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Sadská získala
evropské peníze
na rekonstrukci
školy

Žádost o dotaci na realizaci
projektu Rekonstrukce a modernizace Základní školy Sadská z regionálního operačního
programu byl schválen. Město
tak opět získá evropské peníze,
tentokrát na akci o předpokládaných nákladech 7,9 miliónu
korun, na nichž se bude podílet
asi 600 tisíc korun.
Nutnou podmínkou uvolnění
dotace je však předﬁnancování
projektu z městských zdrojů ve
výši 25 % nákladů (1,96 miliónu
korun). Spoluﬁnancování i předﬁnancování akce v uvedené výši
schválilo zastupitelstvo města na
svém zasedání 10. srpna. Zahájení
rekonstrukce školy je plánováno
na listopad 2009 a ukončení v říjnu 2010. Dodavatel akce bude
znám po skončení výběrového
řízení.
Rovněž 10. srpna zastupitelstvo
zamítlo návrh na vyhlášení místního
referenda k vybudování radarové
základny USA v České republice
na území Vojenského újezdu Brdy.
Dle návrhu se mělo konat v termínu
mimořádných parlamentních voleb
9. a 10. října.
Na stejném zasedání zastupitelstva bylo přijato další rozpočtové opatření. K nejdůležitějším
položkám patří posílení příjmů
města o dotaci na dětské hřiště
v Pražské ulici ve výši 200 tisíc
korun, splátku za prodej domu
čp. 923 ve výši 100 tisíc, které poslouží na zřízení dalších
přechodů ve městě, a dotace
na vybavení kontaktního místa
Czech POINT.
-qk-

Poslední srpnové dny svým teplým a slunečným počasím alespoň trochu vylepšily letošní poněkud nepodařené
a deštivé léto.

Pozemky pro dětské hřiště
Část pozemku 1727/2 o výměře
150 metrů čtverečních před Fitness
Rocky poslouží klientům tohoto
zařízení jako venkovní posezení
a dětské hřiště. Pronájem pozemku
za tímto účelem schválila rada města
22. července. Nájemné stanovila na
celkovou částku 2415,- Kč a rok.
Téhož dne radní schválili úpravu
rozpočtu města, kdy příjmy posílí
45 tisíc korun krajské dotace na
11. ročník Klicperových divadelních dnů a realizaci divadelní
hry, pronájem 3. pláže u Jezera na
letní sezonu 2009 za 10 tisíc korun Jaroslavu Zajícovi z Tanvaldu
za účelem provozu občerstvení
a smlouvu o dílo s ﬁrmou Sabema
– sanace vlhkých objektů s.r.o.
z Průhonic, která za 381 tisíc korun
včetně DPH zajistí sanaci vlhkého
zdiva v městském objektu čp. 181
v Kostelní ulici.
Rada také vzala na vědomí
informaci o kladném výsledku

auditu hospodaření Sdružení obcí
Kersko za rok 2008. Město Sadská
je zakládajícím členem tohoto
sdružení.
Na zasedání 19. srpna rada
vyhověla žádosti KSČM o zábor
veřejného prostranství na Palackého
náměstí, kde bude 21. září pořádat předvolební mítink, a žádosti
mysliveckého sdružení na uzavření
Pístecké cesty v úseku od hájovny
k domu čp. 875 v sobotu 29. srpna
z důvodu bezpečnosti při střelbách
na asfaltové terče v rámci Memoriálu Jana Potměšila.
Kuželkářský klub získal od města podle schválených zásad dotaci
na činnost dětí a mládeže ve výši
3,9 tisíce korun.
Celkem 8,5 hektarů zemědělských pozemků město pronajme Zdeňku Mocovi ze Starého
Vestce.
Za zřízení několika věcných
břemen na městských pozemcích

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, která zde instalovala různé
druhy zařízení elektrizační soustavy,
získá město jednorázovou úhradu
2,5 tisíce korun.
Dále rada schválila pronájem
Palackého náměstí na dny 25. až
31. srpna za 45 tisíc Otu Třískovi
za účelem provozování pouťových
atrakcí, cenu nástěnného kalendáře pro rok 2010 s fotograﬁemi
a motivy Sadské ve výši 80,- Kč
za kus a jednostranné zvýšení
regulovaného nájemného v příslušných městských bytech od
1. ledna v maximální zákonné
výši. Nájemné ve standardním
bytě tak bude činit 63,67 Kč za
metr a v bytě se sníženou kvalitou
57,30 Kč za metr.
Rekonstrukce chodníků v ulicích Paroubkově a Dr. Sokola
zajistí kolínská ﬁrma Halko stavební společnost, s.r.o. za celkovou částku 877 tisíc korun.
-qk-
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Pozvánka na výročí
posvěcení kostela a kaple
Na letošní rok připadá 270. výročí posvěcení kostela svatého Apolináře a 230. výročí posvěcení kaple
Panny Marie Bolestné v Sadské.
Je to pro farnost (od r. 2006 patří
Sadská pod Římskokatolickou farnost Nymburk) i pro město Sadská
úctyhodná událost. Poděkovat našim
předkům - duchovním, kostelníkům,
farníkům a ostatním občanům, kteří
zde sloužili a pečovali o tyto kulturní a sakrální památky, budeme

moci v Sadské v kostele svatého
Apolináře v neděli 30. srpna během
slavnostní mše svaté začínající
v 11.00 hodin a v kapli Panny Marie Bolestné v neděli 20. září také
v 11.00 hodin.
V neděli 30. srpna v době od
15.00 do 16.00 hodin bude možné
navštívit kostel svatého Apolináře
mimo pravidelný čas bohoslužeb.
Helena Štěpánová

