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Vyhlídka u kostela je konečně
otevřená návštěvníkům
Město se dohodlo s Římsko-katolickou církví
Poprvé v historii se pro návštěvníky otevírají prostory zdejší vyhlídky. Vyhlídka,
která přiléhá ke kostelu, je otevřená každý den. Posloužit přitom může jako skvělý
cílový bod procházky pro turisty nebo pro místní. Nově je otevřená i samotná brána
kostela. Návštěvníci tak můžou zhlédnout prostory nejznámější sadské památky.

K

aždý den od 7 do 19 hodin je
pro veřejnost otevřeno nádvoří
kostela. Kostel svatého Apolináře je přitom významnou sadskou
dominantou. Přece jen je to právě tato
budova, která ční jako erb nad městem a je dohlédnutelná ze širokého
okolí. Ještě donedávna přitom sloužila
výhradně jako objekt zájmů Římskokatolické farnosti. To se v brzké době
změní. Na radnici se už delší dobu na
toto téma množí dotazy. Lidi zajímá,
jestli bude kostel s přilehlým nádvořím otevřen návštěvníkům. „Před
volbami jsme to slíbili a tak jsme rádi,
že se nám podařilo vyjednávat s Římskokatolickou farností v Nymburce. Po
dohodě s panem farářem Jaroslavem
Jižní pohled od kostela.

Vážení občané,
děkujeme, že v těchto místech
řit
zachováte klid, nebudete kou
něž
a znečišťovat okolí. Rov
není dovoleno vjíždět na
nádvoří na kole
a vstupovat se psy.
V případě potřeby
volejte správci
hřbitova
B. Mansfeldovi 728 142 619.

Krajlem jsme vyhlídku u kostela otevřeli. Máme přislíbený i pohled do kostela, tak se těším, že bude dominanta
našeho městečka se stigmaty knížete
Bořivoje pro turisty přitažlivější…,”
řekla starostka Eva Jurinová.
Nádvoří kostela nabízí příjemný výhled na Sadskou a její okolí. Výhled
je to pochopitelně nesrovnatelný

Románský kostel s gotickou
a barokní přestavbou

Kostel sv. Apolináře má bohatou historii. Ta se začala psát už ve dvanáctém
století. Podle legendy byl kostel vystavěn na žádost panovníka Bořivoje II.
Vybaven byl i kapitulou, tedy nejvyšší
církevní školou, a tak se v roce 1118
začala psát i historie sadského školství. Posléze kostel prošel pod záštitou
Karla IV. gotickou přestavbou. Další
přestavba přišla mezi lety 1737 – 1739.
Jejím patronem byl slavný barokní architekt Kilián Ignác Diezenhofer,
který je autorem celé řady proslulých staveb.

s těmi, které nabízejí velké rozhledny. Přece jen se pořád nacházíme
v nížině. Z nádvoří je možné ale i tak
spatřit všechno podstatné, základní
školu, fotbalové hřiště, rozlehlé zahrádky a domky, i panelákovou čtvrť,
a třeba také rušnou silnici na Prahu,
která je jedním z klíčových tahů do
hlavního města. A koho omrzí vý-

V tomto čísle
Olympijské zlato
v Sadské............. str. 10
Kdo je Jaroslava
Novotná?............ str. 3
Popelnice
a bioodpad......... str. 6
Deváťáci
se rozloučili......... str. 7
hled na panorama Sadské a okolí,
může nově zavítat do kostela a zhlédnout třeba oltář se slavným obrazem
sv. Apolináře z roku 1848 od známého českého malíře a archeologa
Josefa Vojtěcha Hellicha. Vzhledem
k malebnosti místa není divu, že si
ho oblíbila i starostka Sadské: „Místo
u kostela, které má bezesporu génia
loci, bylo první, které jsem ještě jako
zvědavý návštěvník Sadské navštívila.
Mám ráda dominanty míst a vyhlídky a tady jsem byla překvapena, že je
pořád vstup ke kostelu pro veřejnost
uzavřen. Ostatně je to u nás jedno
z mála doteků historie, kterým se můžeme chlubit.“ dodala starostka.

Jan Bílek
Severní pohled od kostela.

Citát měsíce
C. Pajkrtová: (bývalá
starostka) Chtěla bych
vědět, proč jste takhle rozhodli. V ulici Prokopova,
vedle pěkné autobusové zastávky, kde čekala
maminka s dítětem, je
nasmátý kontejner přetékající plasty. V létě, protože dnes je v módě sbírat
uzávěry pro humanitární
účely, takže do těch lahví

od různých sladkých vos
létají vosy atd. Proč je
kontejner vedle zastávky?
V. Frank (současný místostarosta) My jsme ho
tam nedávali!
C. Pajkrtová: Je tam!
V. Frank: To je stanoviště po vás!
C. Pajkrtová: Prostě já
se ptám, proč tam je!
V. Frank: V Prokopově

ze Zastupitelstva
17. 6. 2015

ulici je stanoviště u pana
Bultmana.
C. Pajkrtová: Ano, u zastávky a já se ptám, proč
jste třeba v tomto neudělali změnu, připadá mi
nesmyslné vedle autobusové zastávky, kde čekají
lidi nacpat kontejner!
M. Dokoupil: (radní)
Proč jste ho tam dávali
teda!

2

zprávy z radnice

Z jednání Rady města
dne 16. 6. vybíráme:

l Radní udělili panu Zdeňku
Ottovi výjimku z doby nočního klidu v noci z 15. na 16.
srpna při konání kulturní akce
ROCK OF SADSKA. Noční
klid se zkracuje na dobu od
3.00 do 6.00 hodin.
l Byl schválen dodavatel nových webových stránek města
Sadská – společnost Galileo
Corporation s. r. o. Smlouva
s dosavadním dodavatelem
byla smluvně vypovězena ke
30. 9. 2015.
l V návaznosti na úpravu
záplavového území toku Labe

na území Středočeského kraje,
kdy byla odstraněna v lokalitě
chatové osady Na Vodrážce
záplavová zóna, se otevřela
možnost pro pořízení změny
územně plánovací dokumentace č. 03. Rada doporučila,
aby tuto změnu prováděla
architektonická kancelář ing.
arch. Pavla Koubka. Do změny
bude vhodné zapracovat požadavky občanů i změny pro
potřeby města Sadská, např.
regulativu plochy občanské
vybavenosti. (ZŠ Sadská).
l Rada města zamítla zno-

vuzařazení do e-aukce na výběr nejvýhodnějšího dodavatele energie a plynu a schválila
nejlevnější nabídky společností ČEZ a Pražské plynárenské.
l Rada také vzala na vědomí
informaci o změně pracovního poměru ředitelek ZŠ a MŠ
na dobu neurčitou od 1. května 2015 na základě zákona
č.82/2015 Sb.
l Ve středu 17. 6. se sešli
zastupitelé města. Informace
z jednání přineseme v červencovém vydání Sadských
novin.

Rada města oznamuje, že v září 2015 bude
zahájen proces pořízení Změny č. 03 územního plánu města Sadská. Rada města tak vyzývá
občany a majitele nemovitostí, aby uplatňovali
své požadavky na zařazení do připravované
Změny č. 03, a to do podatelny města v termínu
nejpozději do 17. 8. 2015.

Mistr

Jan Hus

Č

eský středověký náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog , reformátor
a kazatel. Po Johnu Wicleffovi
byl jedním z prvních reformátorů církve, který téměř o jedno
století předběhl své následníky-reformátory Luthera, Kalvína
a Zwingliho. V roce 1396 mu byl
propůjčen titul mistr svobodných
umění. Letos v červenci uplyne
600 let od jeho upálení.
Připomeňme méně známý výrok
T. G. Masaryka na Husovských
slavnostech v Ženevě 6. 7. 1915.
„Reformace česká dala smysl našemu národnímu životu.“
V pátek 3. července v pravé poledne položí zástupci města k pomníku Mistra Jana památeční věnec.

Provoz Městského úřadu
Sadská v průběhu prázdnin
Provoz městského úřadu v Sadské nebude v době letních
prázdnin upravován. Na většině pracovišť bude stejný, jako
během školního roku.
Úřední hodiny městského úřadu:
pondělí a středa: 08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Pokladní hodiny:
pondělí: 		
08:00 – 11:00
úterý:		
08:00 – 11:00
středa: 		
08:00 – 11:00
čtvrtek:		
08:00 – 11:00
pátek:		
08:00 – 11:00
Úředníky, kteří si budou
během prázdnin vybírat
řádnou dovolenou, zastoupí jejich kolegové. Výjimkou budou pracovitě sociální pracovnice ve dnech
1. 7. 2015 – 9. 7. 2015
a 30. 7. 2015 – 4. 8. 2015
a úsek projednávání přestupků ve dnech: 27. 7. 2015
– 14. 8. 2015, které budou
z důvodů čerpání dovolené

13:00 – 17:00
12:00 – 14:30
13:00 – 17:00
12:00 – 14:30

zcela uzavřena. Zde není
možné zajistit zástup. Za vedení města bude vždy občanům k dispozici paní starostka, nebo pan místostarosta.

