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Město Sadská, Kulturní a informační
centrum a Mateřská škola
pro Vás připravili slavnostní

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU
v pátek 4. prosince
od 16.00 hodin
na náměstí.
Zastavte se na chvilku v předvánočním shonu a pojďte s námi přivítat
advent. Můžete se těšit na podvečer
koled s vůní svařeného vína. A když
budete hodní, možná přijde i ohnivý
čert a rozvážný Mikuláš.

20. výročí Sametové revoluce - Představitelé města a několik desítek občanů si v předvečer 17. listopadu
připomnělo události, k nimž došlo před dvaceti lety. Po projevu starostky Cecilie Pajkrtové k výročí Sametové
revoluce a vzpomínce pamětníků na tyto pohnuté dny byla v parku na Palackého náměstí vysazena lípa srdčitá
jako symbol znovu nabyté svobody a demokracie. Zapálené svíčky a „Modlitba“ Marty Kubišové celou atmosféru
setkání umocnily.

I v letošním roce připravuje město

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ ,

který zazáří nad Palackého náměstím v Sadské
krátce po silvestrovské půlnoci.
Proto se obracíme na štědré dárce s žádostí o ﬁnanční
příspěvek na tuto akci. Peníze můžete předat hotově
v účtárně městského úřadu u Jany Kafkové nebo převodem
na bankovní účet číslo 19-0504348369/0800 vedený
u pobočky České spořitelny v Sadské, variabilní symbol
2321, konstantní symbol 0558.

Příjmy města z daní
jsou nižší

Finančním záležitostem města se
věnovalo zastupitelstvo na svém zasedání 4. listopadu. Přítomní schválili
letošní jedenácté rozpočtové opatření.
Nejvýznamnější změnou je navýšení
částky na rekonstrukce místních komunikací o 1,6 milionu korun, kdy
valnou část této částky tvoří ﬁnanční
rezerva z minulých let.
Neveselé čtení přináší schválený
rozpočtový výhled na roky 2010
a 2011. Počítá s propadem příjmů
ze sdílených daní způsobeným
hospodářskou krizí. Jen v letošním
roce, jak vyplývá ze schváleného
hospodaření města za první 3 čtvrtletí, jsou příjmy z daní nižší o 10
až 12 %, což představuje za rok asi
3 miliony korun. Dá se předpokládat, že v příštím roce budou příjmy
města z daní ještě nižší.

Zastupitelstvo schválilo prodej
domu čp. 923 v Resslově ulici
obálkovou metodou, přitom stanovilo minimální cenu 700 tisíc
korun. Prodej tohoto objektu
schválilo zastupitelstvo již v loňském roce. Původní zájemce však
dosud nesplatil celou cenu, proto
město od kupní smlouvy po dohodě odstoupilo.
Hlasováním prošlo i pořízení
změny územního plánu Sadské.
Jde vlastně o soubor několika desítek změn, které se většinou týkají
pozemků, jejichž vlastníci žádají
o změnu jejich určení na individuální rodinnou zástavbu.
Zastupitelstvo ještě schválilo
Markétu Léblovou jako kandidátku
na funkci přísedící nymburského
okresního soudu.
-qk-
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Vznikne přírodní
park Kersko - Jezero?
Středočeský kraj předložil městu
Sadská návrh na zřízení přírodního parku Kersko - Jezero. Nové
nařízení kraje by zrušilo původní
oblast klidu Kersko - Bory, nová
hranice nového přírodního parku by
z ochrany vyjímala chatovou osadu
Vodrážka, ponechala rekultivovanou
skládku a nově zahrnula též sadský
kopec a Skálu včetně části osídlené
lokality, což může v budoucnosti
přinést komplikace dalšímu rozvoji
města. Rada proto 11. listopadu

uložila starostce Cecilii Pajkrtové
konzultovat návrh s dotčenými
orgány životního prostředí.
Vodovod v ulici V Zahrádkách
postaví ﬁrma Stavitelství Procházka, s.r.o., z Kolína, která s nabízenou cenou 131 tisíc korun včetně
DPH vyhrála výběrové řízení.
Rada rovněž schválila znění
smlouvy o dílo uzavřené s Vladimírem Urbanem z Chrástu na
opravu chodníku na starém hřbitově
za 227 tisíc včetně DPH.
-qk-

Nové představy
o budoucnosti Jezera

Zástupci akciové společnosti
Sadská resort vedeni Petrem Benáčanem představili zastupitelstvu
města 4. listopadu projekt Sadská
resort, který se týká možného celoročního rekreačního využívání
prostoru Jezera.
Dle prezentovaného projektu
by oblast sloužila k rekreaci i aktivnímu odpočinku s možností plavání, volejbalu, fotbalu, nohejbalu,
stolního tenisu, vodního lyžování,
rybaření. Nejmenším návštěvníkům
by sloužilo dětské hřiště a dětský
koutek.
Projekt předpokládá rozdělení
oblasti na 4 části. Jižní pláž by
byla určena právě rodinám s dětmi.
Zahrnuje i hlavní vstup do areálu,
nynější odstavnou plochu pro automobily a prostor skládky. Severní
pláž by měla zůstat klidovou pro
návštěvníky, kteří vyžadují klid
a více soukromí, a pro návštěvníky
se psy. Zde by měl vzniknout i prostor určený výhradně obyvatelům
chatové osady Vodrážka. Západní
pláž bude určena ke stanování
a parkování karavanů a mobilních
domů a také rybářům. Východní
pláž bude doplněna o různá sportoviště. Ve všech částech bude dostatek objektů určených k občerstvení
a hygieně.

Projekt zahrnuje i lanové centrum, potápění, beachvolejbal, mobilní trampolíny a další atraktivity.
Sportoviště budou využívána i mimo letní sezonu, v zimě může být
zdejší prostor využit k jednorázovým akcím typu mikulášské, oslav
příchodu Nového roku a v případě
vhodného počasí se může plocha
Jezera využít k bruslení.
Projekt je samozřejmě realizovatelný pouze za předpokladu
změny územního plánu a zrušení
dobývacího prostoru. S ohledem
na riziko záplav mají být všechny objekty navrženy jako stavby
dočasné, umožňující snadnou
demontáž.
Nutnou podmínkou rovněž je,
aby předkladatel uzavřel nájemní smlouvy ke všem dotčeným
pozemkům, které nejsou v jeho
vlastnictví.
Zástupci společnosti nabídli
městu roční nájem za jeho pozemky
ve výši 250 tisíc korun s podmínkou
uzavření smlouvy na 25 let a s možností prodloužení nájmu o dalších
25 let.
Předložený projekt vzalo zastupitelstvo města na vědomí.
Podle projektu Sadská resort
předloženého Petrem Benáčanem
a Ondřejem Míkou