Sadské noviny
ZE ŠKOLY

Návštěva u Urbanů
V úterý 16. 6. jsme se šli v hodině prvouky podívat na zvířata
k Urbanům. Když jsme došli na
místo, prohlédli jsme si krávy,
býky a dvě telátka a přitom jsme
poslouchali, co o nich paní Urbanová vypráví. Také nám ukázala,
jak je přemisťuje do jiné ohrady,
ale museli jsme se schovat, protože se nás krávy bály. Od paní
Urbanové jsme dostali za úkol dát
jméno druhému, mladšímu telátku.
Cestou zpátky jsme se zastavili
u paní Cibulkové, která nám
ukázala kačera Donalda a králíka
Benjíka a oba jsme si pohladili.
Tereza Müllerová
V úterý třetí hodinu jsme šli
na procházku. Šli jsme k Urbanům podívat se na krávy a býky.
Paní Urbanová nám pověděla, že
vůdcem stáda je ta nejstarší kráva. Když jsme šli zpátky, čekala
na nás paní Cibulková, ukázala
nám kačera a pak králíčka. Mohli
jsme si je i hladit. Moc se mi to
líbilo.
Filip Černík
V úterý jsme šli na statek. Koukali jsme na býky. Viděli jsme
i mláďátka. To nejmenší telátko
nemá ještě jméno. Já bych mu
říkala Chloupek. Při zpáteční cestě
do školy jsme viděli v zahradě paní
Cibulkové kačera Donalda a králíka.
Mně se to moc líbilo.
Ivana Bartáková
V úterý jsme šli s paní učitelkou
na vycházku. Byli jsme se podívat
na zvířata. Viděli jsme králíky,
krávy, telata a kačera. Kačer se
jmenoval Donald. Některá zvířata

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
v Sadské na čistírně odpadních vod:

Po, St, Pá
So

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

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

Inzerujte
v Sadských novinách!

jsme si mohli i pohladit. Bylo hezké
počasí.
Michal Šaroch
Při hodině prvouky jsme šli se
třídou na procházku. Šla s námi i 2.
A. Procházka byla k paní Urbanové.
Ta má doma býky, krávy a 2 malá
telata. Pasou se na velké louce. Pak
jsme se šli podívat na ochočeného
kačera. Jmenoval se Donald. Také
tam byl ochočený králík. Vycházka
za zvířátky se mi moc líbila.
Karolína Koubová
Když v úterý skončila druhá hodina, šli jsme na vycházku. Šli jsme
obě druhé třídy. Bylo hezky, ale
foukal studený vítr. Při procházce
jsme se šli podívat na býky. Byli
velcí a chlupatí. Měli rohy a šel
z nich strach. Po vycházce jsme se
vrátili zpět do školy. Vycházka se mi
moc líbila.
Petr Svoboda
V úterý šla naše třída na vycházku. Na vycházce jsme viděli některá
hospodářská zvířata. Mohli jsme si
dobře prohlédnout králíčka a kačera,
dokonce jsme si je mohli i pohladit.
Ještě jsme viděli býky a telátka,
kteří byli puštěni na pastvu. Po
procházce, která se nám líbila, jsme
se vrátili do školy.
Adéla Šmejkalová
V úterý jsme se byli podívat
k paní Urbanové na kravičky. Měly
dvě telátka. Viděli jsme i kačera
Donalda. Byl ochočený. Mohli jsme
si ho i pohladit. Neustále chodil za
psem a pořád mu chtěl něco vykládat. Vycházka byla moc hezká.
Tomáš Bacílek
Foto poskytla ZŠ
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TĚKAVÉ LÁTKY
toluen, ředidla

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně vás zveme na Dny otevřených dveří do Sadské
i Radimi. Přijďte se seznámit s našimi lektory, informujte
se o kurzech vypsaných pro rok 2009/2010, přihlaste se.
Prezentace kurzů v RC Sadská
pondělí 14. září v 15.00 až 20.00 hod.
• Klub rodičů a dětí
• Klub dětí
• Hry při pohybu a při tanci
• Lidový soubor Máček
• Dramaticko - výtvarná výchova
• Břišní tance
Lektorky: Monika Revajová, Růženka Bucharová, Lenka Jarošová
středa 16. září v 15.00 až 18.00 hod.
• Angličtina – rozřazovací texty
• Němčina
• Francouzština
• Dance Factory
• Gymnastická přípravka
• Hejbni kostrou
Lektorky: Anička Kracíková, Jana Urbánková, Bára Pačandová,
Hanka Pánková, Jitka Hubáčková
Pohybové kurzy budou prezentovány formou zkrácených ukázkových lekcí. Rozvrh ukázkových hodin hledejte na našich stránkách
do konce prázdnin. Informace o jednotlivých kroužcích můžete
získat kdykoliv během dnů otevřených dveří. Máte-li jakékoliv
dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Těšíme se na vás!

