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DS Klicpera a sbor
dobrovolných hasičů
zvou děti na

CESTU
POHÁDKOVÝM
LESEM
v sobotu 30. května,
start od 14.00 hod.
u čističky.
Na trase lesem a okolím
Jezera vás opět budou čekat pohádkové postavičky,
zajímavé úkoly a sladká
odměna.

VOLBY
do Evropského
parlamentu
se konají:

pátek 5. června
od 14.00 do 22. hod.
sobota 6. června
od 8.00 do 14.00 hod.

Dárky pro psí
kamarády

Městská policie děkuje Tomáši Šimkovi ze Sadové ulice
za 10 kg krmení pro psy z útulku Aura. Poděkování patří také
rodině Černých z Husínku, že
darovala 10 kg granulí.
-mp-

Na Memoriálu Karla Vrby předávala vítězným družstvům medaile mistryně republiky Michaela Ferančíková.
Vosičky obsadily 2. místo. Více na str. 8.

Nové vozovky postaví HALKO
Hned tři pronájmy městských
pozemků schválila rada města
29. dubna. V prvním případě jde
o pronájem částí pozemků p.č.
1257/1 a 1258 v Resslově ulici
o výměře 540 metrů Milanu Velechovskému (autodoprava) pro
podnikatelské účely. Nájemné činí
17,- Kč za jeden metr a rok.
Stejně vysoké nájemné radní
stanovili i v druhém případě, kdy
pražské společnosti Well Point
pronajali pro potřeby skladu část
pozemku před ﬁremním objektem
čp. 148 v Pražské ulici. Pronajatá
výměra bude ještě upřesněna.
Třetí pronájem se již týká
přípravy na blížící se letní sezonu. Předmětem nájmu je 1. pláž
u Jezera na letošní sezonu Karlu Bíškovi z Kolína za částku
30 tisíc korun a 2. pláž Františku
Bělovi ze Všechlap za 15 tisíc.
Účelem nájmu je poskytování
občerstvení.
Dvěma tisíci korun přispěje
město pražskému občanskému sdružení Baby Box na provoz babyboxu

v Nemocnici Nymburk. Zařízení
bude zprovozněno 1. června.
Na základě nabídkového řízení
byli vybráni nejvýhodnější dodavatelé oprav místních komunikací
zástřikovou metodou. Jde o ﬁrmu
Jiří Kryšpín – sdružení z Nového
Bydžova, která za 151 tisíc korun
bez DPH opraví vozovky v ulicích
Hlouškova, Dr. Sokola, Rašínova
a Jaroslava Zoubka ze Sadské,
který opraví ulici Na Valech za
cenu 28 tisíc bez DPH na jednu
násypku.
K jedinému tématu se sešla rada
6. května, když projednávala došlé
nabídky ve výběrovém řízení na
dodavatele rekonstrukce místních
komunikací v ulicích Jabloňová,
Mírová a Podskalí. Z pěti vyzvaných ﬁrem podali nabídky tři zájemci. Cenově nejvýhodnější se ukázala
nabídka ﬁrmy HALKO stavební
společnost, spol. s r.o., z Nové Vsi
u Kolína, která rekonstrukci provede za 6,6 milionu korun bez DPH.
O týden později 13. května
schválila rada smlouvu o partner-

ství s Dobrovolným svazkem obcí
Pečecký region, realizátorem projektu cyklostezky Sadská – Kostelní
Lhota – Písková Lhota. Sdružení
plánuje vybudování cyklostezky
z prostředků Evropské unie v rámci
středočeského Regionálního operačního programu. Finanční spoluúčast
města bude odpovídat poměrné části
cyklostezky v katastrálním území
Sadské, maximálně však půjde
o 2 miliony korun.
D alší m rozhodnutím rada
umožnila Petru Killianovi z Prahy nepravidelný prodej zmrzliny
na parkovišti u Jezera za nájem
250 korun za den prodeje.
Téhož dne ještě rada projednala rozbor hospodaření města
a jeho organizací za 1. čtvrtletí
letošního roku s tím, že hospodaření bylo v souladu se schváleným
rozpočtem, a souhlasila se zřízením
věcného břemene na městských
pozemcích 2386 a 2381/1 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce
kvůli položenému kabelu za jednorázovou úhradu 1000,- Kč.
-qk-
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Setkání zástupců radnice s chataři
V sobotu 16. května proběhlo
v chatové osadě u Jezera setkání zástupců radnice s chataři.
Za Městský úřad Sadská se
schůzky zúčastnil místostarosta
Martin Lébl, vedoucí správy
městského majetku Jiří Jeník,
pokladní Dagmar Kazdová a za
městskou policii strážník Libor
Krejza.
Účast majitelů chat nebyla příliš
vysoká, protože několik chvil před
plánovaným začátkem přestalo
pršet. Jako každým rokem paní
Kazdová vybrala na místě poplatky
za odpady. Na programu schůzky
pak byly informace o:
• napojení osady na veřejný vodovod s tím, že v letošním roce nelze
tuto akci očekávat, protože obec

Hradišťko nemá svůj vodovod ještě
plně napojen na celou obec
• stavu cest, které podle mínění
osadníků zasluhují větší péči ze strany města. Pan Jeník slíbil nápravu
v nejhorších případech
• změna umístění kontejnerů na
tříděný a bioodpad – informace
o nových stanovištích budou vyvěšeny na nástěnce
• údržbě stromů v osadě – v součinnosti se svazem ochránců přírody
budou vytipovány stromy, které
ohrožují své okolí
• situaci s biodopadem - osadníci
byli požádáni, aby opět začali zakládat komposty, kde by likvidovali
rostlinný odpad. V této souvislosti osadníci odmítli na stanovišti
s kontejnery kontejner na bioodpad.

