SADSKÉ
NOVINY

Číslo: 8, ročník: 18, vychází 25. 8. 2017

V minulých číslech našich novin jsme vás informovali
o nové přístavbě základní školy. Během léta se podařilo stavbu dokončit a tak školní rok začnou děti i v nové
přístavbě. Ta bude slavnostně otevřena 4. září a všichni
zájemci si jí budou moci prohlédnout v rámci dne otevřených dveří, který se bude konat při příležitosti 115 let
otevření naší školy dne 28. září. Naše děti získaly čtyři
nové, moderně vybavené kmenové třídy. Zajistili jsme
tak dostatečnou kapacitu v naší základní škole, tak aby
nemuseli mít rodiče starost s umístěním dětí.

Před starou budovou školy se dokončují práce na rekonstrukci chodníků a vozovky, V současné chvíli už je dokončena křižovatka Riegrovy a K.Světlé a zbývá dodláždit prostor mezi
školou a hasičskou zbrojnicí. Chodníky se podařilo dodělat
do začátku školního roku. Prosíme o zvýšenou pozornost při
jízdě v okolí základní školy, jelikož je zde nové dopravní značení a organizace dopravy. Řiďte se novým dopravním značením, nejezděte popaměti. Pokud vezete děti do školy autem,
tak přednostně využívejte k jejich vysazování speciálně zřízená místa pro krátkodobé zastavenív Riegrově ulici a na parkovišti před radnicí. Děti následně bezpečně dojdou do školy
po novém chodníku.
S novým školním rokem nastanou také změny v mateřské
školce. V areálu mateřské školy byly vyměněny lampy veřejného osvětlení a nově natřeny fasády dvou hlavních pavilonů.

ZDARMA

Hlavní změnu si ale vynutil nový zákon o povinné předškolní
docházce. Jelikož budou mít děti předškolního ročníku zvláštní výukový program, tak jsme museli přistoupit ke zrušení již
tradičních, věkově smíšených, tříd. Nově tedy vzniknou dvě
třídy předškoláků a dvě třídy věkově smíšených „středňáků“.
Dostatečná kapacita naší mateřské školy, ale i nový dotační
titul na zajištění odborné pracovnice, nám umožňují od nového školního roku přijímat i děti mladší tří let. Tyto děti budou
docházet do pátého oddělení školky na dvoře knihovny, kde
budou mít speciálně vybavenou třídu.Děti budou přijímány
do naplnění kapacity.
Milan Dokoupil,
starosta města

ZPRÁVY Z RADNICE
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Ze zasedání Rady města Sadská dne 26. července 2017
Rada města schválila:
Přidělení dotací z příjmů z loterií
a VHP na činnost dětí a mládeže
SDH Sadská (23.000,‑), Junáku
Sadská (20.000,‑) a MO ČRS Sadská (13.000,‑). Zároveň schválila
s uvedenými subjekty veřejnoprávní
smlouvy na přidělení dotací.
Rada města doporučila ZM schválit: Přidělení dotací AFK Sadská
(77.000,‑), TJ Sadská (83.000,‑)
a Rodinnému centru ŽIVOT JE
HRA (34.000,‑).
Rada města stanovila:
Cenu za užívání části zpevněných ploch na Palackého náměstí ve dnech 22.‑28.08.2017 panu
Otovi Třískovi, Jesenice, za účelem
provozování atrakcí v době sadského posvícení v roce 2017 ve výši
15.000,‑ Kč.

Žádost SDH Čech, Moravy
a Slezska
SDH Čech, Moravy a Slezska,
Okresní sdružení hasičů Nymburk,
požádalo o poskytnutí uvolněných
prostor po Polabském muzeu v čp.
257 pro zřízení hasičského muzea,
kam by byla umístěna sbírka hasičských artefaktů. S ohledem na skutečnost, že budova bude procházet
rekonstrukcí, na níž se zpracovává
studie a využití bude třeba projednat
v ZM Sadská, navrhuje se v současné době vzít žádost Okresního sdružení hasičů Nymburk na vědomí.
Rada města vzala na vědomí:
Žádost Okresního sdružení hasičů
Nymburk o poskytnutí uvolněných
prostor po Polabském muzeu v čp.
257 pro zřízení hasičského muzea, kam by byla umístěna sbírka

hasičských artefaktů s tím, že budova bude procházet rekonstrukcí,
na níž se zpracovává studie a využití
bude třeba projednat v ZM Sadská
Společnost Business Benefit
s.r.o. předložila cenovou nabídku
na zpracování a podání žádosti
o dotaci a následné projektové řízení projektu „Zvýšení bezpečnosti
pěších a cyklistů“ ve městě Sadská.
Cenová nabídka zahrnuje činnost
při zpracování a podání žádosti
za částku 16.000,‑ Kč + 2% z dotace
v případě schválení žádosti a následné projektové řízení po schválení dotace za částku 5 – 6 % z dotace s tím,
že konkrétní částka bude stanovena
dle skutečného rozsahu projektu.
Rada města schválila:
Cenovou nabídku na zpracování
a podání žádosti o dotaci ze SFDI

Ze zasedání Rady města Sadská dne 16. srpna 2017
Rada města schválila:
Darovací smlouvu se společností
Parker‑Hannifin s.r.o., Poděbradská 1005, 289 12 Sadská, kterou
tato daruje městu Sadská na provoz útulku pro psy finanční částku
ve výši 4.250,‑ Kč.
Rada města schválila:
Darovací smlouvu se společností
Parker‑Hannifin s.r.o., Poděbradská 1005, 289 12 Sadská, kterou
tato daruje městu Sadská na uspořádání běhu „Sadská devítka“ finanční částku ve výši 10.000,‑ Kč.
Rada města schválila:
Darovací smlouvu se společností
Parker‑Hannifin s.r.o., Poděbradská 1005, 289 12 Sadská, kterou
tato daruje městu Sadská na novoroční ohňostroj finanční částku
ve výši 10.000,‑ Kč.
Rada města doporučila ZM
schválit:
Smlouvu o sdružení finančních

prostředků podle § 69a odst. 1 a 2
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, ve výši 30.000,‑ Kč ročně
k zabezpečení rozšířené činnosti
JSDH Sadská s cílem zajistit požární bezpečnost obce Hradištko
od 01.10.2017.
Žádost Mysliveckého spolku
Sadská
Myslivecký spolek Sadská oznámil
konání tradičního Memoriálu Jana
Potměšila ve střelbě na asfaltové
terče ve dnech 25.8.2017 – přípravné práce a 26.08.2017 – střelby. Zároveň zástupci spolku požádali o uzavření Pístecké cesty
v době od 17:00 do 20:00 hod. dne
26.08.2017 a od 09:00 do 17:00 dne
26.08.2017.
Rada města schválila:
Uzavření Pístecké cesty v době
v době od 17:00 do 20:00 hod. dne
25.08.2017 a od 09:00 do 17:00 dne

26.08.2017 z důvodu konání akce
„Memoriál Jana Potměšila – střelba
na asfaltové terče“.
Rada města schválila:
Dodatek č. 5/2017 ke smlouvě
na zabezpečení odpadového hospodářství, kterou bylo přidáno 10 ks
nádob na BIO odpad, se společností
NYKOS a.s., Ždánice 71, 281 63
Kostelec nad Č. Lesy.
Žádost spolku Vejfukáři z.s.
Spolek Vejfukáři požádal o pronájem pozemku parc.č. 1380/1
na 3 dny pro akci „Stanování“
od 08.09. do 10.09.2017 v ulici Prokopova.
Rada města schválila: Pronájem pozemku parc.č. 1380/1 v ulici Prokopova ve dnech 08.09. – 10.09.2017
spolku Vejfukáři z.s. za účelem konání akce „Stanování“ za nájemné
ve výši 500,‑ Kč. RM zároveň udělila v souladu s Čl. 3 odst. 3 písm. b)
OZV č. 2/2013 výjimku ze zákazu

a následné projektové řízení projektu „Zvýšení bezpečnosti pěších
a cyklistů“ firmy Business Benefit
s.r.o., Praha 3.
Firma ENVIREX, spol. s r.o.
předložila nabídku na zpracování
projektové dokumentace Analýzy
rizik ekologické zátěže v lokalitě jezero Sadská, zahrnující v minulosti
vzniklá a v současnosti předpokládaná ekologická rizika.
Rada města schválila:
Cenovou nabídku na zpracování PD
Analýzy rizik na lokalitě jezero Sadská firmy ENVIREX, spol. s r.o.,
Nové Město na Moravě, ve výši
88.500,‑ Kč bez DPH, tj. 107.085,‑
Kč s DPH.