Poděkování

Děti a učitelky z Mateřské školy Sadská děkují všem členům Divadelního souboru Klicpera a Sboru dobrovolných hasičů Sadská za nákup
krásných hraček z ﬁnančního výtěžku letošního Dětského dne, který se
konal 20. června u Jezera. Dobrovolným hasičům děkujeme rovněž za
skvělou ukázku při zářijové akci.
Touto cestou chceme také poděkovat Eduardu Štěrbovi za pravidelné
sponzorské dary školce ve formě mléčných výrobků pro všechny děti.
-mš-

Sadské noviny

Dobrovolní hasiči
cvičili u Jezera

Během nočních hodin z 23. na 24. října se v Sadské v prostoru Jezera
konalo noční cvičení celkem 115 dobrovolných hasičů - velitelů a strojníků - z 12 jednotek požární ochrany z Nymburska. Při cvičení bylo
využito i 14 požárních automobilů. Výcvik byl zaměřen na vyhledání
pohřešované nezletilé osoby.
Teoretická část začala pozdě odpoledne na stanici územního odboru Hasičského záchranného sboru v Nymburce, který celé cvičení organizoval.
Pozdě večer se hasiči v koloně vozidel přesunuli do Sadské. Při cvičení
si prakticky vyzkoušeli použití vlastních technických prostředků a osobní
výstroje při nezvyklých situacích a v náročných povětrnostních a nočních
podmínkách. Seznámili se s koordinací záchranných prací jednotlivých
složek integrovaného záchranného systému.
Jak vyplývá z vyhodnocení celé akce, zúčastnění hasiči projevili potřebnou odpovědnost, odolnost, odvahu a snahu poznávat nové postupy
i techniku při provádění zásahu. Práce v lesním porostu trvala 3 hodiny,
pohřešovaná osoba byla nalezena a potřebné zařízení - svítilny, radiostanice
- zůstalo po celou dobu zásahu funkční.
Poděkování za zajištění a průběh celého cvičení patří kromě jiných
i členům jednotky dobrovolných hasičů ze Sadské.
-zr-

Pozor na podivné nabídky
výměny zámků vstupních dveří
V posledním období se objevilo opět několik případů
podvodů a zneužití důvěřivosti
zejména seniorů. Postup je
stále stejný. U vstupních dveří
bytu zazvoní muž oblečený do
montérek a s brašnou přes rameno. Naučená řeč vypadá asi
následovně: „Ve vašem domě
bylo v poslední době vykradeno
několik bytů. Proto vám nabízím instalaci nové bezpečnostní
cylindrické vložky do vašich
vstupních dveří.“
Na tuto nabídku mnoho občanů, především seniorů, reaguje
pozitivně. Montér vymění původní
cylindrickou vložku za novou,
v některých případech dokonce
za certiﬁkovanou s příslušnou
bezpečnostní třídou. Protože se
však nejedná o zámečníka, který
má patřičné zkušenosti a ani nemá
koncesní listinu na takovýto obor
podnikání, nový výrobek není
funkční nebo je funkční pouze částečně. Vložka je například krátká,
takže se dveře nedají zevnitř vůbec
uzamknout.
Jindy neznámí „zámečníci“ pod
záminkou levné instalace vložky
zámku do vstupních bezpečnostních
dveří u bytu nabízejí důvěřivým
občanům zcela opačnou službu.
Namísto původní vložky nainstalují jinou nekvalitní a ještě se snaží
obyvatele bytu přesvědčit, že jim
dali velkou slevu.
Tito „řemeslníci“ se snaží prodat zámky a svou práci bez ohledu
na to, že zákazníkovi nepřinesou

žádný užitek, v některých případech dokonce zabezpečení objektu
zhorší.
Může se ovšem také stát, že nabídku předloží odborná ﬁrma, která
splňuje všechny potřebné standardy!
Občané se proto musí mít na pozoru
a při podobné nabídce postupovat
a požadovat následující:
- předložení průkazu, odkud
zámečníci jsou, včetně jejich jmen
a příjmení
- předložení koncesní listiny zejména je třeba zkontrolovat, zda
je ﬁrma oprávněna provádět montáž
bezpečnostních zařízení - koncese
zní „Technické služby k ochraně
majetku a osob“
- předložení patřičného certiﬁkátu pro nabízený výrobek (například
cylindrické vložky jsou certiﬁkovány do šesti bezpečnostních tříd,
kdy bezpečnostní třída 1 je nejnižší
kvality a třída 6 nejvyšší)
- soulad příslušné bezpečnostní
třídy výrobku s požadovaným stupněm zabezpečení, které předpokládá
pojistná smlouva
- reference, zda je ﬁrma členem některé z odborných asociací
(například Asociace technických
bezpečnostních služeb Grémium
Alarm).
Při podezření výměnu zámku
odmítněte a volejte ihned Policii
ČR, nejlépe na tísňovou linku 158.
Nerozšiřujte počet již podvedených
obětí.
Odbor prevence kriminality
ministerstva vnitra

25. listopadu 2009
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Podlipansko bude opět rozdělovat peníze na projekty
Místní akční skupina Podlipansko se chystá podpořit další projekty,
vyhlašuje druhou výzvu, žádosti se budou přijímat v prosinci 2009.
Nyní budou podpořeny dvě skupiny projektů.
Jsou to jednak „měkké“ projekty,
kde se nebude stavět ani opravovat,
ale vzdělávat a získávat informace.
Tyto projekty náleží do oblasti
s názvem Celoživotní vzdělávání
(tzn. Fiche č. 4). Žádat mohou obce,
svazky obcí a neziskové organizace. Obsah vzdělávacích akcí musí
v konečném důsledku přispět k rozvoji regionu. Mohou být podpořeny
vzdělávací kurzy zaměřené na
podnikání, na venkovský cestovní
ruch, na zlepšení života v obcích,
na ochranu a rozvoj kulturního
dědictví. Z dotace se dají zaplatit
lektoři, vytvoření studijních materiálů, osobní náklady koordinátora,
je možné připravit exkurzi a podívat
se, co se jinde podařilo.

