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Pozvánka na souboj titánů
Bejvávalo, bejvávalo...
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Tak deštivé rozmarné léto, jaké přinesl tento rok, nepamatují ani velcí pamětníci. Není dne bez deště, není týdne bez pořádné bouřky s četnými hromy
a přívalovými srážkami. Rozmary počasí Sadskou sice netrápí tolik jako jiná místa, ale i řadě místních spoluobčanů blesky poničily domácí elektroniku.
Blesk udeřil i do staré hrušně v Prokopově ulici, jejíž kmen se rozštěpil. Z bezpečnostních důvodů museli poškozený strom skácet hasiči.

Do 31. července 2009
lze podat žádost o úvěr
z Fondu rozvoje bydlení.
Formuláře žádostí pro fyzické
nebo právnické osoby o poskytnutí úvěru lze vyzvednout v podatelně Městského úřadu Sadská.
K dispozici jsou i na elektronické
úřední desce na internetové adrese: www.mesto-sadska.cz.
Prostředky z úvěrového fondu
lze použít na opravy či modernizaci bytů, bytových či rodinných domů v katastrálním území
Sadská. Půjčka z Fondu rozvoje
bydlení jednomu žadateli nepřesáhne 100.000,- Kč, žadatel na
opravy či modernizaci použije
nejméně 50 % potřebných ﬁnančních prostředků z jiných zdrojů.
Úvěr bude úročen 3% úrokovou
sazbou ročně.
Další informace poskytne
Městský úřad Sadská.

Mladí hasiči se sjedou k Jezeru
Ve dnech 29. července až 2. srpna
se bude v Sadské u Jezera konat
letní soustředění mladých hasičů,
jehož součástí budou ukázky požární techniky nebo výcvik na
motorových člunech. Rada města
toto soustředění schválila na svém
zasedání 24. června.
Rada následně projednávala nesouhlasné stanovisko Klubu přátel
přírody, Mysliveckého sdružení
Sadská a Místní organizace Českého rybářského svazu s konáním akce
SAD-SKA FEST 09, především
kvůli ochraně přírody a s poukazem
na vyhlášku o oblasti klidu Kersko
- Bory. V diskusi radní konstatovali, že ochrana přírody na území
rekultivované skládky je diskutabilní záležitostí a zmíněná vyhláška
z osmdesátých let minulého století
je nyní v rozporu s řadou rozvojových činností. Proto byl Středočeský
kraj již před třemi lety požádán o její
revizi. V diskusi rovněž připomněli,

že tento prostor město pronajalo
kulturnímu a informačnímu centru
právě pro konání jednorázových
kulturních akcí pod širým nebem,
pro něž nemá město jiný vhodný
prostor. Navíc konstatovali, že
loňský ročník SAD-SKA FESTU
proběhl bez vážnějších problémů.
Po diskusi vzali radní nesouhlas občanských sdružení na vědomí s tím,
že ředitelka kulturního centra i pořadatel akce jsou poučeni o nutnosti
dodržování náležité hranice hluku,
a uložili starostce Cecilii Pajkrtové
zahájit s krajem jednání, které povede k revizi zmíněné vyhlášky.
O čtrnáct dní později schválila
rada žádost fotbalového klubu AFK
Sadská o úhradu 63 tisíc korun za
pozemek p.č. 1054/8 ve třech splátkách, poslední s termínem uhrazení
do konce roku 2010.
Vybavení dětského hřiště v Třebízského ulici dodá karlovarská
ﬁrma Sportis Jana Hovorky za ne-

celých 200 tisíc korun včetně DPH.
Kontrola hospodaření v městských
lesích a dodržování zákona o lesích
provedená v závěru června skončila
kladným výsledkem. Město se bude
ucházet o dotaci z programu Zelená
úsporám pro městský bytový objekt
čp. 77 na Palackého náměstí. Projekt,
který je podmínkou žádosti, zpracuje
ﬁrma IP Izolace Polná, s.r.o., za necelých 18 tisíc korun včetně DPH.
Dvanáctý ročník Přeboru
energetiky v triatlonu se bude
konat 1. srpna. Prezentace i cíl závodu budou umístěny v prostorách
rekultivované skládky.
Rada také schválila umístění
3 poutačů ﬁrmy Pokec při vjezdech do města na sloupy veřejného osvětlení s podmínkou jejich
schválení stavebním úřadem a bezplatný zábor veřejného prostranství pro předvolební mítink ODS
5. října 2009, který se bude konat
v rámci předvolební kampaně. -qk-
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V Sadské přibývá
kapesních krádeží