Důležitá
telefonní čísla:
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Evropské tísňové volání:

112

Policie ČR v Sadské: 158
Městská policie v Sadské:

800 20 21 21

rozdělávání ohňů, stanování a nocování.
Rada města schválila:
Kupní smlouvu na akci nákup „Cisternové automobilové stříkačky pro
jednotku SDH Sadská“ s vítězem
stejnojmenné veřejné zakázky, tj.
se společností KOBIT, spol. s r.o,
Praha 6, za cenu 6.298.700,‑ Kč bez
DPH, tj. 7.621.427,‑ Kč s DPH.

Vít
Rodičům nově narozených občánků
města Sadské

áme

nové

občá

Máte-li zájem zúčastnit se se svým miminkem
vítání občánků, přihlaste se prosím osobně
na MěÚ Sadská - oddělení matriky nejpozději do 18. 09. 2017.

nky

Termín vítání občánků je naplánován na úterý dne 12. 10. 2017.
Vítání se týká dětí, které jsou narozené duben 2017 až srpen 2017.
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Ztracený klid na Jezeře
Poslední dva roky dochází na Jezeře ke změnám. Město se snaží o dokončení rekultivace Jezera po těžbě a zrušení těžebního
prostoru, což by umožnilo na Jezeře zřídit oficiální koupaliště.
Upravili jsme několik nových pláží, které jste jistě prozkoumali.
Některé jsou využívány hodně, některé, jako například takzvaná hasičská pláž na západním břehu, méně, což je velká škoda,
protože i na této pláži fungovalo občerstvení a voda byla čistší.
Přes vodu od této pláže, na břehu chatové osady Vodrážka, byla
v loňském roce upravena také nová městská pláž a navíc se vedle ní objevila nová soukromá pláž.
Tato nová pláž přinesla v letošní letní sezóně hodně kontroverzí. Majitel
pláže si zde zřídil několik různých atrakcí, stánek s občerstvením, molo,
půjčovnu lodiček a hudební produkci. Mnoho návštěvníků, hlavně mladší
ročníky, tuto atrakci uvítalo. Jinak je tomu u majitelů chat v chatové oblasti.
Ti totiž ztratili klid na rekreaci, který v této oblasti odjakživa a donedávna
panoval. Vzhledem k množícím se stížnostem a různým pověstem kolujícím
po městě cítím potřebu uvést na pravou míru některé informace.
Na fotografii u článku vidíte obě pláže. Část na fotografii vlevo od dřevěných kůlů je městská pláž a část vpravo je pozemek soukromého majitele.
Tato část pláže nikdy nepatřila městu Sadská, radnice jí nikomu nepronajala ani neprodala. Majitel si tyto pozemky koupil od společnosti BG Technik cs, a.s., jenž postupně rozprodává pozemky, které na Jezeře vlastní.
Nový majitel si na svém pozemku zřídil výše popsané občerstvení a atrakce.
Učinil tak bez jakéhokoliv povolení příslušných orgánů. Nemá stavební povolení, ani mít nemůže, protože územní plán v tomto prostoru neumožňuje
takové stavby. To mu bohužel nijak nebránilo v tom, tyto černé stavby postavit a provozovat. Provozovatel taktéž nemá povolení ke vjezdu automobilů
do chatové osady, to mu opět nebránilo v tom, aby vjížděl s auty na městskou pláž, nebo na náměstíčko v chatové osadě, a tam s auty parkoval. Bez

svolení města umístil na městské pozemky chemické WC. Nemá zajištěn
odvoz odpadu. Vlastníci přilehlých chat si oprávněně stěžují na hluk z hudební produkce. Naši městští strážníci neustále vyjíždějí k řešení hlášených
přestupků v tomto místě. Město bylo nuceno nainstalovat dřevěné kůly
okolo příjezdové cesty a na hranu městské pláže, aby zabránilo nelegálnímu parkování aut. Bohužel majitel ani provozovatel občerstvení domluvené postupy nedodržují a z udělených pokut si nic nedělají. Vymahatelnost
práva v našem státě je obecně na tragické úrovni. Pokud navíc úřad narazí
na někoho, kdo zcela programově počítá s tím, že na něj nikdo nemůže, tak
je řešení pomocí legálních postupů zdlouhavé a obtížné.
Nechceme mít z Jezera mrtvé místo bez života, ale je třeba postupovat
s ohledem na zájmy okolí a chovat se slušně. Takové provozovatele by město
jedině uvítalo a podporovalo.

Milan Dokoupil,
starosta města

Fotograficky z rekonstrukce náměstí a školy
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Kauza
učitelka – nafouknutá bublina?
V červnovém vydání Sadských novin bylo sděleno, že jsem pedagožky zanesení záznamu do trestního rejstříku nezabránilo.“
uvedla v omyl školského ombudsmana tím, že jsem mu poskytla nepravdivé a neprověřené informace o učitelce J.K. Považuji
proto za důležité a správné, abych se k celému případu vyjádřila.
Začal vlastně na dubnovém jednání zastupitelstva, kdy vystoupila ředitelka
školy Blanka Žánová a mimo jiné oznámila, že hodlá od letošního září uzavřít trvalý pracovní poměr s učitelkou J.K. Asi málokdo ze zastupitelů věděl,
o co se vlastně jedná a proč tento personální záměr ředitelka vlastně sděluje.
Požádala jsem ji proto o vysvětlení, které plynulo v chaosu informací o tom,
že nějakou lživou kauzu proti učitelce rozvinula média, proběhl soud, který
rozhodl špatně a dnes že má učitelka čistý trestní rejstřík, je velmi oblíbená
u dětí a může tedy vyučovat. Paní Žánová srozumitelně kauzu nevysvětlila,
neřekla to podstatné a my zastupitelé jsme se shodli, že výběr učitelů je v její
kompetenci.
Tady mohla být za případem tečka, jenže…Někteří rodiče sledovali jednání
v přímém přenosu, jiní ze záznamu a poté mi jeden z nich rozrušeně volal,
zda vůbec vím kdo je učitelka J.K. a že si nepřejí, aby jejich děti učila právě
ona! Z pochopitelných důvodů nechtějí zveřejňovat svá jména, jednoduše
proto, že se bojí. Jeden sadský žák je po krátké zkušenosti s touto paní v péči
lékařů. Upozornili mě na články z ČTK, MF Dnes, iDnes.cz a České školy,
které vyšly koncem loňského roku s konkrétním popisem událostí tak, jak se
postupně odehrávaly: že učitelka J.K. psychicky týrala žáky na ZŠ v Poděbradech, že je urážela slovy jsi hlupák, nadávala do blbců, ponižovala a křičela na ně tak, až z toho děti měly psychické následky a některé si dokonce
z hlavy trhaly vlasy. Jednomu chlapci diagnostikovali lékaři somatoformní
reaktivitu. Trpěl bolestmi hlavy, břicha, obával se křiku, zesměšňování
a podceňování, ve třídě prožíval pocity ohrožení. Za týrání svěřené osoby
Okresní soud v Nymburce učitelku v roce 2015 potrestal dvěma roky vězení
s podmíněným odkladem na tři roky, Krajský soud v Praze v únoru verdikt
zmírnil na půl roku vězení s roční podmínkou. Mezitím ovšem tato učitelka
učila na naší sadské škole!!! Nejvyšší soud její dovolání zamítl a ředitelka
Žánová byla nucena J.K. propustit. Cituji z tisku: „Podle právníků ale toto
propuštění přišlo pozdě a škola celé měsíce porušovala zákon, když nechala
učit ženu, pravomocně odsouzenou krajským soudem. Následné dovolání