Těkavé látky, například ředidla
a různá rozpouštědla (nejčastěji toluen), zažily největší rozmach mezi
mládeží před rokem 1989. V dnešní
době, kdy je jiných drog v naší
republice dostatek, však nadále
zůstávají typickou drogou slabších
sociálních vrstev. Jejich nebezpečí
spočívá především v riziku smrtelných otrav, zvláště v situacích, kdy
postižený zůstane při intoxikaci nadále v prostředí přesyceném parami
těkavých látek. K otravě a následnému úmrtí může dojít i při prvním
užití. Často také dochází k nenávratnému poškození mozku a poleptání
dýchacích cest. Typickým účinkem
těkavých látek je stav psychického
útlumu a obluzenosti. Dochází také
k poruchám vnímání, podobně
jako u halucinogenů. Těkavé látky
vyvolávají při častějším požívání
především velice silnou psychickou
závislost bez výraznějších fyzických
abstinenčních příznaků. Zneužívání
těkavých látek se dá na rozdíl od
zneužívání jiných nelegálních drog
snadno odhalit, neboť jejich užívání
se projevuje nápadnými vnějšími
příznaky - typický je zápach chemikálií a časté vyrážky a zčervenání
okolo úst a nosu.
Vzhled: plechovky, lahve s chemikáliemi či jejich zbytky, tuby
(lepidla), někdy spreje, čisticí pro-

středky (benzin), organická rozpouštědla, ředidla.
Způsob užití: inhalace (čichání,
vdechování) výparů, snaha o jejich
koncentraci vede k inhalaci v omezeném prostoru (z napuštěných
tkanin, z igelitových sáčků apod.).
Příznaky: chemický zápach
z úst, dechu, šatů, zasněnost, opilé
vzezření, rozšířené zornice, zarudlé oči, vyrážka (při intoxikaci
zčervenání) v okolí úst a nosu,
stopy chemikálií na rukou či oděvu, nevolnost, zvracení, zvýšený
tep, bušení srdce, podrážděnost,
agresivita - potom stav otupění, barevné vize, poruchy vnímání, útlum,
druhý den kocovina podobná jako
po alkoholu.
Rizika: možnost předávkování
s následnou těžkou otravou, končící
často úmrtím (nebezpečí zadušení
ochrnutím dýchacích cest), poškození orgánů (jater, mozku, plic, krve,
dýchacích cest, ledvin a nervového
systému), funkční poruchy (zhoršení paměti, snížení intelektu, zvýšená
únava), psychická závislost, deprese, citová otupělost.
Abstinenční příznaky: obecně
lze říci, že na těkavé látky vzniká
především psychická závislost bez
výraznějších fyzických abstinenčních příznaků, bažení po droze.
-sem-

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

1. VOŘÍŠKIÁDA

soutěž o nejkrásnějšího voříška
13. září od 8.30 hod. na kynologickém cvičišti na Skále
Přihlášky zasílejte na e-mail: ranglova@seznam.cz, uzávěrka je 8. září
Na přihlášku uveďte: jméno a věk psa / feny, jméno psovoda
Kategorie:

do 1 roku – pes, fena
do 3 let – pes, fena
nad 3 roky – pes, fena

Všichni účastníci obdrží diplom, za každé 1. místo v každé kategorii
pohár. Výstavní poplatek činí 200,- Kč (platí se na místě), očkovací
průkaz s sebou!!!
Informace na www.zko-sadska.ic.cz
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Program KIC
KINO

Kulturní a informační centrum Vás zve na

neděle 6. září od 16.00 hod.
KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ - Britsko-maďarská fantasy
pohádka podle knížky „Malý bílý koníček“. Třináctiletá Maruška je
nucena odjet se svou vychovatelkou z Londýna na venkov k podivínskému strýci Benjaminovi. Veze si s sebou starou knihu o Měsíčním
údolí. Postupně zjišťuje, že bude muset jeden kouzelný svět zachránit,
protože následující úplněk má přinést zkázu…

POSVÍCENSKÝ MEJDÁNEK
PRO DĚTI ZDARMA!!!

neděle 13. září od 16.00 hod.
HANNAH MONTANA - Populární seriál pro teenagery se dočkal
své celovečerní podoby. Hrdinkou je čtrnáctiletá Miley Stewart. Snaží
se zvládnout školu, přátele i tajnou identitu - popovou hvězdu. I když
stoupající popularita Hannah Montany hrozí tím, že ovládne celý její
život, je ochotna to podstoupit. Ovšem tatínek ji odveze domů do
Crowley Corners v Tenessee, aby poznala i skutečný život.