Správa majetku jej tak umístí na jiné
místo ve městě
• odvozu odpadu – někteří osadníci
do plastových pytlů nedávají běžný
odpad, ale takový, který patří do
sběrného dvora. Proto byli vyzváni
k maximálnímu využívání odpadního
dvora v jeho provozních hodinách
Z diskuze s osadníky vyplynuly tyto nejzávažnější body:
• požadavek na umístění retardérů
kvůli vysoké rychlosti projíždějících
vozidel
• otevření cesty z parkoviště do
osady
• vysoké náklady na likvidaci
septiků
• pobíhání psů po osadě a jimi následné poškozování pytlů s odpadky

• navážení hlíny do prostoru osady
• obavy o průchodnost po navigaci
podél Labe a obavy o hygienické
podmínky na nově vzniklých parcelách
Ne všichni přítomní souhlasili
s navrhovanými změnami, proto by
bylo z pohledu radnice pro efektivní
jednání ideálním řešením, kdyby si
osadníci zvolili osadní výbor, který
by pak obhajoval před radnicí většinové stanovisko osadníků.
Podle složení přítomných osadníků bylo zástupcům radnice jasné,
že se stejně jako v minulých letech
dostavili ti „slušní“, kterým na osudu osady záleží a chtějí s tím něco
dělat. Za to jim patří náš dík.
Martin Lébl, místostarosta

Skautský střediskový den Planeta Země měla svátek
Skautské středisko v Sadské
uspořádalo v sobotu 2. května pro
své členy, rodiče dětí a všechny
jejich přátele již druhý střediskový
den.
Stěžejní částí programu byl velký turnaj v přehazované okořeněný
několika netradičními soutěžemi
a disciplínami. Asi nejnáročnější
na šikovnost byla soutěž dvojic
v přehazování syrovým vejcem na
dálku, při níž vznikaly mnohdy
krkolomné a hodně úsměvné situace. Náročný byl i slalom družstev
při běhu s osmimetrovou tyčí od
tee-pee po vytyčené trase kolem
klubovny, ale i běh s raněným na
nosítkách. Zájemci si vyzkoušeli
svoji zdatnost a šikovnost při běhu
o berlích či běhu na sjezdových
lyžích po trávě i asfaltu.
Během střediskového dne se
samozřejmě také opékaly buřtíky na posilnění a zahnání hladu.
A večerní posezení s kytarami
a známými písničkami u plápolajícího táboráku bylo neopakovatelné
a všem se velice líbilo. Mnoho dětí
také využilo možnosti přespat ve

skautské klubovně do druhého dne,
kdy se po snídani opět rozeběhlo
přenášení raněného na nosítkách
a běh o berlích.
I nestálé víkendové počasí se
tentokrát vydařilo a celý skautský
střediskový den tak byl velkým
zážitkem pro děti, jejich rodiče,
známé i vedoucí.
Michal Němeček

Bližší informace o středisku:
www.junak-sadska.estranky.cz

Ve středu 22. dubna se na naší
škole konal Den Země. Děti prvního stupně pokračovaly v projektu
Les. Některé třídy se vydaly na
cvičení v přírodě do blízkého lesa,
některé naopak zůstaly ve škole
a zpracovávaly svoje vybrané téma
ve skupinách. Některé třídy plnily
úkoly společně.
Pro druhý stupeň připravili vyučující úkoly nebo pracovní listy
zaměřené na projekt Les a ekologii. Žáci byli rozděleni do skupin
a přecházeli na různá stanoviště.
Výsledky soutěže v jednotlivých
ročnících a ukázky jejich prací jsou
vystaveny v prvním patře školy.
Žáci 7. až 9. tříd přispěli ke Dni
Země ještě sázením stromků v Borech. Chtěla bych jim touto cestou
poděkovat. Děti z druhých tříd psaly
pro planetu Zemi dopisy. Některé
z nich si můžete přečíst a posuďte
sami, že se opravdu snažily.
Radka Bláhová, učitelka ZŠ
***
Milá Země!
Děkuji ti, že na tobě můžem žít.
Mám ráda tvoje louky, lesy, řeky,
hory i moře. Přeji ti, aby řeky i moře
byly čisté a lesy a louky zelené, aby
se tobě i nám dobře dýchalo.
Tvoje Liduška Dvořáková z 2. B
Milá Země!
Přeji ti k tvému svátku čistý
vzduch. V čisté vodě hodně ryb. Tvé
hory ať se lesknou, tvé lesy zelenají.
Ať zvířatům i nám se dobře žije. Slibuji ti, že budu třídit odpad, nebudu
dávat do odpadu léky, budu šetřit
papír a starat se o čistotu přírody.
To ti slibuje tvůj
Vojta Šanko z 2. B