Magdaléna
Musilová
asistentka
starostky

Slovo

starostky

Tolik jsem se těšila, že
vás začátkem léta překvapím okytičkovaným
rozkvetlým parčíkem na
náměstí i novými lavičkami. Je to takový můj
ženský starostovský sen
a dokonce se mi podařilo přesvědčit i „všechny mé chlapy“ v Radě města. Ale to se tak
stává, že nejde všechno hned! Stav radničního
konta ukazuje pořád málo a tak dostaly
přednost důležitější závazky. Dokončila se
např. rekonstrukce školky, začaly se opravovat
komunikace, buduje se veřejné osvětlení,
vysázely se nové stromky, zmizel nepořádek
i hnědé kontejnery atd. a šetříme na rekultivaci jezera, protože by mohla začít ještě
letos. Jsem ráda i za to, že jsme se dostali i za
koleje, kde se říká, že tam už Sadská nikoho
nezajímá. Opravuje se ulice Bojiště, za tamní
dětské hřiště se už nemusíme stydět a po
letech ožilo i pítko s minerální vodou Sadka.
To samozřejmě není všechno, i na chodníky
se dostane.
Děkuji všem šikovným v KICu, škole
i školce, knihovně, Apoštolské církvi a jejich
Rozcestí i Aničce a Haničce za všechny krásné
dosavadní akce, které ukázaly, že v Sadské
může být ráj na zemi. Přiznám se, že mám
letos po 25 letech první řádnou dovolenou
a hodlám více poznat středočeský kraj.
Uděláme si s manželem menší výlet a možná,
že přivezu pro naše město i nějakou vhodnou
inspiraci. Kéž by k ní přibyl i nějaký ochotný
sponzor! 
Přeji vám klidné léto bez úrazu, dostatek
odpočinku a radosti z prázdnin.
Jóóó, málem bych zapomněla – vaše Sadské noviny vyjdou i v červenci i v srpnu!
Eva Jurinová
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představujeme vám

Nejhorší je vyhoření,
arogance a jájismus!

„Jsem tu pro vás
a nekoušu…,“
říká Jaroslava
Novotná, sociální
pracovnice Městského
úřadu v Sadské.

P

ochází z nádherného a malebného podhůří Orlických hor,
kde se narodila a také vystudovala střední školu. Tehdy cítila, že jí
je tam nějak těsno a chtěla do velkého
světa. Doma říkali, že je čarodejnice,
co neposedí na jednom místě, a tak
se vydala hned po škole do Prahy,
kde pracovala ve Spálené ulici na Zahraničním pojištění. Potom potkala
manžela z roviny a do roviny ho také
následovala. Tak se ocitla v Sadské. Po
mateřské bylo dojíždění do Prahy se
dvěma malými dětmi téměř nemožné, a tak krátkou dobu i prodávala.
Byla za práci moc vděčná. Od roku
1995 pracuje Jaroslava Novotná na
Městském úřadě v Sadské jako sociální pracovnice.
Dá se stručně říct, co všechno
musí sociální pracovnice dělat
a nedělat?
„Sociální pracovnice by měla pomáhat, naslouchat a umět poradit všem
lidem, a to bez předsudků. V žádném
případě by neměla s klienty chodit
na kafíčko.“
Určitě musí mít specifické povahové předpoklady…
„To ano, měla by být trpělivá, empatická, naslouchající, bez předsudků,
vstřícná, se znalostí spletité sociální
sítě. Důležitá je mlčenlivost o informacích. Sociální práce totiž neznamená jen umět klientovi poradit,
ale také rozeznat, kdo vlastně proti
mě stojí. Jednomu klientovi stačí jen
poradit, druhému pomoc zprostředkovat a třetího je nutné doprovodit
a nebo to dokonce za něj vyřídit.
Pochopila jsem, že je rovněž nezbytné být připravena na to, že ne každý
klient je takříkajíc »dobře naložen«.“
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Původně vystudovala střední ekonomickou školu,
ale jak sama říká, je to už tak dávno, že si to skoro ani
pořádně nepamatuje. Vzhledem k tomu, že sociální
pracovnice musí mít vyšší odborné vzdělání a nebo vysokou školu, vystudovala sociální práci a andragogiku.

A co děláte v takové situaci,
bojíte se třeba případné agresivity? Přece jen se stane, že
ne vždy můžete vyhovět každému.
„Nemám ve zvyku se nad své klienty
povyšovat. Myslím si, že pokud k nim
přistupuji s klidem a pochopením,
tak se není proč bát. Život je hra, ale
má také svá pravidla.“
Zatím to nevypadá vůbec jednoduše, takže hledám, co je
pro vás na té práci vlastně přitažlivé?
„Asi možnost pomoci někomu, kdo
to potřebuje a kdo nemá ty znalosti,
které mám já . Mám pokoru a úctu ke
starým lidem a mnohdy jim opravdu
dokážu velice dobře poradit, na co
vše mají nárok, což oni většinou ani
netuší. Je to generace, která vyrostla
a dospěla v jiném systému a mnohdy
nabídky pomoci tito senioři odmítají s tím, že nebudou žebrat a tento
sociální systém zneužívat. Zrovna
tak přemýšlejí i lidé v hmotné nouzi
a životní krizi. Mnohým pohromám
by se dalo zabránit, kdyby požádali
o informace včas a nebo se přišli svěřit. Velice často se dá něco vymyslet.“
Kdy se Vám chtělo všeho nechat a z té profese odejít?
„Když jsem ve 44 letech zjistila, že
budu muset studovat, abych mohla
tuto práci dále vykonávat. Po pěti
letech, když jsem studium ukončila, jsem si nakonec uvědomila, že
to bylo sice velice náročné, ale moc
krásné období. Celé studium jsem
byla mezi lidmi, kteří byli na stejné
vlně a kontakty udržujeme dodnes.
Dostala jsem se k podrobným znalostem nejen ze sociální oblasti, ale také
například z psychologie, která je mým

velkým koníčkem. Ono co Vás v životě nezabije, tak Vás posílí.“
Když jste studovala, měla jste
o sociální oblasti už trochu
přehled z praxe, myslíte, že tu
práci může vykonávat mladý
člověk, třeba hned po škole?
„Já myslím, že určitě. Víte, ono nejde
ani tak o věk, ale o skutečnou povahu člověka a jeho charakter. Během
dlouhých let mé praxe a při studiu na
škole jsem potkala hodně žen sociálních pracovnic a omezeně i muže.
Mohu však zodpovědně konstatovat,
že se nedá říct, že zrovna ta starší je
lepší. Dokonce znám několik starších než jsem já a v životě bych za
nimi pro radu nešla a nežádala o pomoc. Naopak může překvapit mladá
praktikantka, která je vstřícnější než
již vystudovaná sociální pracovnice. Nejhorší charakterová vlastnost
při tomto povolání je totiž vyhoření,
arogance, studený typ člověka a »jájismus«.“
Kdo a nebo co Vás může v životě nejvíce naštvat v práci
i soukromí?
„Nesnáším aroganci, povýšenost,
nekomunikativnost a pocit bezmoci. Vadí mi klient, který bezostyšně přijde získat informace,
aby zjistil, jak lze obejít sociální
systém, aby dosáhl např. na některé ze sociálních dávek. Velice
těžko se pracuje s klientem, který
má pocit, že jsou všichni povinni
mu vše zařídit bez jeho vlastního
přičinění. No a v soukromí – nepořádek a manžel!“
Věřím, že relaxace je pro
vás přímo životní nutnost. Co děláte ve volném
čase?
„Miluju hory, naučila jsem se
mít ráda přírodu i tady v rovině, vodu, kolo, turistiku, lyže,
tanec, divadlo, kino. Určitě by
se asi ještě něco našlo…O tom
bych mohla dlouho povídat.“
Na loňské novoročence,
kde každý úředník něčím
typickým symbolizoval
svou profesi, máte an-