V červnu se strážníci městské
policie věnovali pravidelné kontrole
osob na katastru obce, namátkovým
kontrolám v místních restauracích
a na tržnici. Zvláště poslední školní
den jim přinesl kuriózní zážitek.
Žák základní školy si přijel pro
vysvědčení na koni. Ruch kolem
školy pravděpodobně způsobil, že
se zvíře splašilo a cválalo směrem
ke Kostelní Lhotě. Místní strážníci
poté doprovodili koně bez jezdce až
do stáje ve vedlejší vesnici. Školák
se i s vysvědčením vrátil domů po
vlastní ose.
Rostoucí počet kapesních krádeží ruší klidný spánek strážníků.
Postižení bývají nejčastěji okradeni
o ﬁnanční hotovost nebo osobní
doklady. Pachateli jsou nejen místní
příslušníci romského etnika, ale
i „cesťáci“ z okolních obcí. Zájem

je především o peníze, doklady se
ve valné většině případů vrátily zpět
k majitelům.
Na svou důvěřivost doplatila
i jedna obyvatelka domu s pečovatelskou službou. Do bytu vpustila
slušně vypadajícího muže, ze kterého se po odchodu z bytu vyklubal
zloděj. Seniorku připravil o více než
18 tisíc korun z jejích úspor. Proto
strážníci znovu varují občany, aby
do bytu nebo domu nevpouštěli
nikoho cizího, byť by vypadal důvěryhodně.
K pravidelné činnosti patří správa a provoz útulku Aura, kde na
konci minulého měsíce žili svůj psí
život dva čtyřnozí obyvatelé. Pokud
máte zájem o adopci, bližší informace poskytne městská policie na
telefonním čísle 724 183 241.
-mp-

Sadské noviny

NOVÉ VOZOVKY

Čilý stavební ruch panuje už od poloviny června v Mírové ulici v Sadské. Společnost Halko, spol. s r.o., z Nové vsi u Kolína, která vyhrála
výběrové řízení na dodavatele stavby, započala s rekonstrukcí první ze tří
místních komunikací. Jedná se o vybudování nové silnice o délce 165 m
s dvěma výhybnami. V této ulici byl léta pouze štěrkem zpevněný povrch
bez živice. Další v pořadí budou následovat ulice Jabloňová (367 m) a část
Podskalí. Povrch obou komunikací nejvíce utrpěl při výstavbě zásobovacího
vodovodního řadu do Třebestovic.
Pro návštěvníky hřbitova vyroste v jeho blízkosti parkoviště. Investice, která si vyžádá částku 6,6 mil. Kč bez DPH, bude ukončena nejdéle
v prosinci tohoto roku. Na výstavbu komunikací město nezískalo žádnou
dotaci, stavba je ﬁnancována jen z vlastních zdrojů zařazených do letošního rozpočtu.
Cecilie Pajkrtová, starostka města

Od 3. do 12. července putoval roverský kmen sadských junáků již tradičně
severním Kokořínskem.

Městká knihovna
nabízí o prázdninách

Fotograﬁe městská policie

Všem podnikatelům,
spolkům a organizacím!

LETNÍ HRÁTKY
PRO DĚTI:

1) společenské hry
2) tvorba z papíru a vlny
3) malování na chodníku
3) soutěžení
4) kulečník
5) skákání panáka
v pondělí a ve čtvrtek
od 9.00 do 11.00 hod.