Celý příběh považuji za velmi vážný a jako zastupitelka jsem povinna ho
pomoci vyřešit, což jsem rodičům slíbila. Zaskočilo mě, že vše vlastně začalo v době, kdy jsem byla starostkou, ale tyto informace se ke mně tenkrát,
bohužel, nedostaly. Řešila bych to i jako občan města, protože něco tak
opovážlivého se jen tak nevidí! Dokonce soudce Nejvyššího soudu potvrdil, že v jejich agendě jde o výjimečnou kauzu. Postupovala jsem korektně
a předala jsem ji školskému ombudsmanovi s žádostí o pomoc při řešení
této nežádoucí situace. Jeho pozornost jsem odkázala na mediální výstupy
na stránkách iDnes.
• 22.11.2016 „Jsem blb, nutila učitelka říkat žáky. Za ponižování dostala
podmínku.“
• 24.11.2016 „Žena odsouzená za ponižování žáků dál protizákonně učila.“
• Webové stránky „Česká škola“.
Není tedy pravda, jak tvrdí radní, že jsem předložila ombudsmanovi nepravdivé a neověřené informace. Upozornila jsem ho na mediální příspěvky, nic
více, nic méně. Jejich pravdivost by měli řešit výše povolaní. Ostatně, očekávala bych, že už po veřejné diskusi na toto téma v médiích koncem loňského
roku se ředitelka školy bude bránit právní cestou, pokud se o ní psaly nepravdy. Proč tak neučinila…?
PaedDr.Ladislav Hrzal, po poradě s vedoucím právního oddělení MŠMT mi
poslal stanovisko, v němž se mimo jiné uvádí, že ředitelka školy tím, že tuto
učitelku zaměstnávala, porušila zákon. Přeposlala jsem ho Radě města Sadská s doporučením, aby se k případu vrátila a stížnosti rodičů seriózně vyřešila. Ta však 6.června konstatovala, že není důvod se touto problematikou
nadále zabývat! Zabývat se ale začala celostátní média. V pátek,7.7. vyšel
článek v MF Dnes ve středočeském vydání a v pondělí, 10.7. na iDNES.cz
s více než 180 pozoruhodnými názory v diskusi. Varující příběh učitelky si
tak dál žije svým životem a to je dobře.
Při čtení souhrnu šokujících událostí nelze přehlédnout vzkaz ze sadské radnice. I přes rozhodnutí tří soudních instancí, které vinu učitelky J.K. uznaly,
vedení města jejich verdikty bagatelizuje. Tvrdí, že v celé kauze jde jen o nafouknutou bublinu.

Bohoslužby
o posvícení
NEDĚLE 27. srpna 11:15 hod.

slavnostní mše svatá k výročí posvěcení
kostela sv. Apolináře

STŘEDA 30. srpna 17:00 hod.
tzv. Posvícenské requiem – za všechny zemřelé
obyvatele Sadské a okolí

NEDĚLE 17. září 11:15 hod.
poutní bohoslužba
v kapli Panny Marie Bolestné
Pro návštěvníky, kteří nechtějí navštívit kostel
či kapli kvůli bohoslužbám, je pro prohlídku
vyhrazen čas vždy 20 minut před
bohoslužbami.
Přejeme Vám radostné posvícení!
Římskokatolická farnost Nymburk.
Další informace a akce naleznete na

http://nymburk.farnost.cz/

Eva Jurinová

Stanovisko
Školské rady
Školská rada je dle zákona orgánem, který
se podílí na řízení školy. Je složena ze zástupců rodičů, zřizovatele a školy. I proto
svolala ředitelka školy v dubnu její zasedání,
aby Rada zaujala stanovisko k případu paní
učitelky J.K. i vzhledem k tomu, že v tisku
byly uveřejněny částečné nebo neúplné informace.
Rada byla seznámena s tím, že paní učitelka nastoupila do školy v roce 2013 a informovala vedení,
že neodešla z bývalého působiště v dobrém. Splnila
všechny zákonné předpoklady k přijetí do zaměstnání a domluvila se s ředitelkou školy na ročním
působení a následném vyhodnocení. Po několika
měsících požádala ředitelka třídní důvěrnici o vyjádření a výsledkem byla žádost o to, aby paní učitelka zůstala ve třídě i nadále, protože je dětmi i rodiči
dobře hodnocena. Toto vyjádření bylo Radě předloženo. Po dvou letech pak působila v jiné třídě.
Mezitím probíhala soudní jednání, která si mnohdy
protiřečila, výsledkem však bylo podmínečné odsouzení na několik měsíců, proti kterému podala
paní učitelka dovolání. Informace o výsledku soudu
se v tisku objevila dřív, než bylo doručeno usnesení. Okamžitě po zveřejnění v médiích podala paní
učitelka výpověď, aby nepoškodila jméno školy. à

(pokračování z předchozí strany)
V dubnu 2017 předložila p.učitelka čistý trestní
rejstřík a byla přijata jako asistentka. V době řešení
celé kauzy oslovili ředitelku školy rodiče bývalých
žáků s velmi kladným vyjádřením k práci J.K. I tato
vyjádření byla Radě předložena. Rada pak podpořila ředitelku školy v úmyslu zaměstnat paní učitelku
v dalším školním roce. Předsedkyně Rady školy se
rozhodla výsledek jednání prezentovat i na Zastupitelstvu města, kde ředitelka chtěla o celé kauze
informovat. To se také stalo a po prezentaci nikdo
neměl dotaz k celé kauze a zastupitelé zkonstatovali, že je vše v kompetenci ředitelky školy.
17.8. svolala ředitelka školy schůzku rodičů třídy,
kde bude paní učitelka působit, seznámila je se
skutečnými fakty, upozornila na některé nepřesné
informace v médiích a předložila jim vyjádření rodičů bývalých žáků. Schůzky se zúčastnily i členky
RŠ za rodiče. Závěrem schůzky byla jednoznačná
podpora záměru ředitelky zaměstnávat i nadále
paní učitelku jako třídní ve 4.tř.
Rada školy se zabývá nejen otázkami, které vyplývají z provozu školy. Je hlavně prostředníkem mezi
školou, zřizovatelem a rodiči. Proto nás mrzí, že se
musíme dozvídat z médií o údajně týraných dětech
ze školy. Pokud rodiče nemají odvahu řešit problém
s vedením školy, je tu přece třídní důvěrník, psycholožka, Rada školy nebo zřizovatel. Na nikoho
z nich se neobrátil nikdo se svým problémem. A to
je škoda.