dělská křídla. Kdybyste byla
andělem, koho byste chránila
především?
„Hmmm, synové by určitě potvrdili,
že anděl rozhodně nejsem. Pokud
bych ale byla, tak bych chránila malé
děti a staré lidi. To souvisí s tou bezmocí jim mnohdy pomoci. Vidím ten
problém, vidím, kde je zakopaný pes,
vidím co se děje, jak se k nim okolí
a rodina chová, ale nemohu zasáhnout. Někteří lidé by vůbec nepochopili, o čem mluvím. Že mezi stářím
a dětstvím je přímý vztah, i když na
přímce věku hrozně vzdálený. Jestliže je malému dítěti nabídnuta náruč
lásky, vlídnost, trpělivost a má dobré
vstřícné zázemí, které mu dovolí být
sám sebou a které ho doprovází na
jeho cestě od prenatálního období
a jeho narození, tak z něho bude dobrý člověk a zestárlý dědeček a babička se nemají čeho obávat. Bohužel,
někdy to člověk pochopí až když už
je pozdě. Proto si myslím, že k napravení vztahů není nikdy pozdě. Jak se
zpívá v jedné písničce – nelituji toho,
co jsem udělala, ale lituji toho, co jsem
neudělala a co se také mou vinou nestalo.“
Co byste chtěla vzkázat občanům?
„Jsem tu pro Vás a nekoušu. Není nad
to se včas informovat a začít špatnou
sociální situaci, tíživou životní situaci
a finanční situaci řešit včas. Stačí se
jen přijít informovat, zda je nějaká
možnost řešení. Někdy již pouhá informace člověka posune dál.“
Za rozhovor poděkovala
Eva Jurinová
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ze života města

Ráj na zemi již počtvrté,

přesto v mnoha ohledech poprvé
Tak by se dal charakterizovat Festival v Sadské dětem - Ráj na zemi
2015, který proměnil sadské náměstí, základní školu a sokolovnu
v Rajskou zahradu.

V

kině se před porotou utkalo na 300 dětí
s 26 soutěžními vystoupeními ve 4 kategoriích. Porota měla těžkou práci, jelikož kvalita
soutěžních vystoupení každým rokem stoupá.
Poprvé se do organizace festivalu zapojila většina
Sadské. Od začátku jsou velikou oporou Sadští hasiči, Kulturní a informační centrum, Školicí policejní středisko Policie ČR, stejně jako Městská policie.
Letos se k naší radosti přidala i ZŠ Sadská, TJ Sokol
Sadská a DS Klicpera.
Veliké díky za podporu patří i Městu Sadská. I když
pořádáme akce 9 let, pořád nás dokáže mnohé překvapit. A je na místě poděkovat úředníkům za jejich
trpělivost s námi.
Zkrátka díky tomu, že nás na festival Ráj na zemi
bylo víc, se můžeme pyšnit hladkým průběhem.
Výborné jídlo v hospůdce Sokolovna, pohotový
zvukař Honza Slavíček, pěna od SDH Sadská, milá
slova paní starostky a patronky festivalu v jedné
osobě Evy Jurinové.

Mám potřebu poděkovat všem výše zmiňovaným,
stejně jako všem našim přátelům, kteří si vzali den
volna z práce, aby pomohli ze Sadské vytvořit Ráj.
Ráda bych vyzdvihla i přítomnost profesionální
tanečnice Dašky Bátorové z Brna, která se zhostila porotcování celého dne. Slovy neumím vyjádřit
uznání vám všem, kteří věří, že se může Sadská stát
na jeden den útočištěm nadšení a dětského smíchu.
Jsem ráda za mimosadské, kteří si udělali výlet do
našeho města a poznali, co všechno se dá zvládnout,
když se spojí víc rukou. Přivítali jsme lidi z Kolína,
Plzně, Kouřimi, Mladé Boleslavi atd. Všichni si
mohli zdarma vyzkoušet na náměstí kreativní techniky, sportovní vybavení inSPORTline, malování
na obličej a další kratochvíle nabízené MAS Podlipanskem, Centrem pro všechny z Nymburka či naším životjehráckým koutkem. Zařádit si mohli na
Sportovním dni na 5 stanovištích v režii ZŠ Sadská
pod vedením panů učitelů Bartáka a Čecha.
Během celého dne se rozdalo 55 000 Kč ve věcných

Pozvánka
Čekají nás prázdniny a dovolené, ale než se nadějeme, bude tu posvícení. A proto bychom vám
rádi připomněli, že letos vychází na víkend
29. a 30. srpna. Samozřejmě se budete moci těšit
na „POSVÍCENSKÝ MEJDAN“ který se bude konat venku
v zahrádce Hospůdky sokolovna, a to v sobotu 29. srpna.
Hrát bude kapela Pohoda. Přejeme vám hodně klidu,
spokojenosti, sluníčka
a báječné prázdniny!

cenách a 15 000 Kč pro výherce soutěžních přehlídek. Letošní ročník byl vydařený a určitě udělal
mnohým radost. Kdo tu byl, neprohloupil, kdo
nebyl, třeba příští rok překročí práh vlastních dveří
a půjde si s námi hrát, bavit se a smát .
Na závěr možná nutné zlo, ale pro mě osobně opravdu velké DĚKUJI sponzorům festivalu, bez kterých by jednoduše žádný festival
nebyl: Grund, Vestavstyl, inSPORTline, Lesní
ateliér Kuba, Pepito, DP WORK, Zámek Radim,
Isostav, Biomedica, manikúra Martina Husáková, ŠKODA AUTO Kralupy, drogerie Teta Láďa
Koutský, Janova dílna… a konečně díky i vokální kapele MARIKA SINGERS, která celý festival nejenom zahájila, ale přijela zazpívat zdarma
a pomohla tak získat 6 500 Kč
na ceny pro účastníky soutěžní přehlídky.
Chcete vědět více? Sledujte
naše webové stránky: http://
www.zivotjehra.com/cz/
akce/raj-na-zemi-2015.html
Za ŽIVOT JE HRA, o.s.
Anička Kracíková

Městská policie upozorňuje
l V létě přibývá odhozených
injekčních stříkaček! Vloni
jsme jich v červnu na veřejných prostranstvích v obci
sebrali 5 , v červenci 4
a v srpnu to bylo dokonce
už 14 kusů! Žádáme občany,
aby na odhozené stříkačky
v žádném případě nesahali
a přivolali strážníky, ti jsou
na jejich sběr vybaveni.
l Pojedete-li k jezeru vozem, parkujte na místech

k tomu určených tzn. na
odstavných plochách. Své
vozidlo zabezpečte (zamkněte a vytáhněte okénka)
a nenechávejte uvnitř
cenné věci. Významně tím
snížíte riziko vykradení
vozu.
Pěkné
a bezpečné léto
v Sadské přeje
Lukáš Moravec
vrchní strážník
Městské policie
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Šli jsme pohádkovým lesem
Již neuvěřitelných 18 let pořádají divadelníci
a hasiči ze Sadské k Mezinárodnímu dni dětí
Cestu pohádkovým lesem.

L

etos 13. 6. začínala stezka opět u hřiště v Lázeňské
ulici, pokračovala lesem
a okolo jezera. Počasí se s námi
trochu pralo, nejdříve bylo vedro
k zalknutí, pak začaly vyhrožovat
mraky. To však 170 malých pout-

níků a jejich rodiče či prarodiče
neodradilo. Cesta ve stínu stromů
ale jistě přišla vhod. Děti musely
projít třináct stanovišť a na každém na ně čekaly pohádkové bytosti, které měly připraveny různé
úkoly a za jejich splnění sladkou

odměnu. Nutno podotknout, že
už pár let na stanovištích vydatně pomáhají šikovní kamarádi ze
zš v Sadské. Za to jim patří velké
poděkování a pochvala, protože
bez nich by to nešlo. Svou práci pohádkových bytostí zvládali
skvěle.
Jakmile malí soutěžící dorazili
do cíle, dostali zdarma limonádu
(Postřižinský pivovar Nymburk)
a špekáček (uzenářství Petr Hnilo). Jelikož nejsou děti skoro nikdy
unavené, většina z nich se ještě
vrhla na soutěže a tancování s DJ
Ivo Procházkou. Samozřejmě nechyběla oblíbená pěna od hasičů.
Tedy přesněji řečeno hora pěny, ve
které děti vypadaly jako andělíčci
a ty malé skoro nebyly vidět. Déšť
naštěstí zasáhl až vpodvečer, kdy
už se „den dětí“ chýlil ke konci.
Doufáme, že se malým cestovatelům a tanečníkům líbil a těšíme se
na příští rok. Výtěžek letošní akce
bude věnován Adélce Motlové ze
Sadské a o tom bych se ráda rozepsala v jiném článku, stejně jako
o poděkování sponzorům.
Zdenka Hamerová