Podpora cestovního ruchu je
název Fiche č. 6, druhé oblasti
aktivit, na které jsou připraveny
peníze v této druhé výzvě. Zde
jsou peníze na „tvrdé“ projekty,
takže budou podpořeny investice
do výstavby malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení,
půjčoven sportovního vybavení
a ostatních zařízení pro zlepšení
služeb v cestovním ruchu. Žadatele můžeme rozdělit do dvou
skupin. Kdo může tuto podporu
dostat, vysvětluje Jana Havelková
z MAS Podlipansko: „Jsou to třeba začínající podnikatelé. Zde je
časové omezení, nesmí podnikat
v cestovním ruchu déle než dva
roky. A protože se rozdělují peníze z Programu rozvoje venkova,
nemůžeme opomenout zemědělce,

MAS Podlipansko, o.p.s.
vyhlašuje v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova

2. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ.
Bližší informace zájemci získají na Městském úřadě
v Sadské nebo na www.podlipansko.cz, popřípadě
od pracovníků MAS Podlipansko!!!

Lesní ateliér
Kuba v Kersku

vás zve na výstavu:

VÁNOCE 2009
Bohatá nabídka vánoční keramiky, dekorací i tradičních lidových výrobků s doprovodným
programem o víkendech.
PŮJDEM SPOLU
DO BETLÉMA...
Prodejní výstava betlémů
současných českých tvůrců
Do 24. ledna.
Otevřeno je denně mimo pondělí
od 10 do 12 a od 12.30 do 17 hod.
www.lesniatelierkuba.cz

Zveme vás na

VÁNOČNÍ
SETKÁNÍ

Sobota 19. prosince
od 15.00 hodin v zasedací
místnosti MěÚ v Sadské
Zastavte se od předvánočního shonu a přijďte si
poslechnout známé i neznámé vánoční koledy,
biblické poselství o světle z Betléma a strávit příjemné sobotní odpoledne u čaje, kávy a něčeho
dobrého na zub. Pořádají křesťané z Apoštolské
církve. Více informací u Zuzany Sedláčkové na
tel. 739 600 280 nebo na e-mailové adrese
zuz.sedlackova@seznam.cz.

Podnikáte a rádi byste využili internet pro svou reklamu?
O nejlevnější a nejefektivnější reklamě na internetu bude
setkání s Mgr. Radanou Štěpánkovou
v knihovně v Sadské 8. prosince od 18.00 hod.
Připravit otázky si můžete i z oblasti psychologie reklamy.
www.marketing-gold.cz

kteří mohou získat peníze například na malý venkovský penzion,
restauraci nebo půjčovnu kol.“
Výše dotace také není nezajímavá,
může to být až 600 tisíc korun.
Markéta Pošíková, ředitelka MAS
Podlipansko, dodává: „Podpoříme
projekty, které nalákají do našeho
regionu návštěvníky. Chceme
v Podlipansku vytvořit takové podmínky, aby se tu turistům líbilo, aby
zde zůstávali déle než jeden den
a hlavně aby se sem rádi vraceli.“
Dotaci může získat fyzická nebo
právnická osoba, jejíž sídlo může,
ale nemusí být v Podlipansku,
projekty však v Podlipansku musí
zůstat. Informace i kontakty jsou
na webu www.podlipansko.cz,
a co tam není, sdělí zástupci MAS
Podlipansko.
***
MAS Podlipansko je nezisková organizace, která získala peníze z Programu rozvoje
venkova. MAS Podlipansko má
svoji rozvojovou strategii a na její
realizaci jsou tyto finance určeny.
V Podlipansku se bude zlepšovat
vzhled obcí, bude se investovat do
obecního majetku (školy, školky,
hřiště, klubovny, obecní úřady)
i do aktivit neziskových organizací a podnikatelů.
Na konci léta proběhla první výzva. Úspěšnými žadateli byly obce
Polepy, Břežany I, Radovesnice I,
Černé Voděrady, Chotutice, Rate-

nice, Dolní Chvatliny, Malotice,
Bečváry a Zásmuky, města Kostelec
nad Černými lesy, Kouřim a Pečky,
Sokol Pečky a tři církve. Takže se
budou budovat hřiště, opravovat
silnice, klubovny a sokolovna,
rekonstrukce se dočká i kostel
v Nové Vsi I, kaplička v Břežanech,
fara v Plaňanech a modlitebna
v Hořátvi. Podpořeni budou i dva
podnikatelé, v Nové Vsi I vznikne
nový pneuservis a v Polepech se
dokončí vybavení provozovny
místního truhláře.
„ A nyní se budeme společně
i učit. Budeme získávat další informace, vědomosti i dovednosti,
štěstí přeje připraveným!“ doplňuje Jana Havelková s úsměvem.
-masKontakt:
Jana Havelková
Tel.: 721 170 388
projekty@podlipansko.cz
www.podlipansko.cz
MAS Podlipansko, o.p.s, je
nezisková organizace, která vznikla v roce 2006. Společné řešení
problémů a zlepšování prostředí
pro život, tedy projekty, jejich
realizace a dotace české i evropské, to je hlavní důvod, proč MAS
Podlipansko vznikla. Nyní má
44 členů (obce, neziskové organizace, podnikatelé, občané). Území
Podlipanska čítá 54 obcí ležících
v pomyslném trojúhelníku Kolín,
Český Brod a Říčany.

Přechody již slouží
V pátek 13. listopadu převzalo
město od ﬁrmy AŽD nově vybudovaný přechod u stadionu a nasvětlení
přechodu u motorestu Husarka, to
vše v hodnotě 440 tisíc korun. Již
dříve jsme informovali, že celá tato
investiční akce je součástí projektu na zvýšení bezpečnosti chodců a její ﬁnancování je zajištěno
z Fondu dopravně bezpečnostních

opatření na silnicích Středočeského kraje na rok 2009 (334 tisíc)
a z prostředků města (106 tisíc).
Plánovaný podíl města vzrostl z důvodu změny podmínek
ze strany kraje až na konečných
24 %. Ovšem i za těchto podmínek získala Sadská nejlépe vybavený přechod v celém městě.
Martin Lébl
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Strašidýlka se slétla
Vánoce v Lesním
do Sadské
ateliéru Kuba v Kersku