Školská rada
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Odchyty opuštěných a toulavých zvířat
I toto řemeslo patří k práci strážníka městské policie.
K této dovednosti je třeba platné osvědčení, které naši
strážníci získali na Veterinární fakultě v Brně, kde
prošli jak teorií o nemocech, druzích zvířat, způsobu
chovu v prostředí útulku, tak i praktickým výcvikem
manipulace se zvířaty, způsobu jejich odchytu a transportu. Městská policie Sadská má osm veřejnoprávních smluv s okolními obcemi na odchyt toulavých
zvířat.
Nejčastěji se odchytávají psi. Za prvních sedm měsíců
strážníci odchytili 44 psů, kteří byli umístěni do našeho útulku Aura, v ulici pod Bory v areálu čističky
odpadních vod. V současné době jsou zde umístěni
dva psi a jedna fenka. Tyto počty se pravidelně mění,
protože toulavých, odložených nebo zatoulaných psů
je poměrně mnoho.
Chronické psí tuláky již známe osobně a oni nás. Někteří nás rádi vidí a stačí zavolat a přiběhnou,ale jsou i tací, kteří nás rádi nevidí, protože si pravděpodobně pamatují, co od naší společnosti mohou čekat: klec, útulek a konec volného pobíhání. S odchytem těchto tuláků je to dosti
složité, mají čtyři nohy a dokážou se protáhnout kdejakou dírou v plotě. Důležitá věc jsou kapsy
plné piškotů, velká trpělivost a nakonec se vždy nějaké řešení najde. Mnoho pravidelných tuláků
se prostě jde projít, obejde blok, ve kterém bydlí, zkontroluje své sousedy a vrátí se domů. Zdá
se to úsměvné, ale bohužel tito tuláci vystavují sebe i ostatní nebezpečí, které je spojeno s automobilovou dopravou. Málokterý pes umí počkat na kraji silnice, než přejedou auta. Většina se
prostě vydá přes silnici ve chvíli, kdy se jim to hodí. Ve městě Sadská je volný pohyb psů upraven
vyhláškou města, která stanoví pravidla o volném pohybu psů. Porušení této vyhlášky může být
samozřejmě postižitelné.
Rádi bychom Vám představili vybavení, které používáme při odchytu toulavých zvířat. Nejjednodušší je
samozřejmě vodítko, ale ne každý pes si nechá nasadit
obojek a připnout vodítko. Tak abychom chránili sami
sebe, používáme několik ochranných pomůcek, jako
jsou například pevné rukavice, které zajistí, aby kočičí
drápy a ptačí zobáky nebyly natolik účinné. Jiné rukavice zase používáme na psy. Kousnutí psa, který se brání
nebo bojí, je velmi nepříjemné a tyto rukavice ochrání
naše ruce. Je pravdou, že kousnutí je cítit i přes rukavice, ale rozhodně to nemá zdravotní dopady. Na ty agresivnější jedince musíme bohužel použít odchytovou
tyč, což je nástroj, který už není tak pohodlný a jeho
použití je pro zvířata dosti stresující, a proto tuto tyč používáme jen zřídka a jen v nejnutnějších
případech. Poslední pomůckou jsou uspávačky. Jedná se o zařízení, které dokáže vystřelit střelu,
která je naplněna uspávací látkou. V naší výbavě máme uspávací pušku a foukačku. Puška se
dá použít na větší zvířata, jako jsou koně, krávy, vysoká zvěř a podobně. Takzvaná foukačka se
používá na ta menší zvířata. Naši techniku jsme předvedli dětem ze základní školy na branném
dnu, Vejfukijádě a hasičském soustředění u jezera v Sadské. Děti měly možnost si zkusit, jaké to
je vystřelit foukačkou a trefit terč. Je pravdou, že mnohé by byly zdatnými lovci.
Odchyty doprovází mnoho úsměvných historek. O víkendu nám volala paní, že nalezla pejska
v Sadské na kruháku „je promočený, celý se klepe a mám starost o pejskovo zdraví“ uvedla.
Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se jedná o chronického útěkáře Lojzíka,který byl na své
pravidelné procházce. Jelikož Lojzíka známe, stačilo ho pokárat, že se nemá toulat. S pokynem
„Lojzíku domů!“ se Lojzík rozeběhl ke svému bydlišti, kam jsme ho z povzdálí doprovázeli. Bohužel se najdou i smutné případy, například občané Třebestovic nám nahlásili nález koťat v PET
láhvi odhozené do kontejneru. Byl to smutný pohled, koťata byla plná červů a zcela prochladlá.
Za pomocí pracovnice kulturního centra, která koťata usušila a zahřála, se nám podařilo nalézt
neziskovou organizaci, která se o nalezená koťata postarala. Útulek Aura, který je v péči Městské policie Sadská má i svůj facebookový profil, kde pravidelně zveřejňujeme nalezence. Přátelé
útulku svým sdílením ve většině případů napomohou k návratu nalezence domů k majiteli, nebo
se najde dobrá duše, která se nalezence ujme.Za tuto neocenitelnou pomoc patří všem velké díky.
Rád bych toto téma zakončil slovy Mahátmy Gándhí: „Velikost a mravní pokrok národa se pozná
podle toho, jak zachází se zvířaty“.
Milan Javůrek, MP Sadská

Z KULTURY
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Knižní novinky v městské knihovně
Jane Corryová – Manželova žena
Psychologický thriller, v němž každodenní lži
jednotlivých postav utahují smyčku osudu čím
dál pevněji a vedou k nezvratitelným událostem.
Mladá právnička Lily je odhodlaná bojovat za své
manželství, i když je postaveno na lži. Tuší, že její
manžel Ed ji ve skutečnosti nemiluje, a pak je tu
ta záležitost s jejím bratrem, jehož smrt je tabu.
A co teprve Joe, první klient, kterého má Lily
před soudem obhajovat, muž obžalovaný z vraždy své přítelkyně, jenž ji nevysvětlitelně přitahuje.
Lily není jediná, kdo se snaží bruslit mezi pravdou a lží. Carla si právě uvědomila, že pomocí lži může dostat, co bude chtít – aniž by se starala o to,
komu ublíží. Když se Lilyin manžel rozhodne Carlu namalovat, spustí tím
nevědomky lavinu katastrofických událostí, které ovlivní celých následujících šestnáct let a mají naprosto fatální důsledky.

Steve Robinson
Poslední anglická královna
Když americký genealog Jefferson Tayte dorazí do Londýna, zemře mu v náruči jeho starý
přítel a kolega. Nedlouho poté se Tayte a profesorka historie Jean Summerová vydají po mrtvolami poseté cestě, která je zavede až do roku
1708 k Londýnské královské společnosti. Co si
mají myslet o příběhu pěti vědců, kolegů Isaaca
Newtona a Christophera Wrena, kteří byli za tajuplných okolností oběšeni za velezradu? Jak se
blíží k odhalení pravdy, Tayte a Summerová zjišťují, že se ocitli ve smrtelném nebezpečí. V jejich blízkosti se pohybuje vrah, odhodlaný obnovit to,
co považuje za jedinou skutečnou královskou linii – a rovněž machiavelistický „lovec dědiců“, který v nejnovější sérii vražd, únosů a skandálů vidí
jedinečnou obchodní příležitost.

Z HISTORIE MĚSTA A KULTURY
Tomáš Sterneck
Smrt českobudějovického hejtmana
Na konci června 1618 oblehne vojevůdce vzbouřených českých stavů Jindřich Matyáš Thurn České
Budějovice. Vystrašení konšelé jsou připraveni
otevřít rebelům brány. Připojení města ke stavovskému povstání však zabrání politický převrat
zosnovaný hejtmanem budějovických císařských
žoldnéřů Janem Aulnerem z Birkenfelsu… Neuběhne ani pět měsíců a Aulner je ve svém příbytku nalezen mrtvý. Podivné okolnosti hejtmanovy
smrti se stávají předmětem diskrétního vyšetřování, které vede primátor Kašpar Teindleser.

Petra Dvořáková
Každý má svou lajnu: O florbalu,
prvních láskách a ceně vítězství
Sourozence Adama a Kateřinu pojí s ostatními nejen život na malém městě, společná škola a přátelství, ale především florbal. Trénují několikrát týdně
a doufají ve vítězství v krajském poháru. Sportovní
úspěch však zdaleka není jejich jedinou starostí.
Doma to houstne, rodiče se hádají a Richardova
parta volí stále drsnější praktiky. Stane se Eliška
Adamovou holkou, nebo jen pomáhá Richardovým
gorilám v jejich neférovém jednání? Může Richardův otec koupit jeho týmu výhru? V čem všem má prsty malá Váva? A kdo
dá vítězný gól? Zahrajte si s nimi florbal a zažijete mnohem víc než jedno
florbalové vítězství. Kniha pro děti a mládež.

Blanka Hošková
Trojhra
Patříte mezi ty, které vyhrály v loterii a na první
dobrou si našly životního partnera, se kterým prožívají spokojený a plnohodnotný partnerský život,
anebo jste vybíraly tak dlouho, až jste přebraly či
si dokonce nevybraly vůbec? Kamilásky vyprávějí
příběh dvou žen, jejichž povahy, způsob života i životní priority jsou diametrálně odlišné, přestože
jejich náručí i srdcem prochází ve stejném období
jeden a tentýž muž.

S rpnoví
jubilanti

Oldřich Houžvička
Marie Černá
Josef Pertlíček
Miroslav Malík
Miroslava Vydrová
Bohuslav Nachtigal
Všem jubilantům
přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí.
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FOTOSOUTĚŽ

V minulém čísle bylo úkolem poznat zarostlý vchod
do bývalé prodejny „Hrba“ v „Bahníkově mlýně“ v parku
na rozhraní ulic Třebízského a Pražská. Tentokrát se sešlo
opravdu hodně odpovědí, ale jako první správně odpověděla e‑mailem Michaela Růžičková, kterou v kanceláři
starosty čeká malá odměna.