Až vás i vaši peněženku unaví odpoledne na kolotočích, přijďte
s dětmi na posvícenský rej.
Děti se můžou těšit na disko, soutěžení, skákání,
tanec a dovádění.
Vstupné pro dospělé 30,- Kč, děti zdarma.

neděle 20. září od 16.00 hod.
NOC V MUZEU II - Opět se setkáme s Larrym Daleyem, který je
nyní úspěšným podnikatelem a do muzea za svými přáteli - exponáty
- zajde jen občas. Než se však naděje, zjistí, že exponáty byly odvezeny do skladiště ve Washingtonu. Zlatá egyptská destička přivede
se západem slunce všechny exponáty k životu a Larry (převlečen za
hlídače velkého Washingtonského muzea) se vrhá do dobrodružství.
Komedie USA.

POSVÍCENSKÝ MEJDAN
PRO DOSPĚLÉ

Vstupné do kina je 60,- Kč, pro děti 50,-Kč. Všechny ﬁlmové
kopie žádáme s českým dabingem.

DIVADLO
pátek 18. září od 19.30 hod.
KDES TO BYL(A) V NOCI? - V Sadské půjde již o druhou
reprízu úspěšné komedie Alana Ayckbourna, která vyhrála několik
cen krajské přehlídky ochotnických divadelních souborů. Hlavní
představitelé z DS Klicpera nás v sále kina opět přesvědčí o tom, že
odpověď na tuto důležitou otázku v manželství vůbec není jednoduchá. Vstupné 50,- Kč, důchodci 25,-Kč.

v pátek 28. srpna od 16.00 hodin
v sokolovně nebo na hřišti u sokolovny (podle počasí)

Kulturní a informační centrum Vás zve na

POZOR!!! JE TENTOKRÁT V SOBOTU!
29. srpna od 21.00 hodin v sokolovně
Na co se můžete těšit? Nebude chybět ochutnávka posvícenských koláčků, malý dáreček pro každou dámu, předtančení
a slosování vstupenek. K tanci i poslechu pro dobrou náladu
hraje Pohoda. Vstupné 80,- Kč.
Zve vás Kulturní a informační centrum města Sadská.

POSVÍCENSKÉ ODPOLEDNÍ
S DS KLICPERA

v neděli 30. srpna od 14 hodin před vinárnou La Luna
Již tradičně si DS Klicpera Sadská připravil zajímavý program
na nedělní posvícenské odpoledne, tentokrát na zahrádce před
vinárnou La Luna.

KONCERT
sobota 26. září od 19.00 hod.
MUSICA DOLCE VITA - Koncert slavného tria v kostele sv.
Apolináře. Zaposlouchejme se do nádherných tónů ﬂétny (Žoﬁe Vokálková) a harfy (Zbyňka Šolcová), které budou doprovázet skvělý
mezzosoprán zpěvačky (Daniela Demuthová), jejíž vystoupení zhlédl
i prezident USA Barac Obama při své návštěvě České republiky.
Koncert se koná pod záštitou starostky Sadské Cecilie Pajkrtové.
Vstupné 120,- Kč, důchodci a děti 80,- Kč.

Informace pro přihlášené účastníky zájezdů:
VÝLET PRO DŮCHODCE (čtvrtek 10. září)
Navštívíme zámek ve Žďáru nad Sazavou s muzeem rodiny Kinských, bájnou Zelenou horu s chrámem ve tvaru hvězdy a Veselý
kopec – velký skanzen lidové architektury, kde se natáčelo několik
českých pohádek.
Odjezd v 7.00 hod. od Městského úřadu v Sadské.
ZAHRADA ČECH LITOMĚŘICE (čtvrtek 24. září)
Zájezd na známou výstavu.
Odjezd v 7.00 hod. od Městského úřadu v Sadské.

POSVÍCENÍ
V „MODRÉ HVĚZDĚ“
Pátek 28. a Sobota 29. 8. 2009 posezení s pivkem
Staropramen ( 10° a 12°), Plzeň ( 12°) a Nymburk (11°)
Neděle 30. 8. - 18.00 hod.: Country šibřinky s „KŘUPANY“
J. Studnický, vstup zdarma
Pondělí 31. 8. - 9.00 hod.:
tradiční „Blue star cup“ dvojic v nohejbale
přihlášky na hotelu, zápisné na dvojici 200 Kč, v ceně gulášek
18.00 hod.: zlatá ve Hvězdě s Pohodou
vyhlášení vítězů turnaje, předání cen a tancovačka,vstup zdarma
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Je Ti víc než 10 let?
Zveme Tě v úterý 15. září od 18.00 hod. na

1. setkání Filmového
a diskusního klubu ARCHA
v tomto školním roce.

Čekají Tě hry, diskuse a ﬁlmové překvapení, ve kterém
se setkáme se čtyřmi cestujícími jdoucími do země - nezemě.
Zvítězí Dobro nad Zlem? Místo konání klubového večera bude
upřesněno na plakátech.
Pořádají křesťané z Apoštolské církve. Bližší informace
na mailové adrese zuz.sedlackova@seznam.cz - Zuzana Sedláčková.