V prvním patře restaurace Husarka, čili v Disco Eleanor, se 25. října
sešli bubáčci, strašidýlka, čarodějky
a upíři, prostě všechny děti a jejich
rodiče, kterým se chtělo s námi
trávit hezký podvečer plný tance
a řádění. Po úvodním rozhýbání
a roztančení k nám přiletěly dvě disko čarodějky, které s sebou přivezly
nejen spoustu tanečních nápadů
a soutěží, ale také krásné balonky.
Děti si nestačily odpočinout ani na
chvilku, protože v pravou chvíli

přišel ještě kouzelník a čaroval z balonků pejsky, ryby, brouky a jiné
podivné tvorečky. Kdo uhodl, dostal
balonkové zvířátko domů. Velký
úspěch také měla „šermovačka“ se
šavlemi z balonků.
Nakonec každé strašidýlko odcházelo domů s nějakým balonkem
pro radost a dobrůtkou na zub.
Děkujeme personálu Disco Eleanor za pomoc, ochotu a bezplatný
pronájem.
Zdenka Hamerová
Foto Martin Jakoubek

 sobota a neděle 28. a 29. listopadu - VÍKEND S ČASOPISEM DEKOR

Představení českého čtvrtletníku plného nápadů, možnost zakoupení dárkového certifikátu
na předplatné s dárečkem navíc! Přijďte si v sobotu vyrobit trojrozměrný vánoční stromeček
z papíru s autorem nápadu Bronislavem Kubou. V neděli si můžete vystřihnout s výtvarnicí
Kornelií Němečkovou vánoční obrázek a vyrobit pěkné vánoční přání. Nůžtičky s sebou!
10.00 - 17.00 hod.

 sobota 5. prosince - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S ANDÍLKEM A ČERTÍKEM

Oblíbená trojice se hlásí do služby! Mikuláš obdaruje každé dítě, které nás navštíví, drobným
dárečkem.
15.00 - 18.00 hod.

 neděle 6. prosince - OZDOBY ZE SKLENĚNÝCH PERLÍ

Firma RAUTIS, a.s., z Poniklé v Krkonoších představí výrobu ozdob. Přijďte si i vy vyrobit
vlastní hvězdičku z ručně tvarovaných perlí.
10.00 - 17.00 hod.

 sobota 12. prosince - KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

Kateřina Václavková vám pomůže uplést vlastní košíkářský výrobek. Objednejte se prosím
předem na dopolední nebo odpolední kurz (3 hodiny, 100,- Kč + cena za spotřebovaný
materiál).
10.00 a 14.00 hod.

 neděle 13. prosince - VIZOVICKÉ PEČIVO

Jak vyrobit tradiční vizovické pečivo, předvede a poradí Marie Kotačková. Bohatý výběr
vánočních ozdob z těsta.
10.00 - 17.00 hod.

 sobota 19. prosince - DRÁTOVÁNÍ A PLETENÍ Z PEDIGU

Městská knihovna
nabízí dětem ve výpůjční době

výrobu pavouků z papíru.

Hezký vánoční dárek
pro celou rodinu!

Drobné dárky na poslední chvíli od Jaroslavy Šťastné a Lenky Dušákové.
10.00 - 17.00 hod.

 neděle 20. prosince - ZLATÁ NEDĚLE S NEJLEPŠÍ VÁNOČKOU

Vyhodnocení vánoční soutěže, předání cen, ochutnávka soutěžních vánoček.
15.00 hod.

O NEJLEPŠÍ VÁNOČKU

Pečete nejlepší vánočku široko daleko? Přesvědčte nás!
Soutěže se může zúčastnit každý, kdo k nám přinese v sobotu 20. prosince do 13 hodin
vlastnoručně upečenou vánočku. Porota vybere tu nejlepší, hodnotí se vzhled a chuť.
V 15.00 hodin bude vyhlášení výsledků soutěže a předání cen, pak ochutnávka všech vánoček.
Prosíme o předběžnou přihlášku do soutěže na telefon: 325 598 122
1. cena: Grafika malířky a herečky Blanky Bohdanové, celoroční předplatné časopisu DEKOR (2010),
rodinná vstupenka do Vesnice umění a řemesel v Ostré nad Labem a rodinná vstupenka do Muzea
Betlémů v Třebechovicích pod Orebem
2 cena: Dárkový koš bylinných produktů firmy Botanicus v Ostré nad Labem, celoroční předplatné
časopisu DEKOR (2010), rodinná vstupenka do Vesnice umění a řemesel v Ostré nad Labem a rodinná
vstupenka do Muzea Betlémů v Třebechovicích pod Orebem
3 cena: Večeře pro 2 osoby v restauraci Hájenka v Kersku, celoroční předplatné časopisu DEKOR
(2010), rodinná vstupenka do Vesnice umění a řemesel v Ostré nad Labem a rodinná vstupenka
do Muzea Betlémů v Třebechovicích pod Orebem.
I pro další soutěžící jsou připraveny dárky, nikdo neodejde s prázdnou!
***
POZOR! Některý adventní víkend navštíví náš ateliér vzácná
vánoční návštěva z daleké ciziny:

PRAVÉ SOBÍ SPŘEŽENÍ SE SANTA CLAUSEM!

SADSKÁ 2010
Nástěnný kalendář vydalo a nabízí Město Sadská.
Zájemci si jej mohou za 80,- Kč zakoupit v budově radnice,
v kulturním a informačním centru nebo drogerii Teta.

Vaše děti ho jistě nadšeně uvítají a vy si jako důkaz můžete pořídit fotografii se Santa Clausem
na saních. Nepropásněte tuto příležitost, v celé naší zemi ojedinělou! Fotoaparáty si přineste
s sebou. Přesné datum se dozvíte včas na www.lesniatelierkuba.cz
Pro klidný nákup vánočních dárků a dekorací doporučujeme návštěvu i ve všedních dnech!
Informace: Jana a Bronislav Kubovi, telefon: 325 598 122.
Změna programu je možná!!!

KULTURA / RŮZNÉ

25. listopadu 2009

Program KIC
KINO

neděle 13. prosince od 16.00 hod.
G. FORCE - TAK TROCHU ZVLÁŠTNÍ JEDNOTKA - Animovaná dobrodružná komedie ve stylu Chipmunků, plná vtipných
„hlášek“. Jinak také o „posledních úspěších tajného vládního programu pro výcvik špionážních zvířat“. Prostě špičkově vycvičená
morčata mají záchranu našeho světa ve svých „packách“.
Vstupné do kina je 60,- Kč, pro děti 50,-Kč. Všechny ﬁlmové
kopie žádáme s českým dabingem.

KONCERT
středa 2. prosince od 18.00 hod.
ADVENTNÍ LOUTNOVÝ RECITÁL - Přijďte se do kostela
svatého Apolináře zaposlouchat do krásných tónů loutny a vrátit se
o několik století zpátky. Přemysl Vacek se zabývá hrou na různé druhy
louten a strunných nástrojů používaných v době renesance a baroka
(arciloutna, theorba, barokní kytara, arabská loutna, chitarrone).
Koncertuje po celé Evropě a pořídil řadu CD nahrávek pro světová
i česká vydavatelství. Recitál s adventním repertoárem se koná pod
záštitou starostky Cecilie Pajkrtové. Doprovodí jej slovo o hudbě
a jejích autorech. Vstupné 80,- Kč, děti a důchodci 60,- Kč.