Společně jsme pomohli Adélce

A

délce bylo letos 18 let
a studuje 3. ročník Gymnázia Nymburk. Blonďatá
dívka, která kdysi na autobusové zastávce Hálkova v Sadské
utrpěla velice vážná zranění, už
není malá. Těžké následky po
srážce s nákladním vozem však
zůstaly. Adélka má za sebou
spoustu těžkých operací, ta poslední proběhla letos a léčení stále není u konce a zřejmě
nebude u konce nikdy. Chtěli jsme Adélce
udělat radost, a proto jsme jí výtěžek 18. ročníku Cesty pohádkovým lesem v pondělí
15. 6. věnovali k 18. narozeninám. Samozřejmě si uvědomujeme, že to není dárek jen
od nás pořadatelů (SDH, DS Klicpera a KIC
města Sadská), ale i od vás všech, co jste
v sobotu 13. 6. přišli a přispěli. Je to dárek
také od pohádkových bytostí na stanovištích,
od sponzorů, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli na tuto akci a přímo Adélce do kasičky.
A kolik to tedy celkem dělá? Na vstupném se
od vás, návštěvníků vybralo 6 725 Kč, Adélce
přispěli ještě sponzoři částkou 5 275 Kč. Takže jsme Adélce předali rovných 12 000 Kč.
A my už asi tušíme, na co je použije, protože
každý čerstvý „dospělák“ touží po řidičském

průkazu. Jenže autoškola pro hendikepované je poněkud dražší, než
ta „obyčejná“. Takže se náš společný
dárek bude Adélce jistě hodit.
Přímo na nákup bonbónů a produkci
DJ ještě sponzoři věnovali 3 500 Kč
a poskytli i další bonbóny, lízátka,
dárečky na disco, buřtíky, odznáčky,
dixi toaletu, pěnu, limonádu, dřevo na
oheň a zajistili i koníčka na vození dětí. Velice
děkujeme všem sponzorům, velmi si pomoci
vážíme. Jsou to: ISOSTAV, Čejka Staněk –
instalatéři, Postřižinský pivovar Nymburk,
Petr Hnilo, Uhelné sklady Holanovi, Václav
Frank, Alois Bultman, Jiří Kolář, Jiří Jeník,
Jaroslav Vrána, Martina Husáková – nehtové studio, Zdeněk Borovička – krmiva,
Eva Krátká – papírnictví, Helena Husáková
– květinářství, Bohumil Štěpán – železářství, Ladislava Vlčková – květinka, Ladislav
Koutský – drogerie TETA, manželé Svobodovi, Petra Bezuchová, Lenka Jirásková
Čajenka – kávenka, Eduard Štěrba – Večerka, manželé Černí – restaurace Na
schůdkách, Monika Kytková. Finančně se
samozřejmě podílelo i Město Sadská, SDH,
DS Klicpera, KIC Sadská.
Zdenka Hamerová

Se seniory

na výletě

V

e čtvrtek 11. června jsme v 7 hodin
ráno vyrazili na výlet se seniory ze
Sadské. Měli jsme namířeno na státní
zámek Opočno, pak jsme se vydali do Sedloňova na skalku pana Grulicha, o kterou se
nyní stará jeho manželka. Ta nás také provedla svým voňavým královstvím, kde se skrývá
na 1 000 druhů skalniček a rostlin, jejichž
semena pan Grulich přivezl z různých koutů
světa. Odpoledne jsme strávili v Novém Městě nad Metují, kde jsme navštívili zámek v držení rodiny Bartoň-Dobenín a jeho krásnou
zahradu. Domů jsme přijeli ve večerních hodinách příjemně unavení. Velký dík patří paní
Cecílii Coufalové, která nás provázela a celou
cestu nám vyprávěla spoustu zajímavostí.
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Jak dál s popelnicemi na bioodpad?

M

ilí spoluobčané, děkuji těm, kteří se čané, kteří se ke třídění přihlásili, je obdrží
ke třídění bioodpadu přihlásili. Není k zapůjčení zdarma. V souladu s novým Obnás zatím mnoho, přihlášku k do- čanským zákoníkem podepíší jejich převzetí
dání hnědé popelnice podalo 78 občanů. a obdrží poučení, jak s nádobou zacházet,
I tak je to důvod začít! V současné době jsou co se smí a nesmí do těchto nádob ukládat.
hnědé nádoby objednány. Jde o popelnice Ti, kteří se v pokladně úřadu přihlásí k třídění
odpadu do konce letošního roku, je budou
o objemu 240 l a jejich svoz bude
mít zapůjčeny zdarma. Po novém
prováděn jednou za 14 dnů.
roce již bude stanovena úhrada. Je
Na svozu směsného odpadu
to zkouška, zda se nám tento systém
(plechové popelnice) se nic
osvědčí. Na základě vašich připomínek
do konce tohoto roku nemění
BIOODPAD jej můžeme upravit a dále zdokonalovat.
a budou tedy odváženy jednou
Našim přáním je, aby se nás ke třídění
týdně. K vlastnímu odběru bubiodpadu přihlásilo hned od začátku co
dete vyzváni na základě vašeho
nejvíce. Zcela jistě se to projeví i na odpřihlášení. Tyto hnědé nádoby
měnách města za tříděný odpad.
budou městu Sadská dány do

Václav Frank
pronájmu firmou NYKOS a ob-

Posílení stanovišť na třídění odpadu

K

oalice mimo jiné jednala
o třídění odpadů, protože
naše město, v porovnání
s jinými obcemi, produkuje velké
množství směsného komunálního odpadu. Jeho likvidace a svoz
nás stojí miliónové částky a způsobuje, že i přes vysoký vybíraný
poplatek za popelnice ještě na tyto
služby město dále doplácí. Jednou
z možností, jak snížit množství
produkovaného směsného komunálního odpadu, je větší a dů-

slednější třídění! Z tohoto důvodu nyní provádíme dvě opatření:
zavádění bio popelnic a posílení
stanovišť na třídění odpadů.
V souvislosti se zavedením bio
popelnic budou z třídících stanovišť staženy kontejnery na bio
odpad, jejichž obsah byl masivně
znehodnocován směsným komunálním odpadem a místo nich
bude posíleno množství žlutých
a modrých kontejnerů na plast
a papír. Dále budujeme pět zcela

Pozor

na lišky!

V

poslední době se ztrácí spousta drůbeže z dvorků
chovatelů. Na svědomí to má liška, která se snaží
uživit své potomstvo. Začalo to v Hradištku, kde
panu Němcovi ukradla 13 slepic. Ten si lišáka natočil i na
kameru, jak se mu v noci zkouší dostat do kurníku. Panu
Novákovi ze Zvěřínka liška odnesla z otevřeného dvora
na 40 kusů drůbeže a paní Hubáčkové ze Sadské 30 kusů.
To se dělo i dříve, ale ne v takovém množství. Paní Hubáčková mě požádala o pomoc, ale podle zákona o myslivosti
je jakýkoliv zákrok marný. Dnes je ze zákona zakázáno
chytat zvěř do želez, do tluček, trávit jedem a plynem,
zabíjet elektrickým proudem. Nesmí se ani chytat do sítí.
Velkým problémem je zakáz lovit jakoukoliv zvěř do 200
metrů od posledního trvale obývaného stavení. Problém
je, že se z našich polí ztratili křečkové, syslové, myši, plazy
a v posledních dvaceti letech i zvěř bažantí a zajíci, kvůli nekontrolovatelné chemizaci a mechanizaci polností.
Dnes se pole skoro nehnojí mrvou, ale stříkají se i 10x do
roka! Nenajde-li liška dostatek potravy v přírodě, bude se
na našich dvorcích objevovat častěji. A ty si občane pomoz jak umíš, nesmí tě ale udat soused.

Alois Bultman, radní a člen MS Sadská

nových stanovišť v ulicích: Karla
Viky, Na valech, Tylova, Podskalí
a Barákova. Celkově bude počet
kontejnerů na třídění odpadu
prakticky zdvojnásoben a doufáme, že tím bude občanům umožněno lépe a pohodlněji odpad
třídit.
Milan
Dokoupil
radní

Opravy komunikací

byly zahájeny!