Knižní novinky

Calleman, C. J. - Mayský kalendář: naši budoucnost předpověděli kdysi dávno lidé již zaniklé
civilizace.
Santon, J. R. - Šifra samotného
Boha: autor knihy vědecky zpracoval pohled známých předních vědců
na existenci Boha.
Morais, F. - Mág: podivuhodný
životopisný příběh Paula Coelho,
známého spisovatele
Steinberg, J. - Sexy v padesáti
a úžasná v šedesáti: rady pro ženy,
které se rády zabývají svým životem.

Robertsová, N. - Srdce oceánu:
milostný román, kde hlavní hrdinka
touží mimo jiné i po dobrodružství
a romantice.
Christie, A. - Slečna Marplová
vypravuje: detektivní povídky jsou
psány anglicko-česky.
Fulghum, R. - Něco z Fulghuma II.: anglicko-česky psané
povídky od známého autora.
Schache, R. - Tajemství přitažlivosti srdce: psychologické povídání
o energii srdce a jeho vnímání.
Božena Poláková

Lesní ateliér
Kuba v Kersku

vás zve na výstavu:

ZITA MAGYAR
MAĎARSKÁ KERAMIKA
Výstava keramické tvorby
mladé maďarské umělkyně,
vycházející z lidové tradice.
Do 28. září.
Otevřeno je denně mimo pondělí
od 10 do 12 a od 12.30 do 17 hod.
www.lesniatelierkuba.cz

HISTORIE
SADSKÉ
DIGITÁLNĚ
Knihovna nabízí k prodeji
CD s digitální kopií dnes
již vzácné knihy Sadská
Vojtěcha Jelínka.

VÝUKA HRY
NA FLÉTNU
Zobcová ﬂétna, příčná ﬂétna, altová ﬂétna
Děti, dospělí, začátečníci i pokročilí
Máte zájem učit se hře na ﬂétnu?
Pokud ano, můžete se přihlásit v KIC města Sadská
nebo na tel.: 325 594 329, 603 891 304.
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Bejvávalo, bejvávalo...
„Jak nám ta léta rychle běží, vzpomínky na mládí jsou stále svěží.“
A už je tu zase posvícení, na
které se těší hlavně omladina. My
starší máme zase vzpomínky na
dřívější zábavy, tancovačky, koláče a husí pečínku. Zábavy jsou
dnes úplně jiné. Abyste si udělali
obrázek o posvícení z roku 1930,
opisujeme:
...Generální úklid připadl vždy
na pátek před posvícením. V neděli
se konal posvícenský věneček.
V hostinci u Kudrnů byla prováděna akrobacie při černém pivu.
Na okraji dlouhého stolu byly narovnány lahve a soutěžící bez tyče
obcházel po okraji stolu a pil pivo.
Když vypil 12 portérů, publikum
bouřilo.
V pondělí večer byla taneční zábava a v úterý studentská merenda,
kde bývaly mezi tancem přednášeny
žertovné deklamace a o půlnoci rozdávány děvčaty metynky - kynuté
koláče s náplní pečené na plechu.
O publikum nebylo nouze, neboť
k tomuto dni se sjíždělo do Sadské tolik lidí, že vlak přivážející
hosty měl 2 lokomotivy. Všichni
si především pochutnávali na husí
pečínce...
Sadská byla totiž široko daleko
známa chovem hus. Košařů zde bylo
63 a ročně se vyváželo přes 80 tisíc
hus. Pěkně o košařství psal ve svých
vzpomínkách Miroslav Sandholec.
Vyjímáme z nich:

Můj dědeček Alois Zelinka byl
živnostník, který se zabýval výkupem hus, jejich výkrmem a prodejem. Z počátku jezdíval s malým
vozíkem a posadou na deset hus,

V nádražní ulici již čekají hosty. Posvícenské mumraje trvaly 3 dny a 3 noci.
Jak to vypadalo potom, o tom historie nevypráví.

Posvícení se slavilo vždy vesele. Někdy přijelo tolik atrakcí, že se na náměstí
ani nevešly a stály i v naší ulici.

Třídíme odpad VI

RECYKLACE ODPADŮ

Velmi často se můžeme setkat
s názorem, zda má třídění odpadů
vůbec smysl, jestli se to vyplatí
a podobně. Třídění odpadů je zásadním předpokladem pro jeho
materiálové využití - recyklaci.
Hlavním účelem recyklace je
úspora primárních surovin a úspora
energií. Tato úspora je tedy ziskem,
navíc ziskem globálním, neboť
zahrnuje úspory emisí skleníkových
plynů. Pro jednodušší představu je
možné použít následující příklad.
Základní surovinou pro výrobu
papíru je celulózové vlákno. Chceme-li vyrobit papír ze dřeva, je třeba
vypěstovat strom. To trvá zhruba 80
let. Následně je třeba strom porazit
a dopravit do zpracovatelského závodu. Tam se dřevo nastrouhá a v horké
lázni se za přítomnosti chemických