PRO DĚTI
neděle 6. prosince od 10.00 a 14.30 hod.
JAK ČERT VYLETĚL Z KŮŽE - Tradiční mikulášská pohádka
v podání DS Klicpera Sadská spojená s nadílkou. Rodiče mohou balíčky pro své děti donést do kina hodinu před představením. Předprodej
vstupenek 30,- Kč kino.

VEŘEJNÁ SBÍRKA

na opravu kostela svatého Apolináře
Zastupitelstvo Města Sadská vyhlásilo v souladu se zákonem
č. 172/2001 sb. veřejnou sbírku, jejímž cílem je pomoci shromáždit
ﬁnanční prostředky na další opravu kostela svatého Apolináře v Sadské
Veřejná sbírka začala 15. listopadu 2009
a bude ukončena 31. prosince 2010.
U České spořitelny v Sadské byl k tomuto účelu zřízen zvláštní
účet číslo 40184 - 504348369 / 0800
Finanční příspěvky lze skládat buď přímo v pokladně Městského úřadu
Sadská nebo zasílat na uvedený účet. Výše darovaných ﬁnančních
prostředků bude průběžně zveřejňována v Sadských novinách.
Cecilie Pajkrtová, starostka města

Opět vychází
TRUHLICE
pověstí a starých
příběhů
Středního Polabí
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Knihu je možno zakoupit
v kulturním a informačním
centru nebo v městské
knihovně.
Nakladatelství
Ing. Ivan Ulrych - VEGA-L
tel. 737 744 404, info@vega-l.cz
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Bejvávalo, bejvávalo...

Okrašlovací spolek
V kronice pana Pokorného jsme se dočetli, že na jaře roku 1894 vznikl
v Sadské Okrašlovací spolek, aby zlepšil prostředí našeho města. A jak to
bývá, zpočátku bylo velké nadšení, takže začínající spolek čítal 64 členů,
v roce 1919 jich bylo jen 1919.
Spolek svým nákladem zřídil chodník k nádraží, dále parky u lékárny, na
Husínku, u staré školy, u sochy svatého Gotharda a kolem kostela. V průběhu let se v jeho čele vystřídalo mnoho vlivných občanů, významným
členem radou i pomocí byl zahradník Bedřich Černý z náměstí čp. 5.
Spolek rovněž upravil okolí studně na Paroubkově náměstí a vysázel
stromy v ulici ke kostelu. Za pomoci obce zřídil chodník k Borům a dal
podél cesty vysázet kulovité akáty. Jeho činnost byla opravdu blahodárná
a zasluhuje si náš obdiv.
V roce 1909 provedli žáci sadské školy sčítání ovocných stromů v obci.
Napočítali 2631 jabloní, 1149 hrušní, 29 kdoulí a 8900 švestek.
V roce 1918 byly kolem náměstí a v Husově třídě vysázeny kulovité
javory, v Hálkově ulici byly vysázeny lípy.
Spolek dále obstaral 1500 sazenic borovic černých, 2000 akátů a 4000
olší bílých ze státní lesní školky z Pardubic, a to jen za výlohy spojené
s dopravou.
„Lípa svobody“, která byla slavnostně vysazena v roce 1938 na náměstí,
vzala za své za války. Uřízli ji udavači, kteří se báli, aby se nesplnilo to, že
na ni budou po válce viset.
Dvě lípy byly vysazeny
28. října 1945 u budovy městského muzea. V roce 1968
k 50. výročí založení republiky
byla vysazena „Lípa obrody“
spolu s pamětním kamenem.
Smutné je, že stromek nepřežil
normalizaci.
A tak v roce 1990 byla opět
vysazena nová lípa, ale ani ta
nebyla v poslední době ušetřena lidské zloby.
Letos 16. listopadu byla
znovu zasazena na náměstí
Františka Palackého „Lípa
svobody“. Všichni si přejeme,
aby Sadská byla krásná, a vadí
nám, když vandalové ničí pracně získanou zeleň. Ochrana
přírody by měla být záležitostí
všech občanů.
Připravily Míla Borovenová
Vysazení Lípy svobody v roce 1945
a Květa Pajkrtová

Posezení pro bývalé, současné i budoucí
cvičenky aerobiku či kalanetiky
Vážené dámy,
srdečně Vás zvu na posezení s možností zahrát si bowling.
Posezení se koná v BOWLING - SQUASH RESTAURANTU
v SADSKÉ (U Nadjezdu)
v pátek 27. listopadu. Od 18.00 do 19.00 hod. bowling,
od 19.00 hod. posezení.
Nové návštěvnice budou blíže seznámeny s prostory squash centra, a to především se sálem určeným pro cvičení aerobiku a kalanetiky, který je doplněn
kvalitními pomůckami (podložky, overbaly, činky, posilovací gumičky). Vše je
doplněno možností vynikajícího stravování, příjemnou relaxací (sauna) a podtrženo profesionálním přístupem personálu i majitelů.
Majitelům centra tímto děkuji za poskytnutí kvalitních a příjemných prostor
pro cvičení žen i dětí s možností relaxace.
Na osobní setkání se těší Renata Kůstová, tel.: 775 374 076.
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RŮZNÉ

Třídíme odpad VIII
Skládka odpadů

Přestože je tento seriál věnován
zejména třídění odpadů, je dobré
seznámit se s „klasickými metodami“
nakládání s domovním odpadem. Produkce odpadů a potřeba jejich odstraňování je úzce spjata se sdružováním
člověka do skupin. Již z pravěku jsou
známy odpadní jámy, které člověku
sloužily pro odkládání odpadu, zejména organické povahy. Současná
skládka je vlastně také odpadní jáma,
i když funguje podle jiných pravidel.
Princip skládkování je tedy znám již
několik desítek tisíc let.
Současné skládky jsou ale moderním zařízením, jehož provoz
podléhá přísným legislativním
a technickým normám. Z hlediska
zákona o odpadech jsou skládky
zařízením na odstraňování odpadů
a slouží k ukládání odpadů, které
již není možné využít. Skládky jsou
budovány nejčastěji v přirozených
prohlubních, vytěžených pískovnách, kamenolomech a podobně.
Kapacita prostor vhodných pro
skládkování je omezená.
Ve Středočeském kraji bylo
v roce 2006 provozováno přibližně
30 skládek vhodných pro ukládání
komunálního odpadu. Protože je ve
Středočeském kraji výběr vhodných
lokalit pro nové skládky v současné
době vyčerpán a další skládky nebudou zřizovány, měly by tu skončit
jen ty odpady, jejichž využití jako