P

o údržbových pracích na
místních komunikacích,
kdy byly opraveny největší
výtluky, začínáme s dalšími
opravami. Jde zejména
o komunikace v ulicích Bojiště, jižní část ulice
Hlouškova až k ulici
Karoliny Světlé, severní
část ulice Hlouškova s částí
ulice Baráková. Ty byly nejvíc poznamenané minulými stavbami kanalizačních sítí.
U všech komunikací je použita technologie asfaltové emulze s drtí s následným
uválcováním, čímž je povrch vozovky
utažen a vyrovnán. Firma u všech vysoutěžených oprav komunikací garantuje záruku
na tři roky. Odvedenou práci pak prověří
zejména zimní období. Její kvalitu ale
sledujeme nejen v průběhu vlastních prací,
ale kontrolujeme i při závěrečném předávání díla. Zjištěné nedostatky nebo závady
požadujeme odstranit ihned.
Teprve až čas ukáže, zda zvolená technologie, která je pro nejnutnější opravy
komunikací výrazně levnější než nový
asfaltový povrch, byla správná. Připomínám, že jde o opravárenskou technologii.
V ulicích, které budou budovány zcela
nově, jako např. Jesemany a Podskalí,
budou běžně asfaltové povrchy, popř.
kamenná dlažba.
Václav Frank

Pokládka kabelů. Co nás čeká?

J

i chodníky do původníak jsme již upozorňoho stavu, zejména v ulici
vali, zahájila firma CODr. Sokola a Kostelní.
FELY a.s. pokládku noV ulici Jesemany chodvých kabelů nízkého napětí
níky souběžně opravov ulicích Podskalí, Jesemany,
vány nebudou, protože
Dr. Sokola. Posléze se přesupočítáme ještě v tomto
ne do ulice Kostelní. Mnozí
roce s její celkovou rez vás tyto práce přivítali, ne- Pokládka kabelů V podskalí.
konstrukcí. Na Středoboť konečně zmizí staré betonové a kovové sloupy s drátovým vedením, český kraj byla podána žádost o dotaci ve výši
výrazně se zlepší komfort v zásobování elek- 3 miliony korun a věříme, že bude kladně vyřítřinou v domácnostech a někteří budou moci zena, což umožní provést tyto práce.
Znovu upozorňujeme, že tyto opravy prodokončit plánované fasádní opravy.
Současně s těmito pracemi nastane ve městě bíhají bez uzavírek komunikací, tedy za plřada předpokládaných potřebných změn. Fir- ného provozu. Přestože pracuje firma rychma COFELY a.s. souhlasila ještě s pokládkou le a naše kontroly potvrzují, že i čistě, jde o
kabelů nového veřejného osvětlení, kterého staveniště, kde je třeba dbát zvýšené opase zmíněné ulice následně dočkají. Znamená trnosti! Vám, občanům, se omlouváme za
to, že konečně zanikne staré již nevyhovující případné nepříjemnosti,
a mnohde dokonce nebezpečné osvětlení, jenž které mohou s těmito prabude demontováno. Zanikne i stará síť veřej- cemi vzniknout, a prosíme
ného rozhlasu, kterou bude nutné nahradit o toleranci, která se nám
novým bezdrátovým rozhlasovým systémem. do budoucna jistě vyplatí.

Václav Frank
To vše ještě do konce tohoto roku.
Firma má za povinnost uvést pozemky místostarosta
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Druhý
krok
L

oučení se základní školou má
pro žáky vždy několik kroků.
Pořád si říkají, že je ještě čas,
ještě mají spoustu zážitků před sebou,
ale najednou přijde ten první krok
a děti už vědí, že se konec nezadržitelně blíží. Prvním krokem bývají obhajoby, které by měly završit jejich putování školou, měly by ukázat, jak jsou
deváťáci schopni vypracovat velkou
práci na dané téma a pak ji obhájit.
Hned za tím přijde na řadu krok
druhý - slavnostní vyřazení, které se již
léta koná na Městském úřadě a je důstojným rozloučením se školou. Tady
již občas ukápne slza. Všichni si uvědomují, jak blízko je střední škola a že
je najednou bude čekat spousta práce
a odpovědnosti. Dospělí vidí jako dnes
ten den, kdy je přivedli do první třídy,
učitelé si vybaví všechny starosti i radosti, které společně prožili. Pro žáky
samotné je to začátek bilancování po
důležité etapě života. Stříbrný řetízek
jim pak bude připomínat místo, kde
chodili do školy, město, které jim
bylo domovem a naděje, které do
nich vkládají jejich blízcí.

Čech Aleš
Třídní učitel 9.B

Já chci všem deváťákům popřát hlavně
hodně štěstí. Byly
to s nimi příjemné
roky a i když jsme
ze začátku takříkajíc hledali společný
rytmus, nakonec se to, myslím,
podařilo. Všichni se snažili, a tím
se také mohli i vyvíjet, celkově byli
prostě bezvadní. Ještě jednou jim
chci popřát hodně štěstí i úspěchů.

Řehořková Jindřiška
Třídní učitelka 9.A

Moji milí deváťáci!
Víte, jaká významná událost se odehrála
ve čtvrtek 1. září roku 2011? V tento den
se začala na ZŠ v Sadské odvíjet naše
společná historie. Čtyři roky jsem Vás
doprovázela na Vaší cestě pubertou, prožívala
s Vámi Vaše studijní úspěchy i neúspěchy, radosti i trápení,
budování vlastní identity i učení se vzájemnému soužití
a porozumění. Prožila jsem s Vámi spoustu pěkných okamžiků, dopřáli jste mi ten luxus stárnout pomaleji. Byli jste
„akčním“ kolektivem plným nápadů, vždy jste si se vším
uměli poradit a dokázali zorganizovat i nemožné.
A proto dnes, když odcházíte do života, se o Vás nebojím.
Vím, že se neztratíte. Spolu s Anthony J. P‘angelem Vám
přeji: „Kamkoli půjdete, bez ohledu na to, jaké bude počasí,
neste si s sebou své vlastní slunce.“
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Napsali jste nám...
V minulém čísle jsme zveřejnili
dotazy sadských občanů, které
znepokojil  rozkopaný stav   
významného krajinného prvku na
Skále na pozemku, který vlastní  Ing.
arch. A.Tomášek. Z jeho podrobného
vysvětlení  vyplynulo, že  terénní
modelace  vznikly jako první krok
projektu obnovení sadu. Vysvětlil
jednotlivé kroky postupné  úpravy
pozemku, včetně opatření pro dostatek
vláhy pro vysazené stromky, apod.
Zveřejnili jsme také oznámení
Odboru  pro životní prostředí MěÚ
Nymburk, že vlastníkovi pozemku
byla uložena pokuta za provedení
zásahu bez souhlasu orgánu ochrany
přírody a že s ním bylo  projednáno
částečné uvedení plochy do
původního stavu.
Citujeme z dopisu pana Oldřicha
Houžvičky, který takto reagoval na
článek v minulém čísle Sadských
novin.
l Pane architekte Tomášku,
k Vašemu dopisu, který opožděně

vysvětluje Vaše počínání na Skále: Toto
chráněné území vzniklo na podnět
Klubu přátel přírody v Sadské proto,
aby byla zajištěna ochrana rostlin
a živočichů v této oblasti. O Vašem
záměru provádět terénní modulace
na Skále jste měl včas informovat
Odbor životního prostředí v Nymburce,
který již 22. 8. 2001 potvrdil registraci
Významného krajinného prvku Skála.
Nyní se obáváme Vašeho „domodelování vyhloubené rýhy“, které hodláte
realizovat do konce června. Na tomto
Odboru v Nymburce jsem jako člen
Klubu přátel přírody v Sadské vyjádřil
nesouhlas s projednáním o „částečném
uvedení plochy do původního stavu“.
Jistě bychom si všichni přáli, aby byl
narušený terén uveden do původního
stavu a provedení kontrolováno Odborem životního prostředí.
Nad významem sdělení OŽP Nymburk „…částečné uvedení do
původního stavu…“ diskutovali také
radní města a vyžádali si konkrétnější
stanovisko Odboru.

ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně
Podle ustanovení § 86 odst. 1 zákona
předpisů je ten, kdo poškodí, zniějších
pozd
í
zněn
přírody a krajiny, ve
a krajiny chráněné podle tohoto
čí nebo nedovoleně změní část přírody
o stavu, pokud je to možné
dníh
půvo
do
ji
átit
zákona, povinen navr
dního stavu rozhoduje orgán
a účelné. O možnosti uvedení do půvo
ochrany přírody.
prostředí, jako příslušný orMěstský úřad Nymburk, odbor životního
ou část VKP Skála nelze zcela
ozen
gán ochrany přírody usoudil, že pošk
použita formulace „částečnébyla
proto
a
,
stavu
o
navrátit do původníh
dnávání přestupku byl
proje
m
ho“ uvedení do původního stavu. Běhe
á plocha upravena, a to:
mětn
před
bude
jak
ob,
způs
stanoven termín a
terénu sražením hran rýh, které
Bude provedeno citlivé domodelování
hloubky zásypem zeminy, dále
jejich
budou zadržovat vodu, a snížením
a jejich domodelování. Okraje
jílem
ží
nádr
čních
reten
dojde k vyplnění
svahy a bylinami vhodnými
í
ňujíc
rýh budou osazeny rostlinami zpev
a keři vhodnými do výsušy
strom
ěn
dopln
bude
Sad
p.
pro tento bioto
vysemenění již vyskyzené
přiro
o
ných lokalit. Dále bude podpořen
ušení bude provedeno
vyso
na
ých
citliv
ch
míste
V
ů.
tujících se druh
mulčování kvůli zadržení vody.
mohly vést k oslabení ekologickoVeškerým dalším zásahům, které by
předcházet souhlasné stanovisko
-stabilizační funkce VKP Skála, musí
o případě pověřený
tomt
v
je
m
orgánu ochrany přírody, který
OÚ Sadská.

Poděkování

Rády bychom poděkovaly Nadě Hanuš Vávrové za perfektní
vedení dramatického kroužku RC Život je hra, a to nejen
za profesionalitu, ale také lidskost a veselou mysl.

Tvoje holky Any, Julča, Kačka, Klárka, Naty a Terka

Na dovolenou

s knihou

Mezi vším dovolenkováním
a užíváním si prázdnin si
určitě najdete čas i na knížku. Ať
už vás k ní dovede nepřízeň počasí, dlouhá chvíle při
cestování, nebo vám zpříjemní povalování se na pláži,
rozhodně doporučuji začíst se do některé z následujících knih.
Jan Trachta - TichY dech
Autor, chirurg Trachta, používá úsporný styl psaní bez
kudrlinek, založený na faktech z vlastní lékařské praxe
v mezinárodní organizaci Lékaři bez hranic na území
Konga 2008, 2011 a Haiti 2010. Text je „zliterárněný“
deníkový záznam, jehož dynamický spád dění tkví
v monotónním vypravěčském tempu, nabitém autentickými obsahy, syrově drsnými, ale pravdivými. Dozvíme
se mnoho o životě v jiných existenčních a mentálních souřadnicích,
o „temné chudobě“, o namáhavém naplňování hodnoty solidarity těmi
lékaři, kteří před ubíjejícím byrokratismem vyspělého lékařství dávají
přednost plnění Hippokratovy přísahy v nuzném prostředí.
Kateřina Tučková – Žítkovské bohyně
Vysoko v kopcích Bílých Karpat jsou rozeseta přikrčená
stavení. Všude je daleko. Proto si tam prý některé ženy
uchovaly vědomosti a intuici, kterou jsme ztratili. Předávaly
si ji z generace na generaci řadu století. Říkali jim bohyně,
protože dokázaly bohovat, prosit Boha o pomoc. Dora
Idesová je poslední z bohyní. Brání se přijmout zastaralý
způsob života a věštit příchozím z odlitého vosku jako její teta Surmena. Vše se mění, jakmile pochopí, že co se v jejím životě zdálo
být nešťastnou shodou okolností, bylo promyšleným plánem.
Petra Soukupová - Pod sněhem
Tři sestry nasedají jednoho dne do auta a vyrážejí
k rodičům na oslavu otcových narozenin. Atmosféra
už po několika kilometrech jízdy houstne. A to ještě
žádná ze sester netuší, že další nepříjemnosti je čekají
v domě rodičů. Na rodinných vztazích a v na první
pohled obyčejných událostech dokáže Soukupová
zachytit otisky spletitých osudů s takovou bravurou, že před
čtenářem vyvstávají jako jedinečná životní dramata.
Michal Viewegh - Zpátky ve hře
Nová kniha Michala Viewegha dostala název podle
jedné ze třinácti povídek. Autor v nich svou oblíbenou postavu Oskara vystavuje kritickým životním
momentům: manželskému stereotypu či nevěrám,
ale také skoro jisté smrti. Stárnoucí hrdina ji sice
přežije, ovšem záhy se ocitne ve víru těžkých
následků. Jedním z nich je rozvod spojený s rozvratem
Oskarových dosavadních jistot.
Zdeněk Jirotka - Saturnin
Kdo by neznal Saturnina! Základní kámen české
humoristické literatury a nesmrtelný příběh
sluhy, který je tak trochu jiný. Celá kniha je nabitá
kultivovaným humorem a postavami, které si
zamilujete. Saturnin se „neochodí” a pokaždé,
když se do něj začtete, vás donutí smát se až k pláči.
Vladislav Vančura - Rozmarné léto
Ať už bude či nebude vaše léto rozmarné, čtení
Rozmarného léta vás určitě pohladí na duši.
Jedny lázně, tři pánové a jejich historky. Vladislav Vančura v Rozmarném létu vyznal lásku
českému jazyku a slovnímu umění.
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Česko četlo dětem i v Sadské
Víte, že každodenní čtení výrazně stimuluje dítěti
mozek? Když mu čteme pravidelně, rozvíjíme tak
jeho znalosti, představivost, rozšiřujeme slovní
zásobu a podporujeme emoční zrání. Zároveň se
u potomka formují čtecí návyky, učí se rozlišování
dobra a zla a je tak i chráněn před nevhodným
vlivem masové kultury. Čtení také poskytuje únik
od nudy a problémů a samozřejmě vytváří pouto
mezi rodiči a dítětem. Rituál
spojený se čtením je pevným
záchytným bodem v životě
človíčka, který mu také dodává
pocit bezpečí.

K

ampaň „Celé Česko čte dětem“
je dlouhodobý program, který
podporuje rodinnou pospolitost
a vzhledem k tomu, že v dnešní době
kralují  u dětí počítačové hry a televize,
má tato kampaň velmi vysokou společenskou důležitost. U nás vznikla v roce
2006 z iniciativy Evy Katrušákové,
která se inspirovala v zahraničí. Ještě
předtím, v roce 2001, zahájila kampaň
s názvem „Polsko čte dětem“ manželka polského velvyslance v USA, Irena
Koźminska. Uplatnila při ní poznatky Jima
Trelease, amerického guru předčítání. Ten ve
své publikaci přímo vybízí: „Bez ohledu na
to, kolik máš práce, je tou nejdůležitější věcí,
kterou kromě projevů lásky a objímání můžeš
učinit pro budoucnost svého dítěte, také každodenní hlasité čtení a omezení televize.“
Do kampaně se v České republice zapojují
nejen rodiče, ale i mateřské a základní školy,
knihovny a dobrovolníci. Cílem letošního
v pořadí již pátého ročníku TÝDNE ČTENÍ DĚTEM V ( 1.- 7. 6. ) bylo motivování

Otevírací doba
knihovny je
o prázdninách
stejná jako
během roku.
Po 12-16
Út 10-17
Čt 12-17
dětí, mládeže
a dospělých k soustavnému čtení
a rozvíjení lásky k literatuře prostřednictvím hodnotné a dobré literatury. Četlo se
i v Sadské, a to 4. června od 10 hodin. Po
krátkém uvítání básničkou od žáčků druhých
tříd nám žáci druhého stupně ZŠ Sadská
představili svůj projekt „Extra třída“, jehož
prostřednictví  pomohli sadskému útulku
Aura pro psy. Pak už se začalo číst. Plejádu
pohádek odstartovala paní starostka
Mgr. Eva Jurinová s Neználkem, pokračovala
Zdenka Hamerová s Českým Honzou,
Jirka Michna představil Pošťácké pohádky.  

POZNÁTE CO TO JE?
I takový pohled se otevírá z naší vyhlídky
u kostela v Sadské. Poznáte co to je? Kde
stojí kostelíček, který viděl Michal Němeček přes objektiv v zasněném počasí?

Napište nám odpověď na e-mailovou
adresu: redakce@mesto-sadska.cz
a první dva, kteří uhádnou správně,
čeká milá malá odměna.