který byl tažen velkým psem. Taková cesta trvala celý den. To bylo
našlapaných kilometrů! Později si
děda koupil větší vozík i koníčka
a na vozík už se daly připevnit

látek vaří tak dlouho, dokud se z něj
nezíská celulózové vlákno použitelné
na výrobu papíru. Zejména vaření
dřeva je energeticky velmi náročné,
a tedy i drahé. Druhou možností je
výroba papíru ze starého, již použitého papíru. V tom případě je nutné
papír sebrat, například do kontejnerů,
z kontejnerů svézt, dotřídit a odvézt
do papíren, kde se papír v rozvlákňovači rozvlákní. Tak se získá
celulózové vlákno, které se použije
na výrobu nového papíru.
Na první pohled je zřejmé, že
výroba papíru ze starého je energeticky i technologicky méně náročná,
to znamená pro životní prostředí
prospěšnější a zároveň levnější.
Podobné je to i u ostatních druhů
odpadů, které se v současné době
třídí. Pro výrobu skla je třeba těžit

sklářské písky, pro výrobu plastů
ropu, pro výrobu kovů rudy, uhlí,
vápenec. To vše jsou neobnovitelné
zdroje a jejich těžba se výrazně projevuje na rázu krajiny. Zpracování
těchto surovin navíc vyžaduje velké
množství energie. Ta se většinou
vyrábí v tepelných elektrárnách,

posady pro třicet hus. Děda jezdil
přikupovat husy dvakrát měsíčně
tak, aby výkrm byl dostatečný a nevznikla mezera při odprodeji, neb se
týdně zabíjelo až třicet hus. První
zastávka byla v Kostelní Lhotě,
následovala Lhota Písková, Přední,
Sokoleč, Velim, Cerhenice, Ratenice, Chvalovice a poslední Milčice.
Cesta trvala celý den.
Pamatuji si, jak děda se selkami
vyjednával, husu potěžkával a cenu
domlouval. Husy, které nakoupil,
se po určitou dobu krmily šiškami
z ječného šrotu. Před zabíjením
byly vykoupány v potoku v mlýnském náhonu, který protékal okolo
Bahníkova mlýna naším městem.
Vedl přes Jordán, Židovinu, pod
hlavní silnici okolo Hojkových
(mimochodem tam na topolu sídlili
čápi) až do polí, kde se napojil do
říčky. Koupání se provádělo vždy
v úterý a ve středu se husy zabíjely, což byla práce mojí babičky.
Následovalo škubání peří, to byla
práce tří škubaček. Každá prováděla jiný úkon a tím se peří třídilo.
Pečlivě očištěné a vykuchané husy
byly druhý den prodávány zejména
v Praze.
Přejeme vám hezkou posvícenskou zábavu.
Připravily Míla Borovenová
a Květa Pajkrtová
Foto Květa Pajkrtová
které potřebují fosilní paliva… Je
zřejmé, že recyklace dokáže velmi
výrazně snížit negativní vliv výroby celé řady materiálů na životní
prostředí.
Projekt Středočeského kraje
a společností EKO-KOM, a.s.,
a ASEKOL, s.r.o.

Nezapomeňte! Důsledným tříděním odpadů lze snížit náklady na odpadové hospodářství!
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INZERCE
 Firma B + K Sadská provádí montáž sádrokartonu (včetně
zateplení), půdní vestavby, zavěšené stropní kazetové podhledy, stavební, zámečnické práce a nátěry plochých střech. Tel.: 325 594 529,
723 426 189.
 Nehtová modeláž (gely, akrygely), mob.: 732 235 310

BOWLING SQUASH RELAX
Poděbrady
přijme zaměstnance s chutí do práce:
• obsluhu nekuřáckého sportbaru na HPP
• brigádně uklízečku a údržbáře.
Více na tel. 325 610 098 po 13 hod.

Vinotéka Bodega
a

Sadští karatisté v první
polovině roku
Přinášíme výsledky oddílu Shotokan karate-dó TJ Sadská
v disciplíně kumite za období leden až červen 2009.
8. února
Josef Černík

Prague Open
1. místo - mladší žáci + 35 kg

21. března
Josef Černík
Jiří Vedral

OBI Open Praha
2. místo - mladší žáci + 41 kg
3. místo - mladší žáci + 41 kg

11. dubna
Josef Černík

Pohár nadějí Česká Lípa
1. místo - mladší žáci + 41 kg

18. dubna
Josef Černík
Vojtěch Pečenka

Velká cena Nymburka
1. místo - mladší žáci + 41 kg
3. místo - mladší žáci - 35 kg

26. dubna
Grand Prix Hradec Králové
(silně obsazený mezinárodní turnaj za účasti 111 klubů z 20 států ze
4 kontinentů, celkem 883 závodníků)
Josef Černík
5. místo - mladší žáci + 41 kg
16. května
Wakizaši Cup Nymburk
Jan Vlček 2. místo - mladší žáci + 41 kg
Josef Černík
3. místo - mladší žáci + 41 kg
Vadym Potapenko 7. místo - starší žáci - 39 kg
30. května
Josef Černík