druhotných surovin není možné.
Veškerý ostatní odpad by měl být
důsledně tříděn.
Kvůli ochraně půdy a podzemních vod musí být těleso skládky
dobře izolováno od podloží pomocí
silné fólie a musí obsahovat drenážní vrstvu, která odvádí z tělesa
skládky vodu do záchytných jímek.
Ukládání odpadu do skládky podléhá určitému režimu. Každý druh odpadu má své určené místo a skládka
se zaplňuje postupně v takzvaných
kazetách. Odpad se na skládce překrývá vrstvami inertního materiálu
(například zeminou) a zhutňuje
buldozerem tak, aby lehké odpady
ze skládky neulétávaly a prostor
byl lépe využit. Rozkladem odpadu
dochází ke vzniku skládkového
plynu, který je využíván a spalován v kogeneračních jednotkách
vyrábějících elektrickou energii.
Aby byla zajištěna bezpečnost životního prostředí, je provozovatel
povinen skládku po její rekultivaci
a uzavření ještě třicet let monitorovat a garantovat její bezpečnost.
Všechna popsaná přísná ekologická
opatření se samozřejmě promítají do
celkových nákladů na skládkování
odpadů a potažmo i do ceny služby
za odvoz komunálních odpadů.
Projekt Středočeského kraje
a společností EKO-KOM, a.s.,
a ASEKOL, s.r.o.

TŘÍDĚNÍM ODPADŮ NEŠETŘÍTE JEN PŘÍRODU,
ALE ŠETŘÍTE VAŠÍ OBCI ČI VAŠEMU MĚSTU I PENÍZE.

Inzerujte
v Sadských novinách!
DOPISY / NÁZORY
Ráda bych reagovala na článek „Rodičům dětí z MŠ“ otištěném v Sadských novinách v čísle 10/2009.
Konečně jsem četla něco, co mě naplnilo nadějí, že bude lépe. Již mnoho let
mě štve, že mezi zdravé lidi chodí nemocní, kteří by měli doma ležet v posteli,
uzdravit se a neroznášet bacily dále. Pokud to činí dospělí, je to nepochopitelné,
ale pokud to rodiče dělají svým vlastním dětem, považuji to za smutné.
Je opravdu zarážející, že některým lidem přijde normální posílat nemocné děti do zdravého kolektivu. A to už vůbec nemluvím o tom, že rodiče
nemocného dítěte jsou nakonec těmi, kteří se zlobí, že si někdo dovolil
upozornit je na to, že mají být doma. Nějak se tu pomotaly hodnoty, ten,
kdo by se měl cítit trapně, nakonec útočí. Já sama si nepamatuji ze svého
dětství, že bych chodila ven nemocná.
Děkuji z celého srdce kolektivu učitelek z MŠ v Sadské, že měly takovou
odvahu napsat, jak se věci mají. Přeji zdravým ohleduplnější lidi kolem
a nemocným, ať mají možnost se vyléčit, když je o to jejich tělo žádá.
Monika Revajová

Sadské noviny

Cestování
po jižních Čechách

Letošní společnou dovolenou,
v pořadí již osmou, jsme si my členky Zájezdového kroužku užívaly
v bývalém královském městě Písku.
Ještě v den příjezdu jsme si udělaly
okružní cestu městem. Nejdříve
jsme navštívily Prácheňské muzeum
ve starém hradu ze začátku 13. století, přešly nejstarší kamenný most
přes Otavu, zastavily se u Putimské
brány (panenky na nás nevolaly)
a Bakalářskou ulicí jsme došly k děkanskému kostelu Narození Panny
Marie, který byl založen současně
s hradem před rokem 1254. Novorenesanční stavba bývalého hotelu
Dvořáček má fresky podle návrhu
Mikoláše Alše a představuje život
v Písku i okolí.

Pomník padlým u Melegnana a Solferina v Písku
V pondělí bylo 13. července,
ale nejsme pověrčivé, a tak jsme se
vydaly vlakem do Putimi. Šly jsme
kolem Podkostelního rybníka, kde
bylo hojně kachen a také labutě,
až jsme dospěly ke kostelu svatého
Vavřince a na hřbitově jsme objevily
hrob Jana Cimbury, jihočeského
sedláka, který měl rád lidi a koně,
jak je napsáno na litinovém kříži
na jeho hrobě, o nějž se stará obec.
Podrobnosti o životě Jana Cimbury
si můžete přečíst ve stejnojmenném
románu Jindřicha Šimona Baara,
který se s ním osobně znal. Na
putimské návsi stojí Cimburův statek. Jeho obyvatelé jsou ovšem už
jiní. Potom jsme přešly most přes
Blanici a část z nás se šla podívat
na středověké tvrze v Kestřanech.
Jsou dvě - Horní je už přístupná,
ale bude tam potřeba ještě hodně
práce, Dolní právě opravuje majitel
pan Hric, který nám dovolil podívat
se do bývalé sladovny. On sám
bydlí v původním obydlí, které si
upravil. Počítá s tím, že do 10 let
už bude všechno v pořádku. Kousek
odtud stojí zpustlý barokní zámek,
vystavěný za majitelů Paarů. Také
čeká na ﬁnanční dotaci. Kdysi zde
byl park, zahrada a vinice.
Potom jsme pokračovaly polní
cestou, okolo lesíků, okrajem rybní-

ků, lukami, kde navrchu byla tráva
a po došlapu jsme si pěkně namočily
tenisky a vykoupaly nohy. U sochy
Jana Žižky z Trocnova, kterou
vytvořil sochař Jan Kodet, jsme se
sešly s druhou partou a po menším
odpočinku jsme se po druhé straně
rybníka dostaly na zastávku ČD
Sudoměř. Protivínský Platan jsme
ochutnaly až v Písku.