Marcela Dudková četla knihu o Víle Amálce,
paní Marie Vinšová zase příběhy z pražské
ZOO, Jiří Jeník jako vodník uvedl Vodnické
pohádky a paní Jarmila Křížová si vybrala
Kocourka Damiánka. Do čtení se zapojily
i děti ze třetích tříd a pan učitel Počarovský.
Mottem celé akce bylo i letos: Čtěme dětem 20 minut denně. Tady se neříká: „Jdi
a čti si,“ ale „Pojď, budu ti číst.“
Děkuji všem účastníkům
a těším se na další, šestý
ročník.
Čtení zdar!
Monika Malinová
vedoucí knihovny
K.Viky v Sadské

Knižní

novinky
v knihovně
Ken Follet – Hranice věčnosti
Poslední část románové trilogie
Století. Do osudů hlavních hrdinů
zásadním způsobem vstoupí dějinné
události a konflikty od počátku 60. do
konce 80. let 20. století. Jakým směrem se budou ubírat životy hrdinů?
Kerstin Gier – Druhá stříbrná kniha snů
Druhý díl napínavé snové trilogie. Odkud
zná Secrecy Livino tajemství? Co před
ní Henry skrývá? Kdo se to potuluje po
chodbách snového světa? A proč je Livina sestra Mia najednou náměsíčná?
Lars Kepler – Stalker
Po 9 letech na psychiatrii se pastor Rocky Kyrklund znovu vrací
do života. Policii někdo pošle
video ženy v okně. Následujícího
dne je žena nalezena mrtvá. Vyšetřovatelé podezřívají Rockyho...
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sport a spolky
Olympijské

zlato
v Sadské!

Ano, je to tak. Historicky první
zlatou medaili z letní dětské olympiády, pořádané v rámci České republiky, přivezl z Plzně Vojta Procházka!

K

aratista ze sadského oddílu Shotokan karate Dó – TJ Sadská byl jako jeden ze
dvou chlapců nominovaný Středočeským krajem na Hry VII. letní olympiády dětí
a mládeže v disciplíně karate. V letošním roce
se pořadatelství ujal Plzeňský kraj. V týdnu od
15. 6. - 19. 6. 2015 mezi sebou soutěžilo v Plzni bezmála 3 000 závodníků v 18 sportovních odvětvích.
Vojta zahájil své „vítězné tažení“ v disciplíně
kata, kde v konkurenci 22 závodníků skončil nad
očekávání těsně pod stupni vítězů s „bramborovou“ medailí. Pozitivně naladěný se soustředil na
svou silnou disciplínu kumite, která přišla na řadu
ve středu. Čekali jsme, že budou zápasy těžké už
kvůli tomu, že byly vypsané pouze dvě váhové

kategorie, a to do
50 kg a nad 50 kg. Vojta se měl se svými 52 kg tedy utkat se závodníky o více jak dvě
váhové kategorie těžšími. Až do semifinále však
postoupil bez větších problémů. Zde proti němu
nastoupil borec z Pardubického kraje, který byl
o hlavu větší a o bezmála 15 kg těžší. Vojtu poslal dvakrát k zemi nečistým kopem do rozkroku
a to spolu s bolestivě podvrtnutým ukazováčkem
na pravé ruce Vojtou otřáslo tak, že těsně před
koncem zápasu prohrával 2:0. Naděje na finále
v nás pomalu mizely, ale Vojta ukázal srdce bojovníka. Posbíral zbytek fyzických i psychických
sil a pouhé 4 vteřiny před koncem otočil zápas
perfektním tříbodovým kopem na hlavu soupeře na 3:2. Tribuny zaplněné fanoušky Středočeského kraje bouřily nadšením, když Vojta se
slzami bolesti i štěstí zároveň opouštěl tatami!
Do finále nastoupil proti soupeři z Liberce, kterého ještě nikdy neporazil. Po nezbytných taktic-

Na kopyta a míčový

Memoriál
Karla
Vrby

S

tejně jako v minulých letech
jsme si i letos vzpomněli na
výraznou postavu sadského
basketbalu Karla Vrbu. Zorganizovali jsme již 7. ročník Memoriálu
pro naše nejmenší Vosy a mladší dorostenky. Na turnaj přijelo
v sobotu 5 týmů. Kromě domácích
dorazili: Basket Slovanka, Slavoj
Český Brod, Basket Poděbrady
a Valosun Brno. Sadské hráčky
se postupně popasovaly se všemi
soupeři, nejsilnější soupeř, Slovanka, je čekala nakonec.
V náročném utkání plném hezkých
akcí jsme byli nakonec šťastnějším
týmem a zvítězili jsme nečekaně
vysoko 62:24. Příjemným překvapením byla návštěva Ladislava
Sokolovského, který předal ceny
nejlepším hráčkám i týmům.

kých pokynech, kde jsme museli vzít
v potaz i jeho „ochrnutou“ pravou ruku,
kterou většinou tvrdými údery boduje,
se zápas vyvíjel pro Vojtu velice nadějně.
Soupeř si s ním nevěděl rady a Vojta naopak
předvedl několik pěkných, i když nebodovaných
technik. I díky tomu se po nerozhodném bezbodovém výsledku přiklonili rozhodčí na Vojtovu stranu a Vojta získal vytoužené zlato! Když
k němu přidal ještě bronzovou medaili v disciplíně kumite týmů, mohli jsme tento nádherný
úspěch začít slavit. Svým vítězstvím potvrdil titul
úřadujícího mistra České republiky a dvojnásobného vítěze Národního poháru z letošního roku.
Po dvou stříbrných olympijských medailích z roku
2009 (Josef Černík) a 2011 (Filip Černík) se sadský
oddíl karate dočkal i té nejcennější – zlaté. Svou
účastí reprezentoval Vojta nejen Středočeský kraj,
ale i svůj mateřský oddíl karate a město Sadská.

red

sedmiboj!

O
Pořadí: 1. Sadská, 2. Slovanka,
3. Poděbrady, 4. Český Brod,
5. Valosun Brno
Druhý den jsme začínali znovu, tentokrát byl turnaj věnován dorostenkám. Tady jsme si chtěli vyzkoušet
především spojení mladších
a zkušenějších hráček. Tomu jsme
podřídili i střídání bez snahy za každou cenu vyhrát.
Pořadí: 1. Kladno, 2. Kolín,
3. Sadská, 4. Děčín
Chtěla bych poděkovat všem, kteří
svou přítomností podpořili naši snahu
nezapomenout na skvělého a přímého
člověka, který až do poslední chvíle
věnoval svou energii a srdce propagaci sadského basketbalu. Zároveň
velmi děkuji všem rodičům, kteří zajistili hladký průběh obou turnajů.

ddíl stolního tenisu
TJ Sadská zve všechny vyznavače míčových sportů na dvě akce,
které pořádá v letních měsících na kurtech u sokolovny
v Sadské. Nejprve se v sobotu
11. 7. uskuteční populární
turnaj v nohejbale dvojic
„Kopyta“, který v roce 2015
organizují stolní tenisté. Turnaj je určen pro všechny neregistrované hráče. Prvenství
obhajuje sadská dvojice bratrů Hubáčkových.
Další sobotu 1. 8. se pak
koná již 16. ročník míčového
sedmiboje „O putovní pohár
města Sadské“. Toto náročné
soupeření v sedmi míčových
sportech vždy přiláká mnoho
míčových šikulů zejména ze
Sadské. Přesto v posledních
letech vypálila již dvakrát
místním rybník pražská dvojice J. Hruška - D. Kafuněk.

Poslední domácí vítězové
byli před dvěma lety J. Kyncl P. Počarovský. Rekordmanem
v počtu vítězství je však osminásobný šampion M. Motl.
V plejádě vítězů se ještě objevují jména renomovaných
sadských sportovců jako
J. Wagner, M. Svoboda, J. Jaroš, M. Beran nebo M. Vydra.
Přihlášky na nohejbalová „Kopyta“ bude přijímat
J. Vojáček, na míčový sedmiboj M. Beran. Účastníkům i divákům bude k dispozici kvalitní občerstvení
v hospůdce „Sokolovna“.
Srdečně zve oddíl stolního
tenisu TJ Sadská.