Moje milá Zemičko!
Přeji ti dobré sluníčko, průzračnou vodičku, čistý vzduch a žádnou horečku. Zelené bohaté lesy,
všechny odpadky roztříděné a dobře
zpracované. Hodně ohleduplných
lidiček a co nejvíc druhů zvířátek
a rostlinek. Aby bylo na planetě
jenom krásně.
To ti přeje Eliška Žmolilová
Milá planeto, jsi moc hezká.
Chráním Tě tím, že nepohazuji
odpadky na ulici ani v přírodě. Třídíme odpad na plasty, papír a sklo.
Snažíme se tě chránit.
Ahoj, Kuba Fous
Milá země!
Ráda bych Ti popřála vše nejlepší k Tvému svátku. Slibuji Ti, že
nebudu ničit přírodu a naše rodina
bude stále třídit odpadky a sbírat
starý papír. Až budu velká nechci
kouřit, budu hodně jezdit na kole,
pěstovat rostliny a pečovat o zvířátka. Pomůžu Ti být zdravá tím,
že nebudu plýtvat vodou a nebudu
ničit stromy. Zůstaň prosím krásná,
protože Ty Země, jsi náš domov. Ty
bez nás přežiješ, ale my bez Tebe
nepřežijeme!
Tvoje Michalka Kalicovová
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HURÁ,
PRÁZDNINY!!!
pátek 26. června od 16.00 a od 20.00 hodin
Již čtvrtým rokem přivítáme odpoledne děti a večer dospělé na oslavě začátku prázdnin. Tentokrát U SOKOLOVNY a v SOKOLOVNĚ
(nikoli u Jezera).
KARNEVALOVÁ SHOW
Pro děti od 16.00 hod. na hřišti u sokolovny!
O dobrou zábavu vás i rodičů se postará legrační klaun, co umí
kráčet na chůdách a kouzlit. Strávíte příjemný podvečer plný legrace
a písniček. Vstupné dospělí 40,- Kč, děti 30,- Kč.
V případě špatného počasí se sejdeme v sokolovně.
ZÁBAVA V SOKOLOVNĚ
Pro dospělé od 20,00 hod.
Přijďte si zatančit a pobavit se. K tanci hraje skupina Pohoda. Můžete se těšit na předtančení a slosování vstupenek o velmi zajímavé ceny.
Vstupné 80,- Kč, předprodej na zábavu v kulturním a informačním
centru nebo v městské knihovně K. Viky.

Prázdninové zábavy
budou v sokolovně

Prázdniny a čas dovolených se
nezadržitelně blíží a my pro vás
připravujeme dvě akce: 26. června
„Hurá, prázdniny!!!“ a 28. srpna
„Posvícenský mejdan“.
Obě budou určeny dětem a následně večer dospělým. Ovšem
s jednou změnou - nebudou se konat
u Jezera, ale v sokolovně. Za pěkného počasí se části pro děti odehrají
venku u sokolovny.
Důvodů, proč volíme tuto variantu, je několik. Náklady na zajištění
úrovně zábavy v místech, kde je
holá louka, není ani elektřina, ani
toalety, ani žádné zázemí, jsou - ač
se vám to možná nezdá - tak vysoké, že převyšují nájem sokolovny.
Co se týká příprav a stěhování,
vyjde práce zhruba nastejno.
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Ohlédnutí
za čarodějnicemi
Pálení čarodějnic se na Skále konalo 30. dubna. Děti si mohly zasoutěžit
už cestou z náměstí. Malá družstva ježibab i čarodějníků se zapsala na startu
a všichni pak u každého stanoviště cestou na Skálu plnili zajímavé úkoly,
například slalom na koštěti, hádání předmětů
v čarodějné krabici, chytání rybiček či skládání „perníkové“ střechy z chaloupky.
Soutěže se zúčastnilo 136 dětí a za snahu
je v cíli čekala nejen sladká odměna, ale
také diskotéka, taneční skupina El Dance
Lucky Šebestové, velká trampolína manželů Svobodových (majitelů ﬁtness Rocky
Sadská) a skvělé občerstvení dobrovolných
hasičů. V tanečním rytmu se pokračovalo
i po zapálení velkého ohně, na své si přišli
i dospělí.
Dovolte mi velké poděkování všem, kdo
se podíleli na organizaci. Kromě výše jmenovaných k nim patří sadští kynologové, kteří K nejhezčím čarodějnicím
zapůjčili prostory a skvěle spolupracovali, patřila Marcela Dudková.
město Sadská a dobrovolníci u stanovišť
Jitka Vyleťalová, Míla Králová, Marie Vinšová, Terezka Žánová, Terezka
Jelínková, Martina Grospičová, Zuzka a Katka Babecovy a Mája Hamerová.
Zdenka Hamerová

Odpadne i strach, jestli nebude
pršet, nebude moc zima nebo moc
vedro a nebo jestli nás nesfoukne
vítr. Dalším důvodem je, že ač vás
na zábavu přišlo dejme tomu 180,
v obrovském prostoru „skládky“
to stále vypadalo, „že nepřišel
skoro nikdo“. No a v neposlední řadě nás ovlivnily i protesty
některých občanů Sadské, které
noční hudba ruší a stěžují si, na
což mají právo.
Letní parket neboli „open air“,
deka v trávě a nebe plné hvězd
má samozřejmě větší kouzlo, než
zábava v uzavřeném prostoru, ale
i tak doufáme, že přijdete. Je to blíž,
budete si mít kam sednout, nebudou
vás štípat komáři a venku ať si
klidně lije.
Zdenka Hamerová

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Žádosti o úvěr z Fondu rozvoje bydlení na modernizaci bytů, bytových a rodinných domů v katastrálním území Sadská pro rok 2009
je možné podávat do 31. května!!!
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.