Žižkův pomník od Jana Kodeta
u Sudoměře
V úterý nám ráno pršelo, proto
jsme na nádraží jely autobusem, ale
ve Strakonicích již svítilo sluníčko.
Prohlídku jsme zahájily návštěvou
raně gotického hradu, který založili
Bavorové ze Strakonic. Jeho část
věnoval Bavor I. rytířskému řádu
johanitů, který zde sídlil přes 700
let až do roku 1925. Je zde muzeum,
a tak jsme prohlížely nejen obvyklé
muzejní předměty, ale i expozici
dudáctví, řemesel, různých krojů,
nábytku, sbírku hudebních nástrojů.
Vystoupily jsme na věž Rumpál, dřívější hladomornu, odkud byl hezký
pohled na město. Strakonice jsou
průmyslové, je zde po celém světě
známá továrna na výrobu fezů (a.s.
Fezko) nebo Česká zbrojovka, která
město proslavila výrobou motocyklů
a zbraní. V muzeu jsou k vidění dobové fotograﬁe a výrobky. Byla tam
i výstava k výročí založení pivovaru
známého pivy Nektar a Dudák. Pod
hradem, který se ukrývá za mostem,
je soutok Volyňky a Otavy.
Potom jsme se vydaly na náměstí, vlastně jenom na hlavní
ulici, protože zde takové čtvercové
náměstí nemají. Této hlavní ulici
říkají Velké náměstí a najdete zde
na bývalé radnici sgraﬁta podle návrhu Mikoláše Alše a barokní portál
masných krámů.
(pokračování příště)
Cecilie Coufalová
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Léky - Neurol, Rivotril,
Rohypnol, Diazepam a další

Závislost na lécích je u nás velice
rozšířená. Často se rozvine skrytě.
Léky vyvolávají po delším užívání závislost psychickou i fyzickou. Proto je
důležité při léčbě léky způsobujícími
závislost spolupracovat s lékařem.
Časté je zneužívání léků u uživatelů, jejichž primární droga je jiná.
Uživatelé opiátů například často
zneužívají tlumivé léky, a to buď
z nedostatku své primární drogy,
nebo pro podporu jejích účinků.
Obzvláště nebezpečné je právě
kombinování léků s alkoholem nebo
jinými drogami. Velmi snadno může
v tomto případě dojít k předávkování, které může být i smrtelné.
Rizikové je užívání léků nitrožilně, neboť tablety obsahují nerozpustná pojiva, která při injekční
aplikaci ucpávají žíly a usazují se
v plicích.
Skupiny léků: analgetika (Acylcoﬁn, Coldres, Dinyl, Korylan,
Alnagon, Morﬁn, Dolsin, Diolan,
Kodein, Bephronal, Temgesic,
Subutex, Tramal), hypnotika (Nitrazepam, Rohypnol, Hypnogen, Stil-

nox), anxiolytika (Neurol, Xanax,
Radepur, Elenium, Diazepam, Meprobamat) a sedativa (Bellaspon)
Vzhled: tablety, kapsle
Způsob užití: ústní, někdy i injekční aplikace
Příznaky: zklidnění, ospalost,
únava, blábolivá řeč, poruchy paměti,
ztráta motivace, zesílení účinků jiných
tlumivých látek (opiátů), při užití léku
Rohypnol výrazně modré rty
Rizika: vznik psychické i fyzické závislosti, nebezpečná je především kombinace léků s alkoholem
nebo jinými drogami, vysoké nebezpečí předávkování s následkem
smrti, silný útlum, bezvědomí, časté
epileptické záchvaty, při nitrožilní
aplikaci ucpávání žil, potíže s dechem, nebezpečí přenosu infekcí
(hepatitidy, HIV)
Abstinenční příznaky: život
ohrožující, nespavost, neklid, agresivita, zrychlený tep, rozšíření zornic, pocení, podrážděnost, bolesti
kloubů, břicha a svalů, zvracení,
nevolnost, průjmy, třes nebo křeče,
někdy i epileptický záchvat.
-sem-

LEKY

Vyrábíme kuchyně, vestavěné skříně
a další nábytek

Milčice 106
321 785 773
602 391 962
www.vitriny-leky.cz

Těšíme se na Vaši
návštěvu!

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.

INZERCE
 Prodám nebo pronajmu garáž, tel.: 603 473 497
 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.

Kontakty na
RWE Energie, a.s.,
DODAVATELE PLYNU
Zákaznická linka:

tel. 840 113 355

info@rwe.cz, www.rwe.cz
Pohotovostní linka pro případ
poruch a úniku plynu:
J. ŠMEJKAL, SADSKÁ
INTERNETOVÝ OBCHOD

tel. 1239

Kolektiv společnosti Kenast s.r.o. Pečky - autorizovaný prodej
a servis kancelářské a výpočetní techniky, prodej a montáž kancelářského
a školního nábytku, výroba reklamních předmětů a osobních dárků…
 děkuje vedení, obsluze i kuchařům sportovního centra BOWLING-SQUASH Sadská za bezchybné uspořádání sportovně vzdělávacího
odpoledne pro V.I.P. zákazníky.
Akci provázela velmi dobrá nálada, ke které přispěl vynikající raut
a usměvavý a příjemný personál.
 také velmi děkuje všem svým zákazníkům za jejich přízeň v již téměř
uplynulém roce 2009.
 zve obyvatele Sadské a okolí na předvánoční nákupy do své
prodejny v Pečkách, J. A. Komenského 258 (ulice mezi náměstím
a nádražím), kde připravuje zajímavé akce a slevy pro všechny
oblasti své činnosti (více na www.kenast.cz - akční nabídka).
Dárek ke každému nákupu v hotovosti:
např. k PC a notebooku - webkamera nebo brašna
reklamní předměty a osobní dárky dle vaší představy - o čtvrtinu levnější…

Běžná otevírací doba Po - Pá
Vánoční zlatá So - Ne

8.00 - 16.00 hodin
9.00 - 13.00 hodin

Těšíme se na všechny zákazníky nové i stávající
a přejeme šťastné Vánoce.
Objednávky zboží i služeb lze řešit
telefonicky na: 321 786 686
nebo e-mailem na:
obchod@kenast.cz
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Důležitý krok
v krajském přeboru
V neděli 15. listopadu se setkaly Vosičky s jedním ze svých největších
rivalů, týmem Benešova. Ten nebyl stejně jako my zatím poražen a i výsledky měl velmi podobné. Očekávala se tedy velká basketbalová bitva
s nejistým koncem.
Důležitost zápasu byla vidět již při rozcvičování. Žádné chichotání, postrkování, jen naprostá koncentrace na první hvizd. Ve stejném duchu začalo
celé utkání. Od prvního hvizdu zapnuly Vosičky na nejvyšší obrátky. Nedaly
soupeři ani jeden míč zadarmo a zaskočily ho precizní obranou, rychlými
přechody dopředu a přesnou střelbou. Bohužel se po několika minutách
zranila Lenka Skalická a vývoj začal být nejistý. Jenže právě v této chvíli
se ukázala naše největší zbraň - vyrovnanost týmu. Do hry se zapojila na
uvolněné místo Bára Joštová a svůj debut v takhle těžkém utkání zvládla
na výbornou. A tak po první čtvrtině svítil na ukazateli stav 27:5.
I druhá pětka zahrála na výbornou a začala zápas vést do jasného konce.
Soupeř neměl sílu na zvrat a tak jsme v obou zápasech zvítězili vysokým
rozdílem 97:31 a 92:42.
Všechny přítomné diváky potěšily holky kolektivním pojetím hry, skvělou obranou i vyrovnaností týmu. Naší předností bylo bezesporu střídání
typů obran i přesné plnění pokynů z lavičky. Obrovskou pochvalu od trenérů
si zaslouží celý tým za zodpovědný přístup k utkání i předvedenou hru.
Blanka Žánová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ŠBK Sadská
BC Benešov
BK Kralupy Junior
TJ Slavoj Č. Brod
BC Kolín
Sokol Kladno
Bohemia Poděbrady
ŠBK Borotín

8
8
6
6
6
6
6
6

8
6
6
3
2
1
0
0

0
2
0
3
4
5
6
6

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

783:166
529:305
358:170
243:373
198:359
230:337
107:376
103:465

(617) 16
(224) 14
(188) 12
(-130) 9
(-161) 8
(-107) 7
(-269) 6
(-362) 6

Zápas s Benešovem braly Vosičky zcela vážně.