„Bejvávalo“ – Naše náměstí
Hezký pohled je na naše náměstí od Spořitelny na školu, radnici, přilehlé opravené domy,
sousoší a park. Souhlasíte? A nyní se na přiložené fotografii podívejte, jak vypadala protější strana ještě v roce 1938. Líbí se Vám?
Dnes je tam Norma a Spořitelna s byty a je jistě hez- Stavební plány dom
u č. 77 vypracoval architekt František
Klapák v roce 1940. Původně to byl
čí. První kupec se usadil v Sadské v domě č. 76 roku
bytový dům - bez obchodu a Spořiteln
y. V té době byl starostou města B. Majo
r.
1794 a jmenoval se rytíř Antonín z Clannerů z Hor
Kutných. Jeho bratr dům přestavěl a v roce 1817 dal zřídit první
která byla nahrazena kruhovým objezdem.
poschodí a v něm ochotnické divadlo. Po mnoha letech byla poSlavností a oslav na našem náměstí bývalo hodně. Lidé se velice
stavena Spořitelna.
rádi scházeli, debatovali, zdravili se a měli k sobě blíž. Oblíbené
Posléze se v roce
bývaly i srazy sad1987 další domy
ských rodáků. To
začaly
bourat.
sem přijížděli nejen
Postaveny
byly
lidé z okolí, ale dozáklady a hrubá
konce až z Ameristavba
nového
ky. Všechny akce
nákupního střebyly vždy hojně
diska. Bohužel
n a v š t ě v o v á n y.
na dlouho. ZaTento snímek je z roku 1926, kdy byl 26. května odhalen
čalo se mu říkat
pomník padlých. Dnes mnozí spoluobčané využívají náměstí
„Holubí dům“.
a přilehlé ulice k venčení svých psů a nezáleží jim na čistotě
Rozestavěný dům lacino koupil nový majitel. Po dlouhou dobu
a kráse našeho města, dříve tak uznávaného a nesoucího název
pan podnikatel nebyl k nalezení a rozestavěný objekt bez stěn,
Lázně Sadská.
ukrytý za drátěným plotem, stál na náměstí.
Miluše Borovenová
Nyní je v přízemí Norma. Obchody a restaurace v prvním
poschodí byly
přestavěny
na byty, které
bývají pronajímány často pouze na přechodnou dobu.
Na snímku ze slavnosti na náměstí je vyfotografovaný pan učitel A. Němeček v sokolském kroji
a pan Munzi. Poznáte i jiné lidi? Všimněte si
úzké silnice mezi hotelem “U ČESKÉHO LVA“
a Batlíkovou tiskárnou. A to byla tato hlavní silnice na Prahu velice frekventovaná.
V pozdějších letech byla budova nynější pošty
zbourána a postavena nová silnice s křižovatkou,

FOTOHÁDANKA NA SRPEN:
Dnešní fotohádanka je poměrně lehká. Kde najdete tyto
sluneční hodiny?
Odpovědi zasílejte ve formě: „Název budovy, ulice, případně
Č.P.“ na e‑mail: sadskenoviny@seznam.cz, nebo odpověď
doručte osobně na Podatelnu Městkého úřadu Sadská.
Michal Němeček

Napište si do diáře, na co se můžete těšit v září
KIC Sadská a hospůdka sokolovna Vás zvou na tradiční POSVÍCENSKÝ MEJDAN 26. 8. od 21,00 hod.
SADSKÁ, hospůdka sokolovna open air

21. září ve čtvrtek odjíždíme v 8,00 hod. od radnice z náměstí v Sadské
do Litoměřic na ZAHRADU ČECH.
Hlásit se můžete v KIC nebo v knihovně. Zájezd je pro seniory za 80,‑Kč

10. září v neděli od 15,00 hod. V KINĚ – Artistická skupina MISTRAL přiveze představení CIRKUS BUDE!
Uvidíte celou řadu artistických kousků ve stylu klasických cirkusových vystoupení. Vstupné 95,‑Kč, děti do 12 let 65,‑Kč

24. září v neděli od 16,00 hod. se bude konat KONCERT V KAPLI PANNY MARIE BOLESTNÉ.
Máte rádi hudbu dávných slavných mistrů? Přijďte si poslechnout profesionální umělce na žesťové nástroje, ke všemu v neobvyklém a málo užívaném romantickém prostoru naší barokní kaple. Koncert se koná ve spolupráci s římskokatolickou církví a pod záštitou starosty Milana Dokoupila.
Vstupné 150,‑Kč, senioři 110,‑Kč, předprodej KIC Palackého nám. 257,
Sadská

17. září v neděli od 16,00 hod. V KINĚ – O ČARODĚJNÉ KRČMĚ
Milé děti, v krčmě žije baba Magi a loupežník Bujón, kteří zajali zámeckou
dceru Lesněnku. Komu se ji podaří zachránit? Bude to silák Divobij, nebo
starostův syn Chytrolín? Pohádku přiveze divadlo Andromeda a vstupné je
jednotné 50,‑Kč

Zdenka Hamerová

ZE SPORTU

ZE SPORTU

Již 25 let se u jezera v Sadské plave, jezdí na kole a běhá… se psy

Jak se žije mladým sadským fotbalistům?
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Jubilejní ročník triatlonu O Železného psa 2017 proběhl v sobotu
19. srpna. Navzdory původně nepříznivé předpovědi počasí, která se naštěstí nevyplnila, se závodu zúčastnilo celkem 54 závodníků se svými čtyřnohými kamarády.
Nechyběl ani úžasný pan Weigert (ročník 1946) s věrnou
Yukou, který pokud mu zdraví
dovolí, nevynechá jediný ročník závodu, ani mladinká Jana
Slavíčková s Plutem ze Sadské,
která si závod přišla vyzkoušet
poprvé. Zakufrovala, na kole
okruh vzala dvakrát, do cíle
přiběhla úplně z jiné strany,
znovu se sebrala a vyběhla, znovu zakufrovala a oběhla snad celý les, ale závod nakonec přeci jen dokončila. Když vidíte na vlastní oči něco takového,
nemůže se vám triatlon se psy nelíbit a máte‑li jakékoliv pochybnosti o tom,
zda v organizaci podobných akcí pokračovat, během závodu prostě zmizí.
Úžasný pocit podílet se na tom, co lidi těší, baví, umožnit jim potkat se při
aktivitě, kterou mají rádi. Prostě jen tak. Železný pes není a nikdy nebude
oficiálním canicrossovým závodem. Sranda závod, který vznikl před pětadvaceti lety jako hec pejskařů u piva, sice nabral větších rozměrů, než možná zakladatelé čekali, pořád je tu ale proto, aby prověřil fyzickou kondici
člověka i psa, jejich vzájemnou spolupráci a důvěru se špetkou přirozené
soutěživosti, ale bez tlaku na výsledek. A tak máte‑li doma i vy čtyřnohého
parťáka, máme pro vás skvělý tip na společný zážitek.
A jak ten letošní ročník vlastně dopadl?
Kategorie MALÝ OKRUH ŽENY:
1.
Klímová Lenka/ Salámek
2.
Smejkalová Jaroslava/ Fíbí
3.
Falubová Kristina/ Pixie
Kategorie MALÝ OKRUH MUŽI:
1.
Daniel Žďárský / Sucke
2.
Marek Vostřák/ Finn Black
3.
Svojanovský Jeník/ Dafné
Kategorie VELKÝ OKRUH ŽENY:
1.
místo – Krombholcová Bára/ Toko
2.
místo – Škálová Ilona/ Ambra
3.
místo – Machková Kritýna/ Deiri
Kategorie VELKÝ OKRUH MUŽI:
1.
místo – Kubát Zdeněk/ Betty
2.
místo – Holinka Štěpán/ Alma
3.
místo – Tejkal Šimon/ Bria

Fotbal je zcela určitě nejrozšířenějším sportem nejen v naší republice,
ale na zemi vůbec. Stejně tak každý
kluk s fotbalovým srdcem, by chtěl být
slavným jako je například Messi, Ronaldo, Petr Čech, Rosický, či třeba Tomáš
Skuhravý, původem z nedalekého Přerova nad Labem. Ostatně i oni byli kdysi
malí a museli někde začít a hodně věcí
se naučit. Jak začínají naši mladí fotbalisté a jak se jim v dnešní době žije? Zeptali jsme se Michala Klokočníka.
Kategorie GOLDEN RACE (profíci) MALÝ OKRUH ŽENY
1.
místo – Pavla Hrníčková/ Falko
2.
místo – Šulková Zuzana/ Ares
3.
místo – Říhová Vanda/ Marilyn
Kategorie GOLDEN RACE MALÝ OKRUH MUŽI
1.
místo – Jan Olbert/Django
2.
místo – Michal Vokrouhlík/ Kimi
3.
místo – Daniel Žďárský/ Wesley
Kategorie GOLDEN RACE VELKÝ OKRUH ŽENY
1.
místo – Klikarová Soňa/ Ole
2.
místo – Kuříková Václava/ Rú
3.
místo – Bendová Kateřina/ Hayak
Kategorie GOLDEN RACE VELKÝ OKRUH MUŽI
1.
místo – Erbs Dušan/ Merlin
2.
místo – Suchý Jiří/ Bzuk
3.
místo – Vokrouhlík Michal/ Balů
Všem závodníkům gratulujeme k úspěšnému zdolání
závodu a těšíme se na další ročník Výsledovky, fotografie a další podrobnosti najdete na našich facebookových
stránkách.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, bez nichž by prostě žádný „Železňák“ nebyl – Městu Sadská, Říční policii
Nymburk, SDH Sadská a samozřejmě všem našim sponzorům, partnerům, TJ Sokol Maxičky za spoluorganizaci
a konečně všem dobrovolníkům, co nás nenechají nikdy
na holičkách.