Netradičně pojaté pálení čarodějnic se dětem líbilo. Foto Josef Hovorka
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Navštívili jsme Londýn, Oxford a okolí
Čtrnáct žáků naší školy odjelo
10. května do Anglie společně
s žáky z Nymburka. Jeli jsme pod
dozorem učitelky Hany Matouškové. Cesta autokarem byla dlouhá,
ale zpříjemnili jsme si jí sledováním
ﬁlmů. Jeli jsme celou noc, k ránu
jsme se nalodili na trajekt z Calais
do anglického Doveru.
Druhý den jsme přijeli do
Greenwich a viděli nultý poledník,
hvězdárnu, královskou observatoř
a námořní muzeum. Poté jsme šli
podchodem pod Temží, následovala jízda nadzemním metrem do
„Doku sv. Kateřiny“, kde jsme si
dali svačinu, nafotili Dickensovu
restauraci, telefonní budky, Tower
Bridge a Tower. Potom jsme si
prohlédli vojenskou loď Belfast,
kde byly k vidění umělé ﬁguríny
a vše bylo zachováno, jako kdyby
se na lodi zastavil čas. Bolely nás

Vzhled: tablety různé barvy
s vyraženými logy, značkami, kapsle s práškem, někdy i ve formě
roztoku.
Účinky: extáze patří svými
účinky na rozhraní stimulačních
a halucinogenních látek, obecně se
dá říci, že mohou způsobit nejen povzbuzení, ale i halucinace. Dalším
účinkem je zvýšení schopnosti vcítit
se do druhého člověka. V první fázi
účinku může extáze
způsobit neklid, zvýšení srdečního tepu,
v další fázi nervozita
a neklid mizí, nastává zlepšení nálady,
zostření vnímání a povzbuzení organismu. Účinky nastupují obvykle
během jedné hodiny a trvají 4 až
6 hodin, někdy i více. Po jejich
odeznění, především pak druhý
den, se může dostavit „kocovina“,

nohy, a tak naše skvělá průvodkyně
Renata vymyslela, že se svezeme
double-deckerem. Cesta mířila ke
katedrále sv. Pavla, kterou jsme si
prohlédli a vyfotili. Později jsme se
vydali na metro, které nás zavezlo
zpět na Greenwich.
A pak už nás čekalo to nejzajímavější z celého výletu, a to byl
pobyt v rodinách. Čtyři dívky jsme
bydlely u paní Smithové, což je
typické anglické příjmení. Po příjezdu jsme se ubytovaly a poté šly
na večeři. Měly jsme maso, dušenou
zeleninu s houskou a jako dezert
jsme dostaly zmrzlinu. Po náročném
dni jsme se uchýlily ke spánku.
Třetí den nás všechny čekal
Stratford, kde jsme si fotili sochu
W. Shakespeara a sochy z jeho děl,
motýlí farmu, šli jsme okolo Shakespearovského divadla, viděli jsme
hrob W. S., jeho manželky a zbytku

rodiny, ale také jeho rodný dům.
Pak jsme si koupili pohledy a jiné
suvenýry. Později jsme se dostali
do Oxfordu a prohlédli si slavnou
universitu a nafotili
místa, kde se natáčely ﬁlmy o Harry
Potterovi. Líbilo se
nám také v obchodu
Primark. A pak zpět
do Orpingtonu, kde
jsme bydleli.
My dívky jsme
prohodily pár anglických vět s paní
Smithovou, k večeři
jsme měly hranolky,
klobásky s fazolemi
a omáčkou. A po večeři nám ještě
donesla čokoládový dort. Bylo to
velmi dobré.
Čtvrtý den jsme se vydali do
Salisbury, kde jsme viděli nejvyšší
věž v Anglii. Pak následovala cesta
do Stonehenge a Avebury. Poslední
večeře u paní Smithové byla taky
výborná!
Pátý den jsme viděli Londýn
z velké výšky, z London Eye a prošli se kolem známých památek
- Buckinghamský palác, Downing
Street 10, Trafalgerské náměstí
a další. Pak jsme dostali rozchod
na nákupy, později jsme jeli lodí po
Temži, která nás zavezla do Greenwich. Nastoupili jsme na Máňu (náš
autobus), trajekt a přes noc zpět do
ČR. V Anglii to bylo super, moc
jsme si to užili. A také by stálo za
zmínku, že s námi jela skvělá průvodkyně Renata. Škoda, že to příští

EXTÁZE

která se často projevuje smutkem,
depresivními stavy, únavou. Tento
stav může vydržet i více dní. Při
dlouhodobém zneužívání extáze se
tyto stavy prodlužují a získávají na
intenzitě.
Užívání: ústní, někdy i šňupání
Rizika: závislost vznikající na
extázi je psychického rázu a obvykle je spojována s prostředím, ve
kterém ji člověk užívá - party, přátelé a podobně. Ostatní
dny, kdy k užití extáze nedochází, pak
obvykle postrádají
smysl a jedinou radost přináší opětovné
užití. Dlouhodobé užívání pak může
přinést toxické psychózy, deprese,
hubnutí, ztrátu zájmů a v ojedinělých případech dochází na následky
výše jmenovaných rizik i k trvalému
poškození organismu.