Kynologický klub Sadská
O víkendu 29. a 30. srpna se v Břehách u Přelouče v kempu Buňkov
konalo 18. mistrovství republiky ve výkonu kníračů. Tohoto mistrovství
se v kategorii IPO 1 (junior) pro psy a feny do tří let zúčastnil i náš člen
Ladislav Eret s fenkou Blackie (COBRA Black Dvomaro). V téže kategorii soutěžilo celkem 8 psů a fen. Po absolvování všech disciplín (stopa,
poslušnost, obrana) s celkovým počtem 247 bodů (91, 70, 86) obsadili
nádherné 2. místo a za vítězem zaostali o pouhých 8 bodů. Dále získali
pohár za nejvyšší součet bodů v disciplíně stopa + obrana.
Oběma ze srdce blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Sadské noviny

Dorostenky bojují se
soupeři, ale i s nemocemi
a zraněním

V dorostenecké basketbalové
lize jsou odehrána další 4 kola
a v týmu Vos se mění pouze jména
zraněných či nemocných. První
zájezd na Moravu k relativně
slabším soupeřům nás zastihl opět
v neúplné sestavě.

Pelhřimov - Sadská 57:49
(14:12, 13:12, 14:13, 16:12)
V prochladlé pelhřimovské hale
jsme se nemohli vůbec rozehrát. Na
obou stranách bylo vidět obrovské
množství zbytečných chyb a ztrát,
nám se nedařila střelba ani průniky
pod koš, a tak jsme se čtyři čtvrtiny
trápili ke konečnému hvizdu. I když
jsme se v průběhu utkání dokázali
několikrát dostat přes soupeře,
vzápětí jsme mírné vedení pustili
vlastní nemohoucností. Z přemíry
snahy a chuti zápas otočit jsme spíš
ztráceli než získávali.
Nejlepší hráčkou zápasu byla
bezesporu Míša Hojková, které
přes bolesti zad sekundovala Radka
Dolistován. Na výhru to však bylo
málo. Nutno říci, že jsme díky nemocem a zraněním odehráli zápas
pouze v šesti, další hráčky nebyly
po nemoci schopné do zápasu výrazněji zasáhnout.
Velké Meziříčí - Sadská 39:100
(12:28, 7:26, 6:26, 14:20)
Po noclehu na lyžařské ubytovně jsme chvilku hledali zastrčenou,
ale krásnou školu s novou tělocvičnou ve Velkém Meziříčí. Domácí
hráčky, odpočinuté po sobotním
volnu, se připravovaly s velkou
chutí a my jen doufali, že podáme
lepší výkon než v sobotu. Naše
přání se proměnilo ve skutečnost,
když jsme soupeře zlomili hned
v prvních minutách, kdy se nám
skvěle dařila střelba trojek (6/6).
Tím jsme vlastně zápas rozhodli
a hráli jen na skóre.
Poločasové vedení 54:19 nás
ukolébalo. Umožnili jsme soupeřkám dát v poslední čtvrtině lehké
koše. I tak jsme byli za výhru rádi,
potvrdilo se, že střelba je naší
zbraní, kterou budeme, doufejme,
používat co nejefektivněji. 11 trojek v zápase je náš zatím nejlepší
výkon, zasloužily se o něj Lenka
Hojková (7), Radka Dolistován (3)
a Míša Hojková (1).

Sadská - Jičín 86:56
(15 :18, 21 :16, 25 :13, 25 :9)
Další domácí utkání nás zastihlo konečně téměř v plném počtu.
I když některé hráčky měly za sebou pouze jeden trénink, konečně
vypadala naše lavička trochu plná.
Problémy s nemocností měl i soupeř, který ještě několik dní před
zápasem nevěděl, zda dá dohromady
potřebný počet hráček. Nakonec se
zápas podařilo odehrát, přestože byl
na obou týmech vidět tréninkový
výpadek. My jsme se první čtvrtinu
jen rozehrávali, nemohli jsme se dostat do potřebného tempa a náskok
Jičína jsme pouze dotahovali. Pak
začala jako černá ruka řádit Domča
Štědrá, která zatížila soupeřovo
konto 34 body. Jejího výkonu se
nakonec chytily i ostatní hráčky,
spadla z nich nervozita a zápas
dotáhly do úspěšného konce.
Sadská - Nymburk 65:49
(18:10, 16:10, 22:8, 9:21)
Derby s Nymburkem je vždy
trochu „vyhecovaná“ záležitost.
Po sobotním nadšení, kdy jsme
měli konečně plnou lavičku, nám
v neděli trochu pohasl úsměv. Chyběly opět 3 hráčky, další se zranila
během první čtvrtiny. Jenže holky
se na tento zápas maximálně soustředily a každé oslabení zvyšovalo
bojovnost ostatních. Jako obrovské
opory se ukázaly obě podkošové
hráčky Míša Mocová a Kája Žampová, které se staly pro soupeřky
nepřekonatelnou překážkou. Navíc
se velmi úspěšně zapojovaly do
všech doskoků a získávaly další
příležitosti ke skórování. Na rozehrávce zahrály opět výborně Andrea
Hornová s Dominikou Štědrou,
která dostala tentokrát menší časový prostor vzhledem k jejímu
dalšímu zápasu v extralize. Po třech
čtvrtinách výborného basketbalu
jsme vedli již o 30 bodů. Rotovaly
všechny hráčky a hrály v pohodě.
Pak jsme ale i vzhledem ke stavu
polevili v pozornosti a nasazení.
Tím jsme dali možnost Nymburku
korigovat hrozivě narůstající rozdíl.
To však nemění nic na tom, že holky
předvedly skvělý basketbal a opět
nám daly důvod k radosti nad jejich
výkony.
Blanka Žánová
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