Vás zvou na návštěvu při příležitosti
Sadského posvícení,
kdy je otevřeno od 9.00 do 24.00 hodin

Nabízí:

Jednodenní zájezd
na Oktoberfest 2009 - Mnichov
Termín: 28. 9. 2009 • cena: 2 500,- Kč
Cena zahrnuje autobusovou dopravu, místenku do stanu „HACKER - FESTZELT“
od 12.00 do 17.45 hodin, 2× „tuplák“ (2× 1 litr piva), jídlo, cestovní pojištění,
průvodce.
Odjezdy z náměstí v Sadské v 6.00 hod. (možnost nástupu v okolí Sadské po dohodě - Nymburk, Poděbrady), příjezd 29. 9. 2009 v časných ranních hodinách.
Program: Odjezd ze Sadské v 6.00 hod. směr Praha - Plzeň - Mnichov, zdravotní
přestávka na občerstvení v Rozvadově. Příjezd na OKTOBERFEST před 12.00
hod. Společně dojdeme k našemu stanu, kde každý dostane místenky.
Místa ve stanu jsou rezervována od 12.00 do 17.45 hod. Každý se může pohybovat samostatně po areálu Oktoberfestu až do 23.00 hod., kdy se odjíždí zpět.
Příklady letošních cen: „tuplák“ 8,60 euro; Limo (0,5 l) 3,90 euro; 1/2 grilovaného
kuřete 9,20 euro.
Více informací a další termíny na www.readytour.cz
Objednávky na tel.: 724 967 807 - p. Klokočník nebo www.readytour.cz.
Readytrans, s.r.o. - cestovní kancelář, Nymburská 90, Zvěřínek 289 13

Grand Prix Ústí nad Labem
3. místo - mladší žáci + 41 kg

20. června
Přebory Středočeského kraje
Tento turnaj byl odměnou za dlouhodobý poctivý trénink a přípravu
sadských závodníků. Oddíl získal historické celkové 3. místo v kraji v počtu
medailových umístění v kategorii kumite, když před ním skončil pouze
Rakovník a Mladá Boleslav. Kumite se zúčastnilo 6 sadských závodníků
(4 zlaté, 1 stříbrná, 1 bronzová). První závodnické zkušenosti sbíral také
nejmladší z našich závodníků Filip Černík (8 let), kterému v kategorii kata
začátečníků utekla medaile kvůli chybě způsobené nervozitou. Skončil tak
nakonec šestý. Všichni vítězové svých kategorií si automaticky zajistili
účast na prosincovém mistrovství ČR.
Eliška Sládková
1. místo - dorostenky do 54 kg
Jakub Beneš
1. místo - dorostenci do 52 kg
Josef Černík
1. místo - mladší žáci nad 41 kg
Vojtěch Pečenka 1. místo - mladší žáci do 35 kg
Vadym Potapenko 2. místo - dorostenci do 52 kg
Jan Vlček
3. místo - mladší žáci nad 41 kg
26. června
Letní olympijské hry dětí a mládeže ČR
Za předchozí výsledky v letošním a loňském roce byl jako reprezentant
Středočeského kraje nominován na tento sportovní svátek Josef Černík
v kategorii kumite mladších žáků nad 40 kg. V napínavé soutěži vybojoval
2. místo a stříbrnou medaili. V průběhu svého ﬁnálového boje vedl sice
nad soupeřem z Pardubic již 5:1, ale takticky souboj, který skončil i po
prodloužení remízou, nezvládl. Podle pravidel rozhodují o vítězi v tomto
případě rozhodčí hlasováním. Ti se přiklonili k soupeři. I tak Josef přispěl
svými body k celkovému vítězství Středočeského kraje. Svým umístěním
skončil jako nejlepší ze středočeských karatistů na těchto hrách.
***
V polovině sportovní sezony se sadský oddíl karate drží na výborném
14. místě v ČR v kategoriích kumite mladších a starších žáků a žákyň.
V soutěži Závodník roku 2009 v kategorii kumite mladších žáků všech
vah je Josef Černík prozatím na 3. místě v ČR. V samotném hodnocení
jeho váhové kategorie mladší žáci + 41 kg je Josef Černík před podzimní
polovinou sezony na 1. místě v ČR.
Milan Jančák
Chcete se naučit bojová umění? Přijďte v neděli 20. září v 17.00 hod.
do sokolovny v Sadské. Výuku karate vede Milan Jančák, nositel
1. Danu (černý pás) s 23letou praxí, trenér 3. třídy a zkušební komisař.
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Míčový sedmiboj
již podesáté