Předávkování: hrozí zejména
v případě, kdy uživatel neodhadne
účinky konzumované extáze a ve
snaze zintenzivnit prožitek užije
tablet více. Největší nebezpečí
v tomto případě nepředstavuje přímo MDMA (účinná látka), ale

rok my deváťáci zase s naší školou
nezažijem.
Nikola Veselá
a Tereza Housková, 9. B

Další postřehy
Ubytování v rodinách pro nás
bylo velmi poučné a zajímavé.
Velmi zajímavé bylo i anglické jídlo
například pro nás neznámé octové
chipsy. Líbily se nám vysoké nové
budovy vedle historických budov.
Přivezli jsme si spoustu neobyčejných suvenýrů a zážitků.
Martina Nedbalová, Veronika
Holíková a Martin Svojše, 8. B
V Anglii jsem se vůbec nenudil,
protože naše průvodkyně Renča
přichystala parádní program a každý
večer jsme jeli k našim „adoptivním
rodinám“. Paní Cheungová byla
moc milá a vařila skvělý anglický
čaj. Vůbec jsem nečekal, jak se
v této zemi domluvím.
Libor Hubáček, 7. A
(Fotograﬁe poskytla ZŠ)

příměsi, které jsou v tabletách
obsaženy a které mohou vést až
ke smrti (DOB, PMA a další).
Časté jsou kolapsy organismu vyvolané jeho přehřátím, dehydratací
a celkovým vyčerpáním, zvracení,
závratě a další příznaky.
-sem-

Kontaktovat nás můžete na následujících telefonních číslech
a adresách:
Sběr odhozených injekčních stříkaček, výměnný program
a poradenství pro uživatele návykových látek přímo v Sadské:
tel.: +420 724 087 925 – Míša, Lukáš, Ondra, Zuzka
e-mail: streetwork@os-semiramis.cz
Poradenství pro uživatele, rodiče
a blízké osoby, zprostředkování léčby apod.:
K-centrum Nymburk, Velké Valy 995, 288 02 Nymburk
tel.: +420 325 514 424, email: k-centrum@os-semiramis.cz
denně od 10 do 17 hod, pátek od 10 do 16 hod
K-centrum Mladá Boleslav
Adresa: Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav, tel.: +420 326 303 468
e-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz, denně od 10 do 17 hod
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Program KIC
DECHOVKA

pátek 19. června od 18.00 hod.
„TY MUSÍŠ, MÁ MILÁ...“ - Pásmo lidových písniček dechové
kapely Blaťanka z Činěvsi. Přijďte si zazpívat do kina. Vstupné pouze
symbolické 20,- Kč.

PRO DĚTI

neděle 21. června od 16.00 hod.
KOCOUREK DAMIÁN - Až půjdete na nedělní odpolední procházku s dětmi, stavte se v 1. patře kulturního a informačního centra na
pohádku Václava Čtvrtka, plnou písniček a veselých zvířátek v podání
ateliéru Abrakadabra. Maňáskové divadélko pro nejmenší, vstupné
jednotné 30,- Kč.

Filmový a diskusní klub ARCHA
zve děti, teenagery a mladé lidi
na poslední předprázdninový klubový večer

NERVY V „KÝBLU“.

Koná se v úterý 16. června od 18.30 v aule ZŠ Sadská.
Čekají nás hry, diskuse o stresu, odpočinku a prázdninách,
tombola a zajímavé dotazníky. Pořádají Dan, Katka a Zuzka
z Apoštolské církve

Rodiče a děti,
pojďte si s námi
hrát!!!
V sobotu 13. června
máte šanci jít

PO STOPÁCH
STVOŘENÍ

a zjistit, co vše bylo na
Zemi za šest dní stvořeno, vyzkoušet si různé
disciplíny a v cíli získat
hezkou odměnu.
Start kdykoli mezi 13.00
až 16.00 hodin u separačního dvora blízko Jezera.
Bližší informace u Zuzany Sedláčkové na tel.
739 600 280
či na e-mailové adrese
zuz.sedlackova@seznam.cz.
Pořádají křesťané
z Apoštolské církve.

Lesní ateliér
Kuba v Kersku

vás zve na výstavu:

HANA HAMPLOVÁ
BOHUMIL HRABAL
VE FOTOGRAFII
výstava fotograﬁí z archivu
přední české fotografky.
Setkání s autorkou se bude konat
23. 5. v rámci Hrabalova Kerska

do 31. května
EVA PILAROVÁ
FOTOOBRÁZKY
výstava fotograﬁí české
královny swingu
Od 2. června do 30. července,
vernisáž 6. června od 14.00 hod.
Otevřeno je denně mimo pondělí
od 10 do 12 a od 12.30 do 17 hod.
www.lesniatelierkuba.cz

Městská knihovna Karla Viky

umožní dětem výrobu
keramických housenek
podle knižní předlohy.
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Bejvávalo, bejvávalo...
O zmizelých domech a dlážděných cestách
Zatáčku do Poděbrad bylo opravdu těžké „vybrat“. Proto ji srovnali,
domečky zbourali. Které? Jen se
pojďte podívat!
Na fotograﬁích vidíte domky,
které byly odstraněny, aby mohla
vzniknout „hlavní“ křižovatka
v Poděbradské ulici a provoz byl
bezpečnější. Po staré Pražské silnici,
která byla úzká a plná zatáček, sice
nejezdilo tolik aut jako nyní, ale
zato hodně povozů tažených koňmi
a kravami, cyklistů a chodců. Já
sama jsem jezdila s maminkou
a naší krávou Strakou denně na pole
do Kukle přes Jordán. Kravka cestu
dobře znala. Na pole se loudala, zato
navečer domů téměř klusala a na

ostrůvek se sklenářstvím rodiny
Vlkovy.
I domy na druhé straně silnice doznaly změny, a to dům čp. 13 (pekařství Františka Lamberta) byl přestavěn
na dům služeb, nyní „Zlatý slon“, dům
čp. 15 Kominíčkových a Majorova
zeď byly zbourány (foto 2). A tak
zatímco se stavební stroje pustily do
práce na nové křižovatce (foto 3),
obyvatelé zbouraných domů si zvykali
na nový život v „bytovkách“.
***
Dnes ještě napíšeme několik
zajímavostí o cestách a ulicích
v minulosti.