škola / školky

Slovo

ředitelky

Jaký byl uplynulý školní rok?
Je za námi další školní rok
a pro mě o to významnější,
že z devátých tříd vycházejí žáci, které jsem jako
čerstvá ředitelka poprvé
vítala. Početné třídy mezitím prořídly stěhováním,
odchody na gymnázia nebo
opakováním ročníku a z dětí
jsou téměř dospělí lidé. Zatím si na dospělé
spíše hrají, uvnitř to jsou ale velké děti, které
se umějí smát i plakat, kdykoli je k tomu příležitost. Teď si najednou víc a víc uvědomují,
jak blízko je chvíle, kdy se za nimi naposled
zavřou dveře školy a budou muset jít dál.
Doufejme, že splní naděje svých rodičů a podaří se jim uspět v dalším stupni vzdělávání.
To jim přejeme my všichni.
Školní rok byl plný akcí, a hlavně
projektů. Celkem pět rozpracovaných
a administrativně nesmírně náročných
projektů naplnilo beze zbytku náš čas. Za
pochodu se měnila pravidla vedení dokumentace. Navíc jsme absolvovali stovky
hodin školení, jen aby byly splněny podmínky dotací. Škola na oplátku získala
nové vybavení, tablety, pomůcky, počítače
i příležitosti navštívit provozy, kam by se
děti jinak neměly šanci podívat. Na škole
začala pracovat psycholožka, rodiče měli
možnost využít specializovanou službu
biofeedback, jejíž výsledky jsou obdivuhodné. Pro zájemce máme přislíbeno, že
bude tato služba k dispozici i příští rok,
ovšem již placená. Výhodou bude, že ji
mohou děti využít přímo ve škole, bez
dojíždění. Školní rok byl pro mě unikátní
i nesmírně vstřícným a podnětným jednáním s rodiči. S naprostou většinou z nich
jsme na „stejné vlně“, a proto věřím, že se
nám i nadále bude dařit, aby každý rok
opouštěli školu rozumní a vychovaní mladí lidé, kteří svým rodinám i škole udělají
svou další cestou životem jen radost. Přeji
krásné prožití prázdnin vám všem.

Blanka Žánová
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Jak bylo na škole v přírodě
ve Svoru u Nového Boru
l Od 12. do 19. května jsem byla
na škole v přírodě ve Svoru u Nového Boru. Bydleli jsme v chatkách po
čtyřech dětech. Náš vychovatel se
jmenoval Jirka. Byl moc hodný
a byla s ním zábava. Jednou jsme
šli do lesa hrát hru. Když jsme se
vrátili, tak jsme šli hrát kuličkovanou a florbal. Jídlo bylo také velmi
dobré. Za to musíme pochválit paní
kuchařky. Příští rok bych se tam
opět ráda vrátila.

Nicol Plecháčová, 3. A
l Škola v přírodě začala tím, že
1. stupeň ZŠ Sadská dorazil do
Rekreačního střediska Svor. Vybalili jsme si v chatkách č. 11 až
16. Potom jsme šli do jídelny, kde
jsme se seznámili s celotáborovou hrou Eldo Rádo. Ve hře stáli
proti sobě kovbojové a indiáni.
Zjistili jsme, že se náš vychovatel
jmenuje Jirka. Plnili jsme různé
úkoly. Dostávali jsme zlato, za
které jsme si kupovali stavby,
mlýn, kovárnu, farmu, skladiště,
větrolam a pozorovatelny. Také
jsme vystoupili na horu Klíč, která
měří 759 m. Užili jsme si různé
atrakce: skákací hrad, lezeckou
stěnu, trampolínu, dále minigolf

a florbal. Vařili tam skvěle. Moc
se mi líbil celý areál.

Tomáš Vopěnka, 3. A
l Náš vychovatel se jmenoval Pepča. Hráli jsme různé hry, např. florbal,
ringo, házenou, basketbal. Hledali
jsme Eldo Rádo. Byly tam úžasné
tři diskotéky. Za úklid jsme měli 10
bodů, jen jednou 9. Dívali jsme se na
mistrovství světa v ledním hokeji. Dokonce jsme vyšli na kopec jménem
Klíč. Na našem pokoji bydlely Adélka
Buřilová, Eliška Kvízová, Adélka
Koutská a Bětka Mullerová. Jídlo mi
tam moc chutnalo.

Adéla Buřilová, 5. A
l V úterý jsme přijeli do Rekreačního střediska Starline. Byli jsme

ubytováni v bungalovu č. 6. Moc
dobře tam vařili a bylo tam krásně.
Dostali jsme vychovatele Pepču.
Ve středu jsme začali etapovou
hru, sbírali jsme zlato a kupovali
si budovy. Ve čtvrtek jsme jeli do
sklárny. Viděli jsme tam, jak se
vyrábí, vyfukuje a tvaruje sklo.
Nakonec jsme si mohli koupit
skleněný výrobek. V pátek jsme
se dívali na hokej. V sobotu večer
byla diskotéka. V neděli jsme si
v učebně složili vzdušný míč, se
kterým byla velká zábava. V pondělí
jsme se vydali na horu Klíč, dívali
jsme se na hokej a večer byla znovu
diskotéka. V úterý ráno jsme si
sbalili a jeli domů. Škola v přírodě
se mi moc líbila.

Lukáš Pekárek, 5. A

V Mateřské škole se děti nenudí

V

květnu nás čekalo mnoho
rozmanitých akcí. Již tradičně do školky zavítalo
maňáskové divadlo ,,Kašpárek“
paní Ivany Lhotákové s pohádkou ,,O Vodníčkovi“. Originalita
tohoto divadla spočívá v zapojení všech dětí do dějů pohádek.
Ty vždy obsahují poučení a zábavnou formou děti vzdělávají.
Každé představení je doprovázeno písničkami, na které se děti
vždy velmi těší.
Dále se nám podařilo zajistit
pro MŠ Sadská dotovaný hudební program dvojice Vanda
a Standa od Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství pod názvem ,,Přijede k nám návštěva“
zaměřený na zdravou výživu
a hygienu při stravování. Dětem
se v průběhu programu vštěpovaly základní hygienické zásady
například mytí rukou, umývání
ovoce a zeleniny. Formou hry
se dozvěděly, proč nemají jíst
nahnilé potraviny, proč nejíme

nic, co najdeme, co nám spadne na zem, nebo proč nepijeme
vodu z řeky.
Ve školce se dětem naskytl
nevšední zážitek. Všichni si vyzkoušeli nový interaktivní vzdělávací projekt určený pro MŠ od
Workshop teenager´s clubu pod
názvem ,,Čokoládové pokušení“, kde byly mlsání a hra nejen
povoleny, ale vlastně přikázány.
Program umožňoval praktické
ukázky a také nabízel vlastní
tvoření s čokoládou
Dalším nevšedním zážitkem

byla návštěva MS Sférického
kina neboli mobilního planetária přímo ve školce. Cílem
bylo podpořit zájem dětí o nové
věci a jevy, které se dějí kolem
nás. Sférický projekční systém
uvnitř pojízdné kopule umožnil
dětem výhled neuvěřitelných
360 °C. Všichni jsme shlédli napínavý film ,,KALUOKAHINA.
Začarovaný korálový útes.“
V květnu se děti také zúčastnily akce pořádané ZŠ Sadská pod
názvem ,,Maraton proti kouření“
v rámci prevence proti kouření.
Děti běhaly štafetově a celé akce
se zúčastnily s velkým nasazením
a za velké podpory žáků a pedagogů ZŠ Sadská.
Potěšil nás tým žáků z MŠ Sadská, který v červnu reprezentoval
naší školku na 4. ročníku festivalové přehlídky Ráj na zemi 2015
a získal úžasné 1. místo v kategorii mateřských škol. Ke krásnému
výsledku dětem gratulujeme.
Děkujeme za jejich šikovnost
a chuť se na festival připravovat.

Hledám podnájem nebo pronájem
bytu 2+kk nebo 2+1 v Sadské nebo v Poděbradech,
Nymburce, Kostelní Lhotě a Pískové Lhotě.
Lenka Kolářová, Kostelní 78, 289 12 Sadská

CESTOVKA SADSKÁ

Šmejkalová Dana
Nabídka zájezdů od více než 70-ti ověřených
ČESKÝCH A NĚMECKÝCH CK

Garance shodné ceny s cenou zájezdu u pořádající cestovní kanceláře.
Našim klientům dále nabízíme: letenky, mezinárodní autobus. jízdenky,
zvýhodněné parkování na letišti Praha, zvýhodněný odvoz na letiště aj.
Tak neváhejte, prodej LAST MINUTE je v plném proudu!!!

Tylova 262, 28912  Sadská
+420 775 622 333, www.cestovkasadska.cz

Prodám starší
rodinný domek

Dům má dvě místnosti,
koupelnu, komoru a WC.
Je částečně podsklepený,
v zadní části je kolna a uhelna. Plocha celkem 198 m2,
včetně nádvoří, kde je studna a venkovní stání. Zahra-

da 261 m2 se zděnou kolnou
a dílnou je naproti přes vedlejší komunikaci. Domek je napojen na elektrickou a vodovodní síť a leží v klidné části
obce Velenka, mimo hlavní
komunikaci. Poblíž je autobusová zastávka na trase Praha-Sadská-Poděbrady.
Cena 950.000 Kč, nabídka prodeje je časově omezena do poloviny srpna a prohlídka je možná po dohodě.
Volejte na 730 551 730
Zn.: rychlé jednání.