Za ŽIVOT JE HRA, Hanka Dančišinová

Fotbalová sezóna 2017 - 2018

Fotbalový klub AFK Sadská zve svoje příznivce - rozpis nejbližších utkání
A mužstvo
I. B třída skupina C

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

B mužstvo
III. třída skupina A
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dorost
okresní přebor

Starší žáci 7+1

Tuchoraz
doma
sobota 26.8. od 17:00
Liblice
venku
sobota 2.9. od 17:00
Bílé Podolí
doma
sobota 9.9. od 17:00
Sokoleč
venku
neděle 17.9. od 17:00

Libice nad Cidlinou
doma
neděle 27.8. od 17:00
Křečkov
doma
sobota 2.9. od 14:00
Kounice
doma
neděle 10.9. od 17:00
Hradišťko
venku
sobota 16.9. od 17:00

Semice
venku
neděle 3.9. od 10:15
Záhornice
doma
neděle 10.9. od 10:15
Křinec
venku
sobota 16.9. od 10:15

Loučeň
venku
sobota 2.9. od 10:00
Budiměřice-Šlotava
doma
sobota 9.9. od 10:00
Dymokury
venku
sobota 16.9. od 15:00

Ostrá B
doma
sobota 23.9. od 16:30

Slovan PDY
doma
neděle 24.9. od 16:30

Městec Králové
doma
neděle 24.9. od 10:15

Slovan Pdy
doma
sobota 23.9. od 10:00

Starší přípravka

Mladší přípravka A

Mladší přípravka B

Stratov B
doma
pondělí 4.9. od 17:30
Třebestovice
venku
pondělí 11.9. od 17.30
Bohemia Pdy B
venku
pátek 15.9. od 17:30
Všejany
doma
pondělí 18.9. od 17:30

Cidlinská FA
doma
středa 6.9. od 17:30
Rožďalovice
venku
středa 13.9. od 17:30

AFK Nymburk
doma
středa 6.9. od 17:30
Ostrá
venku
středa 13.9. od 17:30

Záhornice
doma
středa 20.9. od 17:30

Poříčany
doma
středa 20.9. od 17:30

Svojí návštěvou podpoříte náš klub. (Hospoda, dětské hřiště, klobásy z udírny,……).

mládežnických mužstev přijímáme nové členy. V případě zájmu volejte 724 967 807 nebo pište na email : afksadska@seznam.cz

Do

Od kdy se vlastně datuje počátek sadského fotbalu? Já ještě mlhavě pamatuju „Staré hřiště„
za Sokolovnou, kde se odehrávaly všechny fotbalové mače, než se v sedmdesátých letech vybudoval nový stadion.
Přesné datum se už asi nedozvíme. Podle nejstarší dochovalé kroniky to bylo v roce 1923. Na „starém hřišti“ se hrálo na škváře a za každého počasí. Na fotkách je vidět, jak stojí spousta lidí
kolem celého hřiště. Tenkrát nic jiného nebylo,
tak o diváky nebyla nouze. Pokud toto čte nějaký
pamětník, který by nám datum vzniku fotbalu
v sadské upřesnil, budeme rádi. Třeba bychom už
v nejbližší době mohli slavit 100 leté výročí.“
Kolik dětí ze Sadské a okolí ve vašem fotbalovém
klubu dnes působí a kolik oddílů mládeže máte?
„Počet dětí se každý rok mění. Vloni to bylo kolem
90 dětí, letos kolem 70. Hlavně u těch nejmenších
je to poslední dobou radostné. Jenom dětí předškolního věku je kolem 40. Tuto sezonu máme
kromě mladších žáků přihlášeny všechny kategorie. Mladší přípravka má dokonce 3 mužstva, pak
starší přípravka, starší žáci a dorost. U posledních dvou kategorií bojujeme s malým počtem
hráčů. I proto máme dorost spojený s Tatcemi,
abychom ho nemuseli zrušit. Snad bude lépe, až
dorostou ti nejmenší. Ale v dnešní době je v dorosteneckém věku velká „úmrtnost“, tak uvidíme. V tomto věku je nutná podpora rodičů.“
To všechno se samozřejmě neobejde bez kvalitního zázemí a dobrých trenérů. Jak na tom jste?
„To je samozřejmě to nejdůležitější. Trenéři jsou
vesměs tatínkové, bývalí nebo ještě aktivní fotbalisté. Vzhledem k pracovnímu vytížení není snadné mít dostatek trenérů, ale zatím to zvládáme.
Dalším problémem je, že počet dětí – holek u našich fotbalistů by dal na celou jedenáctku, takže
i toto je důvod, proč je trenérů nedostatek.
Zázemí máme vlastní. Celý areál je v majetku
AFK Sadská, což nás zavazuje se o něj také starat,
a to je velmi obtížné. Na velké investice nejsou
prostředky a menší opravy a úpravy musíme dělat
svépomocí. Snažíme se využít investiční dotační
programy, což není zrovna jednoduché. Získat
dotace na mládež je snadnější, ale prostředky
musí být použity pouze na mládež. To že ta mládež musí běhat po trávě, která se musí sekat,
zalévat a hnojit, musí se jim prát dresy, musí se
sprchovat v teplé vodě v kabinách, kam nezatéká
a je tam teplo, to už nikoho nezajímá. Myslím, že
by se mělo přihlížet při rozdělování dotací i na to,
zda má klub vlastní zázemí, do kterého musí investovat a spravovat ho nebo zda provozuje svoji
činnost např. v prostorách města a nemá s tím

žádné starosti ani výdaje. Doposud jsme měli
od města každý rok dotaci na mládež, ale tato položka byla z příjmů města z loterií. To nyní končí,
tak uvidíme, jak to bude do budoucna.“
Jak často máte tréninky a zápasy?
„Každé mužstvo trénuje min. 2x týdně a 1 x týdně má zápas. Jelikož máme kvalitní tréninkové
hřiště, které má i osvětlení, můžeme trénovat
i v období, kdy je brzy tma. To moc klubů v okolí
nemá. Letos budeme osvětlení rozšiřovat, takže
i toto zkvalitní tréninky. Děti v zimním období samozřejmě trénují v hale ve škole. To je pro
nás opět značný náklad. V podstatě odevzdáme
zpět městu zhruba 1/3 dotace. Tímto si nestěžuji na vedení města, pouze chci čtenáře seznámit
se situací. Hala se musí také udržovat a vytápět. Není to jednoduché. Spolků je hodně, peněz i prostorů málo. Pokud by se dostavěla hala
za sokolovnou, lépe by se nám všem „dýchalo“.
Jak finančně náročná je vaše činnost pro jednotlivce? Tedy, co všechno musí rodiče mladému fotbalistovi pořídit, aby mohl trénovat a hrát?
„Fotbal patří mezi sporty, které nejsou pro jednotlivce finančně náročné. Samozřejmě děti rostou a kopačky se musí skoro každý rok kupovat
větší, tréninkové oblečení také.
My to máme nastavené tak, že máme oproti jiným spolkům hodně malé roční příspěvky
(700 Kč/rok), proto si většinu vybavení kupují
rodiče sami. Na dresy většinou seženou trenéři sami sponzora, nebo část vyberou od rodičů.
Když je potřeba, platí to klub. Tréninkové pomůcky pořizuje klub se svých prostředků. Myslím,
že máme dostatečné tréninkové vybavení. Další
podstatnou položkou pro rodiče je doprava na zápasy. Tímto rodičům za jejich podporu děkuji.“
Máte i nějaké sponzory, kteří vám pomáhají?
„Samozřejmě. To je podstatná položka v příjmech klubu, bez toho bychom již asi neexistovali. Jsme rádi za každého sponzora, i když je to třeba pár stokorun. Pronajímáme reklamní plochy
v areálu a i na oblečení, pokud na to sponzor přispěje. Pár sponzorů za to ani reklamu nevyžaduje. Nemáme žádného „mecenáše“, na kterém by
chod klubu stál, ale hodně malých. Mezi největší
patří Parker Hannifin s.r.o, Petr Hnilo, Kutifel
s.r.o. Z menších sponzorů bych rád jmenoval