Knihovna pro letošní hrátky zakoupila panáka na skákání. Děti
jej již sestavily a vyzkoušely.
Foto Božena Poláková

Pořádáte o posvícení tradiční
nebo novou výstavu? Pořádáte
zápas, zábavu, nebo soutěž? Stojíte
o dobrou návštěvnost akce a aby
se o ní vědělo? Nabízíme vám její
zveřejnění v přehledném letáčku
„Co se bude v Sadské dít? Kam
na posvícení vyrazit?“, který bude
veřejnosti k dispozici týden předem
v prodejnách v Sadské a okolí i v informačních centrech sousedních

měst. Dále bude přehled zveřejněn
na www.kic-sadska.cz.
Stručný text, datum a hodinu
vaší akce zašlete, prosím, na e-mailovou adresu kic.sadska@email.cz,
nebo volejte 603 891 304, případně
text přineste osobně nejdéle do
12. srpna 2009 buď do kulturního
a informačního centra, Palackého nám. 257, nebo do knihov-kicny, Palackého nám. 3.

24. července 2009
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Historie Sadské
digitálně

Vojtěch Jelínek, autor knihy Sadská, sestavil dějiny našeho města do
roku 1912. Tím se zasloužil o podchycení jeho nejstarší historie.
Sadská knihovna má pouze jediný exemplář této knihy, proto s ním
zachází jako s klenotem. Je jasné, že v případě ztráty je nenahraditelný.
Tento problém vyřešila digitalizace knih, kdy se vzácné svazky zpracují
speciálním strojem a kniha je následně k dispozici na CD.
Od letošního léta nabízí knihovna digitální kopii Jelínkovy Sadské
k prodeji na CD.
Božena Poláková

Počasí letošní sezony vůbec nepřeje koupání a slunění u Jezera. Jak by řekl
klasik: „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný…“

HALUCINOGENY

(LSD, lysohlávky, durman)

Dětský den u Jezera

Konečně se počasí umoudřilo
a dětský den se tak mohl 20. června
uskutečnit. Jeho pořadateli se opět
stali divadelníci z DS Klicpera
a sadský sbor dobrovolných hasičů. Na startu 12. ročníku „Cesty
pohádkovým lesem“ se sešlo 118
odvážných dětí. Na trase na ně čekaly záludné soutěže, pohádkové bytosti a sladká odměna. V cíli dostal
každý soutěžící špekáček, který si
mohl sám opéci na pekelném ohni,
a vychlazenou limonádu. Hasiči
dětem vytvořili vodní pěnu, kterou
ti nejmenší rádi využili k osvěžení,
aby si potom zaskotačili na trampolíně, kterou zapůjčilo Fitness Rocky.
Finanční výtěžek z letošního dětského dne bude věnován mateřské škole
v Sadské na zakoupení hraček.
Tato akce by se nemohla konat
bez podpory místních podnikatelů,
kterým touto cestou děkujeme.

Sponzory jsou: Řeznictví Petr Hnilo, Glassform Zdeněk Hořák, Papírnictví Eva Krátká, Potraviny Hana
Štěrbová, Kadeřnictví Bohumila
Říhová, Čajenka Lenka Jirásková,
Zelenina František Vajgl, Květiny
Helena Husáková, Krmiva pro zvířata Zdeněk Borovička, Potraviny
Jarka Renata Wimmerová, Drogerie
Ladislav Koutský, Potraviny Josef
Polák, Modeláž nehtů Martina
Husáková, Železářství Bohuslav
Štěpán, Vinotéka Martina Kučerová,
La Luna Antonio Arias Navarro,
J + J manželé Svobodovi, restaurace
U Postřeleného kance Alois Bultman, Nákladní autodoprava Karel
Holan, restaurace Na Schůdkách
Ilona Černá, Pivovar Nymburk,
Město Sadská, Fitness Rocky Sadská a Bowling Sadská.
Za DS Klicpera
Zdeněk Piskáček

Poděkování

Městská policie děkuje společnosti Sanu Babu, prodávající
indické oblečení, za darování
110 kg krmení pro psy. Výše
uvedená společnost byla rovněž
významným sponzorem festivalu, který proběhl v sobotu
4. července 2009 na rekultivované skládce v Sadské.
-mp-