Jubilejní 10. ročník míčového
sedmiboje „O putovní pohár města
Sadské“ se konal ve sportovním areálu u sokolovny. Pořadatelé Martin
Beran a Milan Vydra zvolili systém
na dvě porážky, který důkladně
prověřil schopnosti a dovednosti
přihlášených dvojic a spravedlivě
stanovil pořadí nejlepších. Po maratonu zápasů v sedmi disciplínách
se stala vítězem narychlo sestavená
dvojice Motl - Novotný, přičemž
je zajímavé, že se seznámili až při
úvodním losování. Přestože se viděli
poprvé v životě, výborně se doplňovali a jejich vítězství je naprosto
zasloužené. Pro Motla je to z deseti
ročníků už sedmý triumf, Novotný
zvítězil poprvé. O jejich prvenství
rozhodly celkem čtyři vítězné sporty, přemožitele nenašli v házené,
volejbale, nohejbale a tenise.
O druhé místo se vedla přetahovaná mezi páry Jaroš - Boháč
a Vojáček - Mach. Nakonec skončily
obě dvojice se stejným bodovým
ziskem a rozhodl větší počet lepších
umístění. Toto kritérium rozhodlo,
že druzí skončili opět sadští basketbalisté Jaroš - Boháč, když k vítězství ve své disciplíně basketbalu
přidali i tři druhá místa. Vítězové
fotbalu Vojáček - Mach získali jen
dvě druhá místa a celkově se museli
spokojit se třetím místem. Přesto
jejich výkon byl největším překvapením turnaje, stejně jako čtvrté

místo páru D. Dvořák - M. Svoboda.
Ti - ač malí postavou - prokázali
zejména v basketbale, že Sadské
byl tento sport vždy velice blízký
a že většina startujících základy
košíkové ovládá. I proto se na rozdíl od klasického sedmiboje hraje
v Sadské streetball.
Zklamáním bylo až páté místo
pořadatelské dvojice Beran - Vydra. Vzpomínky na jejich vítězství
v 1. ročníku turnaje už opravdu
blednou. Naopak výbornými výkony se prezentoval pár Kulhánek
- J. Svoboda, a kdyby nedošlo ke
Svobodově zranění, sahali by tito
borci ještě po lepším umístění.
Na dalších místech už bylo pořadí
vyrovnané. Ze zbytku startovního
pole lze uvést jen duo J. Dvořák
- Fedačka, kteří sice vyhráli stolní
tenis, ale v ostatních sportech jen
paběrkovali. Nakonec si všichni
účastníci vybrali některou z množství cen a za bezproblémový průběh
turnaje poděkovali hlavní rozhodčí
Šabachové.
Pořadí: 1. Motl - Novotný 44 bodů, 2. Jaroš - Boháč 38, 3. Vojáček
- Mach 38, 4. D. Dvořák - M.
Svoboda 27, 5. Beran - Vydra 25,
6. Kulhánek - J. Svoboda 20, 7. Imramovský - Jurečka 15, 8. J. Dvořák
- Fedačka 14, 9. Částek - Čemerka
13, 10. Klokočník - Mašek 11,
11. Lipták - Kemr 10, 12. Strnad
- Štefanka 8.
Milan Vydra

Badminton startuje do podzimní sezony
Zájemci o rekreační badminton mají opět možnost přidat se k nám.
Zahájení podzimní sezony je 8. září v 17.00 hodin ve školní tělocvičně.
Hraje se každé úterý ve stejnou dobu. Vítáni jsou všichni bez rozdílu
věku, kteří mají o tento druh sportu zájem. Rakety a míčky je možné
vypůjčit. Bližší informace na tel.: 722 773 481.
Pavel Mazánek

ženy, juniorky, pohybová výchova dětí

KALANETIKA, AEROBIK
Den

Charakter
cvičení

Hodina

Místo

Cvičitel

Zahájení

Pondělí

Aerobik
juniorky

18.00 - 19.00

Squash
Sadská

-

Náborové
hodiny
7. a 14. 9.
- zdarma

Pondělí
Pondělí

Aerobik
ženy
Aerobik
ženy

Squash
Sadská
Sokolovna
19.30 - 20.30
Poříčany
19.00 - 20.00

Úterý

Pohybová
výchova 17.00 - 18.00
dětí

Úterý

Kalanetika 18.00 - 19.00

Středa
Čtvrtek

Aerobik
ženy
Aerobik
ženy

Squash
Sadská

Squash
Sadská
Hala ZŠ
19.00 - 20.00
Sadská
Sokolovna
19.30 - 20.30
Poříčany

Renata
Kůstová
Míša
Procházková
Jana
Šebestová
Květa
Kratochvílová
Míša
Procházková
Květa
Kratochvílová

již běží
od 31. 8.
Náborové
hodiny
8. a 15. 9.
- zdarma
od 8. 9.
od 2. 9.
od 3. 9.

Ceny:
Poříčany - aerobik:
Sadská - aerobik:
Sadská - kalanetika:

40,- Kč/hod. nebo permanentka 350,- Kč/10 hod.
50,- Kč/hod. nebo permanentka 400,- Kč/10 hod.
60,- Kč/hod. nebo permanentka 250,- Kč/5 hod.
nebo 400,- Kč/10 hod.
Pohybová výchova dětí: 1000,- Kč za pololetí (asi 18 hodin)
Permanentky jsou přenosné, rozdíly se řeší doplatkem nebo vrácením přeplatku.
Renata Kůstová - tel.: 775 374 076, e-mail: renatakustova@seznam.cz
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