1

dopravní předpisy nedbala. Zkracovala si cestu, jela prostředkem,
někde i po levé straně silnice. Rohu
lékárny jsme se měli co vyhnout,
do Úzké uličky co vejít a do našich
velkých vrat co zatočit.
Na první fotografii označené
domy čp. 65 Jaroslava Zelinky
a čp. 66 Františka Janáka a domy
za nimi v „Židovině“ ustoupily
nové křižovatce. Šlo o domy
Dvořákových, Holešovských,
Netřebských, Hončíkových, Valáškových a část domu Sandholcových. Na Husínku byl zbourán

Naši dávní předkové nebyli
při cestování zhýčkáni jako my.
Také proč? Bohatí měli kočáry,
zuby jim sice cvakaly, jak kola

poskakovala po hrbolatých cestách,
a chudí nosili bytelné škorně, takže na blátě nezáleželo. Na výlety
se nechodilo, do zaměstnání se
nejezdilo. Ale již ve starověku
dávali panovníci zpevňovat cesty,
aby se jezdilo rychleji a bezpečněji.
A ve středověku se stavěly silnice
hojně. V roce 1186 se ohlásila
s dlažbou Paříž a do Čech přišel
tento objev s Janem Lucemburským. O tomto králi se ví, že byl
krve nepokojné a že pravil: „Toho
bohdá nebude...“, ale už méně se
ví, že dal Praze roku 1329 „privilej
vinného ungeltu“, za který obec
musela pořídit dlažbu do ulic. To
se na udupanou zem rozprostřela
vrstva písku a do něho se nakladly
valouny. Obojí se vytěžilo z Vltavy.
Nejznamenitější novinkou dlažby
byl její mírný sklon do středu ulice,
do něhož stékala voda, splašky,
pomeje. První dlažební akce v Pra-

2

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.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
v Sadské na čistírně odpadních vod:

Po, St, Pá
So

3

15 00 - 18 00 hod.
8 00 - 12 00 hod.

Ukládat je možné: velkoobjemový domovní odpad, papír, suť,
pneumatiky, lednice, mrazáky, bojlery, televizory

ze ovlivnila i pojmenování ulice
(Dlážděná).
Za vlády Marie Terezie se hojně
vysazovaly stromy podél silnic
a cest, aby pocestní nacházeli chládek a stín.
V roce 1930 napsala redaktorka
Sadských novin paní Musilová
básničku, kterou vám uvedeme
zkráceně:
„Ulice nedlážděná,
bláta na ní snad na metry...
to bláto bylo strašlivé,
za jarní a podzimní sloty,
vždyť jednou starý pan děkan sám,
v Podskalí ztratil boty.
Dnes město naše ulice
má vydlážděny,
biograf máme
a sem tam ňáké změny.“
Změnilo se mnohé. Něco k lepšímu, jiné k horšímu.
A my dodáváme: těšme se na
nový povrch vozovek, které mají
být v nejbližších týdnech opraveny,
a za zpěvu písně „Na silnici do
Prášil jeden mladý cestář žil“ si
přejme, abychom se v naší Sadské
prošlapali do příštích let ve zdraví
schůdnějšími cestičkami, rovnějšími chodníky a bezpečnějšími
silnicemi.
Míla Borovenová
a Květa Pajkrtová

Knižní novinky

Šrut, P. - Lichožrouti: fantastické povídání o pojídání ponožek
a dalším dobrodružství pro děti
Link, Ch. - Pěstitelka růží: krásný a složitý propletenec příběhů,
plný lásky a tajemství, zasazený do
období po 2. světové válce
Wallace - Murphy, T. - Rex Deus:
novodobé pátrání po skutečnosti kolem Ježíše Krista a jeho doby
Cowie, V. - Soukromé peklo:
policejní inspektorka zjišťuje, že její
manželství se rozpadá a dochází k nečekané situaci, kterou musí řešit.

Christie, A. - V hotelu Bertram:
slečna Marplová řeší další zločin.
Záruba, D. - Na toulavém kole:
knižní podoba televizního seriálu
o krásách a zajímavostech naší vlasti
Nesvadbová, B. - Brusinky:
povídky od známé autorky popisují
společenská témata naší doby.
Holl, S. – Archivy Atlantidy,
zlato Tayoů: autor desítky let shromažďoval informace o jeskyních
v jižní Americe, kde on i jeho přátelé hledají zlatou knihovnu.
Božena Poláková

25. května 2009
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Dorostenky obsadily
3. místo v moravské
Systém sběru odpadů skupině dorostenecké ligy
Možná jste se na svých cestách v obci třídit. Svozová ﬁrma je zá-