příklad Ladislava Koutského, který nám věnoval
barvu na zeď v areálu. Tímto děkuji, Láďo. Mrzí
mě, že jsou v Sadské lidé, kteří celý svůj fotbalový život strávili v našem klubu a nyní, když se jim
daří a mají ty možnosti, odmítnou naše prosby
o finanční pomoc se slovy „nemáme“. S tím ale
nic nenaděláme, pořád je naštěstí více těch, co
pomůžou.“
Co se vám naopak daří a čím se můžete pochlubit?
„Daří se již cca 30 let udržet A tým v krajské soutěži, což není vůbec jednoduché. Po pár „chudých“ ročnících, kdy se hrálo o sestup, jsme
skončili v minulé ročníku na 5. místě. Pro tuto
sezonu jsme A tým ještě posílili a budeme chtít
opět útočit na přední příčky. Velký posun na kvalitě A týmu má zásluhu Milan Svoboda, který
se po ukončení profesionální fotbalové kariéry
vrátil do rodné Sadské a nyní předává zkušenosti
našich hráčům jako hrající trenér. Za mnohem
větší úspěch považuji ale to, že v poslední době
odešlo pár hráčů a hráček hrát do nejvyšších
mládežnických soutěží. Za posledních pár let
odešli do Mladé Boleslavi Jakub Klíma, Ondřej Drobný, Vojtěch Poláček, Viktor Soukup,
do Sparty Anička Šubrtová, Adéla Štěpánová
a nyní se dotahuje přestup do Sparty i Nikoly
Kvízové. Ve Spartě Praha začíná trénovat František Lorenc, ve Slavii Praha Matěj Lugmayer a letos do Polabanu Nymburk odchází Martin Svoboda a pravděpodobně i Jakub Houser. Polaban
pro následující sezonu přihlásil nejvyšší soutěže
v mládežnických kategoriích. To, že se ti malý
talentovaní vlastní pílí dokážou z našeho malého
klubu dostat do těchto velkoklubů, to je největší odměna pro trenéry a všechny z AFK Sadská.
Stinnou stránkou těchto odchodů kvalitních
hráčů je fakt, že těžko budeme v mládežnických
kategoriích hrát vyšší soutěže.“
Jak se k vám mohou noví zájemci o fotbal přihlásit a co by jste „mladým fotbalistům“ do začátku
vzkázal?
„Jak vidíte v předchozí odpovědi, i od nás se můžete dostat do „velkého“ fotbalu. Přijít k nám
můžete v každém věku. Kontakty na náš klub
najdete na afksadska.cz.“
Michal Němeček

ZE SPORTU A Z KULTURY
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ROZVRH PRAVIDELNÝCH KURZŮ

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
V RC ŽIVOT JE HRA

Lektorský tým:
Anička Kracíková – taneční obory
Daniela Hrubešová – taneční obory, zdravotní cvičení pro děti i dospělé
Den v týdnu
Hanka Dančišinová – taneční obory
Pondělí
Radka Kudrnová – meditace, léčebný tanec
Martin Richter – florbal
Monika Mašatová – taneční obory
Dan Drahokoupil – sportovní obory – kruÚterý
hový trénink, všeobecná sportovní příprava
Zaujaly vás naše kurzy? Přidejte se k nám.
Začínáme v týdnu od 18. září dle připraveného rozvrhu. Každý kurz si můžete vyzkoušet první lekci zcela zdarma a teprve potom
se rozhodnout, zda do kurzu budete docházet pravidelně či ne.

Středa

Bližší informace: Anička: 605 278 909,
anicka@zivotjehra.com
Hanka: 724 166 664, krtecek2@gmail.com

Čtvrtek
Pátek

www.zivotjehra.com | info@zivotjehra.com

rodinného centra
ŽIVOT JE HRA

od 18. září 2017 do 2.února 2018
Sál
VS
VS
VS

Od
19:00
7:00
15:00

Do
20:00
8:00
16:00

Kurz
Lady Dancing
Kruhový trénink
Všeobecná sportovní příprava

VS 16:00 16:45 Klubík
VS
VS
VS
VS
VS
J
J
VS
J
VS
VS
VS
VS
VS

17:00
18:30
19:30
16:00
17:00
17:00
17:30
18:00
19:00
19:30
17:30
19:00
14:30
15:30

18:30
19:25
20:25
16:45
18:00
18:00
19:00
19:00
21:00
21:00
18:55
19:55
15:30
16:30

Dance Factory Mini (Tanečkování I)
Pilates
Jóga
Dance Factory Games (Hry v pohybu)
Dance Factory Baby (Tanečkování II)
Florbal
Dance Factory Junior
Kruhový trénink
Dance Factory Teens
Léčebný tanec s meditací
Dance Factory Orient
Pilates/ Jóga
Dance Factory Latino Junior
Dance Factory Latino Teens

Věk
Lektor
teens, dospělí Monika Mašatová
dospělí
Dan Drahokoupil
děti 6-12 let
Dan Drahokoupil
rodiče s dětmi
Anička Kracíková
od 12ti měsíců
děti 7-9 let
Anička Kracíková
teens, dospělí Dany Hrubešová
teens, dospělí Dany Hrubešová
děti 3-5 let
Anička Kracíková
děti 5-7 let
Anička Kracíková
děti od 6ti let
Martin Richter
děti od 9ti let
Hanka Dančišinová
teens, dospělí Dan Drahokoupil
děti od 13ti let Hanka Dančišinová
dospělí 18 - 99 letRadka Kudrnová
děti od 8mi let Dany Hrubešová
teens, dospělí Dany Hrubešová
děti 6-11 let
Monika Mašatová
děti od 12ti let Monika Mašatová
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Míčový sedmiboj v sadské vyhráli Horáček – Koutek
18.ročník míčového sedmiboje „O putovní pohár města Sadské“
se konal poslední červencový víkend. Na startu se objevilo pouze 11 dvojic, až na Kyncla chyběli loňstí medailisté a tak se ve vyrovnaném startovním poli rozpoutal tuhý boj o příčky nejvyšší.
Sedmiboj byl zahájen na fotbalovém hřišti AFK Sadská. V úvodním fotbalu
zvítězili překvapivě pražští nováčkové Kulhánek – Jandák, v házené se prosadili odchovanci nymburského basketbalu Horáček – Koutek a položili tak
základ svému vítězství.
Soutěže se pak přesunuly do areálu sokolovny. Zde začala stíhací jízda sadských stolních tenistů Kyncl – Melíšek, která jim nakonec o jediný bod nevyšla. Tito borci jednoznačně zvítězili ve stolním tenise a rovněž opanovali
finále tenisu, kde v přímém souboji přehráli právě duo Horáček – Koutek.
Další ukončenou disciplínou se pak stal basketbal, kde zvítězili domácí
hráči Daněk – Houser, který byl v této dvojici náhradníkem za zraněného
tradičního účastníka Částka. Vše se rozhodovalo v závěrečných kláních
nohejbalu a volejbalu. Zatímco Kyncl – Melíšek brali 2.místo z nohejbalu
a 3.místo ve volejbale, Horáček – Koutek ke 3.místu z nohejbalu přidali volejbalovou výhru a ta jim zaručila celkový triumf. V nohejbale pak zvítězili
domácí fotbalisté Vojáček – L.Svoboda a poskočili na celkový bronzový stupínek.
Sedmiboj svým rozhodováním ke spokojenosti všech účastníků zajistily
N.Šabachová a teprve dvanáctiletá L.Vydrová. Na vše dohlíželi hlavní pořadatel M.Beran a zraněný M.Vydra.

