Hrubešové, Petru Šmídovi
a dále pak Zdence Hamerové, Sboru
dobrovolných hasičů, Petu Kopeckému, „Hilskapákům“, městské policii,
klukům Slavíčkům a celé radnici
včetně dvora. Obrovské díky patří
také našim rodinám, bez kterých by
to nakopnutí pro další roky nebylo tak
razantní. Městu Sadská se pak sluší
poděkovat za dvě dotace, které pomohly s vybavením rodinného centra
Život je hra novými pomůckami, kostýmy na soutěže, profi botkami pro
soutěžní kurzy, dresy pro florbalisty,
tričky pro triatlonisty...
Vše můžete sledovat na našem
webu www.zivotjehra.com nebo
na facebookovém profilu Život je
hra, Sadská.
Všem lidem, kteří věří, že život je hra, přejeme krásné svátky
a do nového roku odhodlaný skok
oběma nohama.
Anička Kracíková,
Život je hra
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Mistrovské tituly v karate opět v Sadské!
V neděli 7. prosince se v Českých Budějovicích konalo Mistrovství České republiky v karate. Závody jsou vyvrcholením
celé sezóny, a to nejen pro karatisty, ale i jejich trenéry a také rodiče mladých reprezentantů a fanoušky tohoto sportu. Soutěže se
mohou zúčastnit pouze karatisté,
kteří prošli sítem nominačních
turnajů v průběhu celého roku.

Ze sadského oddílu Shotokan
karate Dó TJ Sadská si nominace
zajistilo hned 9 závodníků, což je
v historii oddílu největší úspěch!
Jmenovitě: Josef Černík, Filip
Černík, Vojta Procházka, Filip
K rišal, Radek K r uck ý, Jak ub
Fürbacher, Viliam Pavlovský,
Pavel Hofmeister (všichni kumite) a Zdeněk Žák (kata). Pro
poslední tři jmenované se jednalo o premiéru na republikovém
mistrovství, kde mohli poměřit

své síly s těmi nejlepšími z celé
České republiky.
Závody zahájily kategorie kata
(sestavy simulující stínový boj se
soupeřem). Zdeněk Žák bohužel
těsným výsledkem prvním kolem
neprošel a do dalších bojů již nezasáhl.
Všichni proto již netrpělivě
čekali na soutěže kumite (skutečný
boj se soupeřem) a adrenalin byl
cítit úplně všude. Jako prvn í n a st oupi l
na tatami náš
nováček Vilda
Pavlovský (ml.
žáci, 7-9 let,
+32 kg). První
kolo s přehlede m v yh r ál,
ale ve druhém
zápase přes
soupeře neprošel pouze
jednobodovým
rozdílem a závody pro něho skončily. V kategorii st. žáci, 12–13 let,
nastoupili za náš oddíl Filip Černík
(-60 kg), Vojta Procházka (-52 kg)
a Radek Krucký (-52 kg). Radek
byl z dalších bojů vyřazen po téměř vyhraném prvním zápase,
ve kterém vedl již 3:0. Svou daň
si ale vybrala nervozita a soupeři
se nakonec povedlo skóre otočit.
Vojta se i přes přetrvávající bolesti
kolena probojoval až do finále
a stejně tak i Filip Černík. Oba

čekali na samostatné finálové
bloky, které měly přijít na řadu
po skončení eliminačních zápasů
ve všech kategoriích. Když k nim
přibyl ještě Filip Krišal (ml. žáci,
10–11 let, -35 kg) a Pepa Černík
(junioři, 16–17 let -76 kg), nechtěl
tomu nikdo věřit! Čtyři závodníci
ze sadského oddílu z více než 400
nominovaných se probojovali do finále! Takový úspěch nečekal ani
ten největší optimista! Za zmínku
stojí ještě výsledek Kuby Fürbachera (junioři, 16–17 let, -61 kg),
který obsadil pěkné bodované
7. místo, a Pavla Hofmeistera (ml.
žáci, 10–11 let, -35 kg); ten sice
i přes svůj pěkný výkon vypadl
po prvním kole, ale jako nováček
získal cenné zkušenosti.
Když přišly na řadu finálové
bloky, adrenalin ve vzduchu by se
dal krájet. Kluci za pomoci ledových obstřiků a bandáží překonali
bolestivá a mnohdy krvavá zranění, která utrpěli v předchozích
zápasech, a soustředili se na svůj
výkon. Vojta s Filipem Černíkem
nastoupili k zápasům současně.
Oba po infarktových momentech
zvítězili a získali titul mistra ČR
2014! Filip Krišal po perfektním
výkonu prohrál se soupeřem z Chodova a mohl si připsat svůj druhý
titul vicemistra ČR. Pepa byl ve své
věkové kategorii „nováčkem“,
ale i přesto si se svým soupeřem
poradil a obhájil titul mistra ČR
z loňského roku!

Velké radosti z malých slečen

Již více než rok trénují naše
malé „Vosy“ a pilně se připravují
na svou pr v n í basketbalovou
soutěžní sezónu. Některé z nich

již zasáhly do zápasů spolu se
staršími v soutěži zvané Šmoulin ka. Pro všechny však bylo
úterý 9. prosince velkým svátkem.

Poprvé se představily před domácím publikem v turnaji, který měl
ukázat, co všechno se v minulých
měsících naučily.
Pro rodiče bylo určitě překvapením, jak moc dokáží bojovat, že
se nebojí rány, umí si krásně nahrát a dát koš! Některé se sice ještě
ve hře ztrácí, ale s každým hráčem je to jako s vínem – dozrává
různě a to pozdní bývá nejsladší.
Důležitá je chuť a velká podpora
jeho okolí.
V perných předvánočních týdnech byla tahle chvilka s našimi
„Vosátky“ určitě příjemným rozptýlením a radost z jejich výkonu
byla krásným dárkem pro nás
trenéry.
Blanka Žánová

Tři mistrovské tituly a jeden
titul vicemistra pro tak malý oddíl,
jako je ten náš! To je v jeho historii

největší úspěch a doufejme, že není
poslední. Ve Středočeském kraji
jsme se stali nejlepším oddílem
karate.
Veškerá kvalitní příprava by se
samozřejmě neobešla bez finančních prostředků, za které děkujeme městu Sadská, obci Hořátev,
firmám Parker Hannifin a Model
obaly.
Na závěr bych chtěl jménem
trenéra Milana Jančáka, jménem
rodičů a fanoušků sadského oddílu
Shotokan karate Dó – TJ Sadská
popřát všem jeho karatistům pevné
zdraví, bez kterého se vrcholový
sport dělat nedá, a mnoho dalších
nejen sportovních úspěchů do dalšího roku.
Jan Procházka

Další informace na
www.karatesadska.cz

Sadská
sestoupila
na 4. místo

Ve 12. kole kuželkářské ligy
mužů ztratila Sadská zápas na domácí půdě s Hvězdou Trnovany,
Lokomotiva Tábor naopak přehrála
Rokycany. Oba rivalové si tak opět
prohodili pořadí a Sadská zahájí jarní
část soutěže ze 4. místa tabulky. Čelo
tabulky stále drží Jičín a Rokycany B
2. příčku se ztrátou 4 bodů. Na druhé
Rokycany B ztrácí 3 a na vedoucí
a stále neporažený Jičín 5 bodů.
V pořadí jednotlivců je nyní
ze sadského týmu nejlepší Martin
Schejbal (celkově 3.), Tomáš Bek se
vyhoupl na 5. místo, Jan Renka je
nyní 15., Aleš Košnar 19. a Václav
Pešek 39.
-zr-
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