Třídíme odpad III

setkali s tím, že téměř v každé
obci jsou jiné druhy popelnic,
v sousedním městě mají kontejnery
úplně jiných barev, místní do nich

mohou odkládat něco úplně jiného
nebo na rozdíl od Sadské nemají
sběrný dvůr a někde třídí do pytlů.
Důvod této rozmanitosti je celkem
prostý. Za systém sběru odpadů je
zodpovědná každá obec či město,
a protože v republice je přes 6000
obcí, je pestrost na místě. V ČR
neexistuje jednotný systém sběru
odpadů, vždy je odrazem dohody
mezi obcí a příslušnou svozovou
ﬁrmou.
Každá obec má své speciﬁcké
potřeby, představy a ﬁnanční možnosti a svozová ﬁrma jí podle toho
dodává patřičné služby. Z výše
uvedeného vyplývá, že o tom, kde
budou stát kontejnery na tříděný
odpad či bude-li v obci sběrný
dvůr, rozhoduje obec. Stejně tak
obec rozhoduje o tom, kolik peněz
a jakým způsobem je bude vybírat
od občanů za služby spojené s odpadovým hospodářstvím.
Na druhou stranu, budou-li stát
v obci kontejnery červené, plechové a hranaté, to záleží na svozové
ﬁrmě. Ve většině případů na ní
záleží i to, jaké odpady se budou

vislá na svých odběratelích, zejména dotřiďovacích linkách, a podle
toho se určuje sortiment sbíraných
odpadů. Proto se můžete setkat
s tím, že někde se třídí
pouze PET láhve a jinde
všechny plasty, někde
sbírají nápojový karton,
jinde nikoli. Obvykle se
dozvíte, jak a co třídit,
na velkých samolepkách
umístěných na kontejnerech na třídění odpadu.
Téměř každá obec - Sadská není výjimkou - má
obecně závaznou vyhlášku o systému nakládání s odpady,
ve které jsou popsána pravidla pro
nakládání se všemi druhy komunálních odpadů. Tato vyhláška je pro

Posledním hracím víkendem skončila basketbalová soutěž mladších
dorostenek. Na domácí palubovce jsme hostili vítěze skupiny Olomouc
a druhé Pardubice.

Sadská – Pardubice 68:55

Zápasy s Pardubicemi jsou vždy vyrovnané, rychlé a velmi pohledné.
Bohužel tento poslední takový nebyl. Jakoby se ani jednomu týmu nechtělo
vyhrát. Jasné šance, kdy jsme nedali koš bez obrany, nevynucené ztráty
a chyby v obraně byly příčinou počáteční nelichotivé bilance. Po 1/4 jsme
již prohrávali o 12 bodů a výkon nevypadal na nějaký obrat. Nefungovala
komunikace mezi hráčkami, po nedaných „šoupácích“ na ně „padla deka“.
Postupně se však oklepaly, začaly spolu víc spolupracovat a pomalu otáčely
zápas k vítěznému konci. Tahouny byly bezesporu Veselá se Štědrou.

Sadská – Olomouc 76:44

Na Olomouc jsme se těšili hlavně z pohledu našich nedobrých zkušeností z jejich palubovky. Ani ve snu by nás však nenapadlo, že bychom
je mohli doma porazit takovým rozdílem. První výhra byla z velké části
dílem skvělého výkonu „dlouhých“. Z nich však již dlouhou dobu citelně
chybí Jana Michlová.
Začátek zápasu odpovídal předpokladům, soupeř okamžitě vedl 8:0. Pak
se nám několikrát podařil rychlý protiútok a rázem jsme vedli 13:10. Potom
jsme již naše vedení jen navyšovali na rozdíl konečných 32 bodů.
Tentokrát podaly všechny holky skvělý, kolektivní výkon. Povolná se
Žampovou „zlikvidovaly“ dlouhé pivotmanky soupeře, Veselá se Štědrou
napadaly útok a nedovolily rozehrát. Poslední zápas v sezoně byl skutečným
vyvrcholením ﬁnálové skupiny.
Blanka Žánová
Pořadí ﬁnálové skupiny
Poř.

všechny občany města závazná. To
platí i ty, kteří zde tráví jen víkendy
na chatách nebo chalupách a mají
trvalé bydliště jinde.
Projekt Středočeského kraje
a společností EKO-KOM, a.s.,
a ASEKOL s.r.o.

Družstvo

Zápasy

Vítězství

Porážky

Body

1.

BK Pliska Studánka
Pardubice

6

4

2

10

2.

ŠBK Parker Hanniﬁn
Sadská

6

3

3

9

3.

SK UP Olomouc

6

3

3

9

4.

TJ Žďár nad Sázavou

6

2

4

8

Zápas se Studánkou Pardubice nebyl vydařený. Vosy jej nakonec vyhrály.
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Memoriál Karla Vrby
Těžko se organizuje memoriál
někomu, kdo odešel v plné síle,
ale lepší vzpomínku na Karla jsme
si nemohli představit. Proto jsme
sezvali basketbalovou špičku v kategoriích, které hrají naše dívky.
V minižákyních přijal pozvání
mistr republiky Hradec Králové, Sparta Praha a bašta dívčích
družstev – Studánka Pardubice.
V dorostenkách to byl vítěz skupiny
A dorostenecké ligy – BK Prosek,
loňský vítěz DL - TJ Jičín a výběr
Středočeského kraje pro Olympiádu
dětí a mládeže 2009.
V sobotu 16. května se to v tělocvičně hemžilo malými basketbalistkami a my s napětím čekali, jak
dopadne srovnání s těmi, které jsme
od minulého mistrovství ČR neviděli. Měli jsme za sebou sezonu, kde
jsme sice vyhrávali „o parník“, ale
výkon týmu to bohužel neprověří.
Studánka Pardubice má jasnou
koncepci a podle stylu hry se poznají všechna její družstva. Jsou
běžecky výborná a technicky na
výši. To potvrdil i náš první zápas.
V něm i ve všech ostatních se ukázala naše zkušenost s chlapeckým
basketbalem z „přáteláků“ s Pečkami. Holky šly tvrdě za míčem, nevynechaly jedinou možnost k zisku
bodu či faulu. Skvěle kombinovaly
a zaslouženě zvítězily 58:33.
Sparta Praha je stejná jako ostatní pražská družstva. V této kategorii
nic moc, pak se v žákovských
rozhlédnou, osloví rodiče dětí
z malých klubů a najednou je z to-