Pořadí: 1. Horáček – Koutek 36 bodů, 2. Kyncl – Melíšek 35, 3. Vojáček –
Lib.Svoboda 29, 4. Němeček – Luk.Svoboda 26, 5. Prejza – Tříska 25, 6.
Daněk – Částek 21, 7. Lutr – Bukovský 20, 8. Wagner – Záhora 20, 9. Kulhánek – Jandák 20, 10. Nedbal – Houser 9, 11. Štrobl – Funda 4.

Milan Vydra

• Pozor!!! Sleva 500,- Kč na druhý kurz dle vlastního výběru (voucher uplatnitelný pouze vwww.zivotjehra.com
tomto pololetí).
• V případě, že přivedeš nového kamaráda mezi nás (= nebyl kurzistou ve školním roce
2015/2016),
kurz dle vlastního výběru zcela zdarma.
Anička
Kracíkovámáš
- 605druhý
278 909
- 724 166
664a Teens v aule ZŠ Sadská
• Sál označený jako „J“ znamená, že se kurz koná mimo rodinné centrum: Florbal v Hanka
řešení,Dančišinová
Dance Factory
Junior
• V rozvrhu může dojít ke změně v případě, že se nějaký kurz neotevře, nebo po dohodě lektora s kurzisty.


Pozor!!! Sleva 500,- Kč na druhý kurz dle vlastního výběru (voucher uplatnitelný pouze v tomto pololetí).

Nabídka kurzů:
• NOVÉ!!! – DANCE FACTORY LATINO TEENS OD 12TI
 V případě, že přivedeš nového kamaráda mezi nás (= nebyl kurzistou ve školním roce 2015/2016), máš
Mrňata:
(1x týdně 60 minut) - latinsko-americké a karibské
druhý kurz dle vlastního výběru zcela LET
zdarma.
• KLUBÍK RODIČŮ S DĚTMI OD 12TI MĚSÍCŮ
(1x týdně,
tance
Sál označený
jako „J“ znamená, že se sólové
kurz koná
mimo rodinné centrum:
45 minut)- pohybové hry rodičů s dětmi, cvičení
NOVÉ!!! – VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA 6-12
 na
Florbal v řešení •
 Dance Factory Junior aLET
Teens
aule ZŠ60
Sadská
velkých míčích, dramatizace říkadel, rozvoj motoriky,
(1xvtýdně
minut) – rozvoj všeobecných
že se nějaký
kurz neotevře,
po dohodě
lektora s kurzisty.
výtvarné cítění, práce v kolektivu V rozvrhu může dojít ke změně v případě,
pohybových
dovedností
dětí.nebo
Zaměření
na rozvoj
• DANCE FACTORY GAMES (HRY PRO DĚTI) 3-5 LET
rychlosti, vytrvalosti a obratnosti. Součástí tréninku
(1x týdně, 45 minut)- rozvoj motorické soustavy dětí
je běh, cvičení s vlastní vahou, cvičení s různými
pomocí pohybových her, práce v kolektivu
pomůckami a také míčové a různorodé hry.
Mládež/ dospělí
• DANCE FACTORY BABY (TANEČKOVÁNÍ II). 5-7 LET
(1x týdně 60 minut) - rozvoj rytmické výchovy dítěte
• TANEČNÍ SKUPINA DANCE FACTORY TEENS 13 - ???
v rámci pohybové činnosti. První taneční choreografie
LET (1x týdně 120 minut) - taneční skupina zaměřená
Děti (nejen) školou povinné:
na moderní tanec, jazz dance a contemporary, výuka
choreografií, soutěže
• DANCE FACTORY LATINO JUNIOR 6-11 LET (1x týdně
60 minut) – latinsko-americké a karibské sólové tance
• PILATES, PILATES MÍČE, JÓGA, POWERJÓGA (2x týdně
pro děti
55 minut)- Cvičení vhodné pro všechny věkové
kategorie i pokročilosti. Kurzy vhodné pro všechny,
• DANCE FACTORY MINI 7-9 LET (1x týdně 90 minut) kteří se chtějí naučit základům jógy, probíhá klidným
rozvoj rytmické výchovy dítěte v rámci pohybové
tempem při použití jednoduchých ásán (pozic), tak aby
činnosti. Taneční choreografie, první taneční soutěže
byl každý schopen se správně naučit dýchat, držet
• DANCE FACTORY JUNIOR 9-13 LET (1x týdně 90
tělo, koncentrovat a uvolnit se.
minut) - taneční skupina zaměřená na základy
• VĚDOMÝ TANEC S MEDITACÍ (1x týdně 90 minut) –
moderního tance, contemporary
meditace, léčebný tanec, cvičení pánevního dna –
• DANCE FACTORY ORIENT OD 8MI LET (1x týdně
propojení fyzického těla a duše.
85 minut) - taneční skupina zaměřená na orientální
• KRUHOVÝ TRÉNINK (2x týdně 60 minut) – posílení
tanec - klasický orientální tanec s předměty i bez,
a zpevnění celého těla, tvarování postavy, protažení,
folklorní egyptský tanec, indický Bollywood.
fyzická kondice
• FLORBAL OD 6TI LET (1x týdně 60 minut) – dynamický
• NOVÉ!!! – LADY DANCING (1x týdně 60 minut) –
hravý sport pro malé kluky, ale i holky
základy tance v duchu moderny, jazzu a latiny

www.zivotjehra.com

Anička Kracíková - 605 278 909 | Hanka Dančišinová - 724 166 664

SHOTOKAN KARATE‑DÓ TJ SADSKÁ
pořádá náborový kurz KARATE
pod vedením Milana Jančáka,
nositele 2.Danu – černý pás, trenéra 3.třídy a zkušebního komisaře
kdy: ve čtvrtek 7.září 2017 v 17.00 hodin
kde: Sokolovna Sadská
Kurz je vhodný pro děti od 6 let, podmínkou je DOBRÝ ZDRAVOTNÍ
STAV. Pro děti do 15ti let je účast rodičů nutná!!!
Úspěchy oddílu: na stránkách www.karatesadska.cz
Informace: Milan Jančák
Mobil: 728 976 827
E‑mail: karatesadska@seznam.cz

Pozvánka na „Sadskou Devítku“
Město Sadská si Vás ve spolupráci se společností Parker Hannifin s.r.o. dovoluje pozvat na nultý ročník běžeckého závodu
„Sadská devítka“. Sadská je a vždy byla sportovním městem.
Tak proč to nedokázat i na poli klasického běhu. 9 km není
zase žádná extra dlouhá vzdálenost a zvládne ji hravě každý,
byť jen amatérský sportovec.

Pro všechny přihlášené bude zajištěno občerstvení v prostoru
startu a cíle a také na trati. První přihlášení si ze závodu jako
suvenýr odnesou tričko.Samozřejmě myslíme i na ty nejmenší
sportovce, pro které bude připraven krátký okruh po hřebenu
Skály. Každý dětský závodník dostane medaili a něco sladkého na zub. Věříme, že po posvícenském veselí bude 9.9. v 9
hodin Sadská „9“ tou pravou akcí, na které spálíte trochu těch
svátečních dobrot.
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POZVÁNKY A INZERCE

Restaurace
Bowling squash Sadská s.r.o.
přijme do svého kolektivu
číšníka – praxe v oboru podmínkou
Nástup možný ihned.
Mob.: 604 482 498

UPOZORNĚNÍ
Kancelář Generali mění svoji adresu,
od 1. 9. 2017 bude přemístěna do Čelákovic.
Samozřejmě tím neopouštím vás – klienty,
po telefonické domluvě vše pro vás zařídím
i z Čelákovic, nebo dojedu za vámi.
Zůstáváte i nadále v mé péči!

MILAN HUSÁK

602 382 433

Koupím JAWA, ČZ: motocykl, moped, skútr s doklady i bez. Možné jsou i díly a vraky. Děkuji za nabídku na tel.: 777 589 258.
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