ho titul! Možná za pár let uvidíme,
kam bude směřovat tohle družstvo.
V každém případě pro nás cenný
skalp – 78:10!
Stejně jako my postupoval hladce turnajem i Hradec Králové. Silově a výškově velmi dobře vybavené
hráčky získaly titul Mistra republiky
již v minulém roce a byly na to řádně pyšné. My jsme si s nimi zahráli
loni ve skupině s nelichotivým výsledkem (prohra o 32 bodů). Takže
zápas pro srovnání roční práce jako
dělaný.
S maličkým respektem jsme nastupovali na hřiště, ale malé Vosy již
mají srdce stejně velké, jako dorostenky. A tak se po prvních několika
podařených akcích oklepaly a „vystrčily žihadla“. Výsledkem bylo nesmírně vyrovnané utkání, ve kterém
se bojovalo o každý metr palubovky
a soupeřky chvílemi nevěděly, co
s běhavými Vosičkami dělat. Skóre
se přelévalo z jedné strany na druhou. Několik sekund před koncem
jsme prohrávali o jediný koš. Pak
přišla chvíle Terezy Procházkové,
která získala míč a byla při rychlém
protiútoku faulována. S klidem
pokerového hráče proměnila oba
trestné hody a bylo srovnáno!!!
Hala stála a aplaudovala. Všichni
již viděli prodloužení, když jsme
v obraně vyrobili zbytečnou chybu,
kterou soupeř okamžitě potrestal.
Prohra o koš bolí vždy nejvíc, ale
nad výkonem mě plesalo trenérské
srdce. Úžasný zápas byl skvělým
vyvrcholením první části turnaje.

Dorostenkám ceny předával David Špička.

Tou správnou tečkou na konci byla
návštěva Michaely Ferančíkové,
mistryně republiky a hráčky USK.
Ta předala ceny všem družstvům
a popřála jim hodně úspěchů i nadále.
Dorostenecká část začala již
v sobotu večer zápasem Sadská
– Prosek. Přestože jsme nehráli nijak oslnivě, bylo vidět, jaký je rozdíl

Výhra o 50 bodů byla nečekaná, ale
zasloužená.
Stejně jako první den i dorostenkám předávala ceny basketbalová
osobnost – David Špička v doprovodu Karla Vrby mladšího.
Výsledky:
Minižákyně: 1. Hradec Králové,
2. Sadská, 3. Pardubice, 4. Sparta

Medaile vítězným družstvům minižákyň předávala mistryně republiky
Michaela Ferančíková.
mezi českou a moravskou skupinou.
Vítěz Čech neměl šanci ani proti
vlažně hrajícím Vosám, které možná
pro podcenění protivníka zpočátku
prohrávaly, pak zapnuly na vyšší
rychlost, a když se dostaly do dvacetibodového vedení, opět v pohodě
dohrály zápas.
Další den jsme začínali zápasem s Výběrem
pro OH mládeže 2009.
Problematický byl pro
obě strany. Stály proti
sobě totiž hráčky, které se velmi dobře znají
a nechtěly si proto nějakým tvrdším zákrokem
ublížit. Tady jsme ve
vlažném tempu a velmi
nedůrazně prošli pouze
k remíze. Jelikož se výsledky Výběru do tabulky nepočítaly, nemuselo
se ani prodlužovat.
Zcela jinou tvář jsme
však ukázali při posledním vystoupení s Jičínem.
Tady ukázaly holky zase
to, co je zdobilo v sezoně – obrovská rychlost,
dravost, důraz a střelba.

Praha; Střelec turnaje - Lenka Skalická (Sadská); Cena Karla Vrby
- Veronika Müllerová (H. Králové)
Dorostenky: 1. Sadská, 2. BK
Prosek, 3. TJ Jičín, 4. Výběr STČ;
Střelec turnaje – Nikola Veselá
(Sadská)
***
Memoriál skončil a já si jen smutně vzpomínám na dobu, kdy jsem
začínala s basketbalem v Sadské
a jako „naplavenina“ se nechápavě
dívala na to, jak se kolem Karla rojili
všichni, kteří měli s tímto sportem co
dočinění, přátelé, známí nebo ti, kteří
se tak rádi nazývali. Říkala jsem si,
jaký to musí být skvělý člověk, když
se na něj ti lidé obracejí, chtějí s ním
být, spolupracovat nebo si prostě
jen u večeře popovídat. Když jsem
se však během turnaje rozhlížela
po divácích, nějak mi tam všechny
tyto tváře chyběly. Dá se tak rychle
zapomenout? Myslím, že ne. Karel
Vrba byl člověk, který pro Sadskou
a sport v ní dýchal a žil. Stálo ho to
spoustu prostředků, času, energie
a sil. Na takové lidi by se zapomínat
nemělo.
Blanka Žánová
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