Halucinogeny jsou skupinou
látek, které vyvolávají halucinace,
čili poruchy vnímání. Ve většině
případů poruchy zrakové. Intoxikovaný člověk vidí, slyší nebo jinak
vnímá neexistující osoby, předměty
a podobně. Pod vlivem takového
vnímání někdy i jedná. Mezi tyto
látky patří především LSD, drogy
z halucinogenních rostlin a hub
(halucinogenní houba lysohlávka
česká, durman, kaktus peyotl).
Největším nebezpečím bývá právě
nesmyslné a nebezpečné jednání
pod vlivem drogy, které může mít
i smrtelné následky. Nejznámější
jsou například skoky z okna, kdy
má intoxikovaný člověk pocit
schopnosti létat. Poruchy vnímání
a duševní obtíže po požití halucinogenních drog mohou přetrvávat
i poté, co odezněla intoxikace
- typické jsou toxické psychózy,
ﬂashbacky (opětovné, nenadálé objevení účinků drogy, i když člověk
není intoxikován) nebo deprese.
Toxické psychózy mohou trvat
různě dlouhou dobu a projevují se
například sluchovými halucinacemi
a abnormálními emocemi.
Vzhled: LSD - krystaly - v naší
republice v čisté formě méně ob-

vyklé, Trip - malé papírky s barevným potiskem velikosti poštovní
známky.
Způsob užití: polykání, trip
- rozpouštění v ústech (pod jazykem)
Příznaky: změněné vnímání času
a prostoru, barev a světel, poruchy
paměti, halucinace, bludy, změny
nálad, podivné chování, pohrouženost do vnitřního světa, zmatenost,
úzkost, někdy třes a nevolnost.
Rizika: psychická závislost,
halucinačně - paranoidní psychóza,
ﬂashback, stihomam, výrazné riziko psychických poruch (toxické
psychózy), „horror trip, bad trip“
(děsivé halucinace po požití, pocit
ohrožení), srdeční komplikace, rozvoj depresí, paranoia, nepokojnost,
psychotické stavy, rozvinutí schizofrenie, sebevraždy, nevypočitatelnost účinků. U LSD obecně platí,
že mohou být velmi nebezpečné
příměsi, které se do drogy dostaly
neúmyslně při výrobě nebo do ní
byly záměrně přidány.
Abstinenční příznaky: obecně lze říci, že na halucinogenní drogy vzniká především psychická závislost bez výraznějších
abstinenčních příznaků.
-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

V červenci započala oprava fasády
severní strany kostela sv. Apolináře.

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.
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Kulturní a informační centrum Vás zve na

POSVÍCENSKÝ MEJDÁNEK
PRO DĚTI ZDARMA!!!
v pátek 28. srpna od 16.00 hodin
v sokolovně nebo na hřišti u sokolovny (podle počasí)
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.
Kulturní a informační centrum Vás zve na

POSVÍCENSKÝ MEJDAN
PRO DOSPĚLÉ
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.

Knižní novinky

Špalíček turistických zajímavostí Česka: stručné povídání téměř
o všech zajímavostech, které mohou
upoutat výletníka.
Toušlová, I. - Toulavá kamera 6.: další díl z televizního
cestopisného povídání
Vondruška, V. - Letopisy královské koruny: dva příběhy z české
historie se jmenují Velhartické pastorále a Vražda v lázních.
Miškovský, P. - Naše rozhledny: knižní zpracování televizního
pořadu, kterým provázel Luděk
Munzar.
Egeland, T. - Strážci úmluvy:
norský spisovatel zpracoval část dějin své vlasti v souvislosti s historií
Egypta a vzniku náboženství.

Výborný, L. - V temných vodách: vyprávění o špionážní jaderné
ponorce studené války.
Lidé, kteří změnili svět: 50
slavných osobností, jejich stručné
životopisy a obrazové dokumenty
Quinn, J. - Tajné deníky slečny
M. Cheeverové: milostný román líčí
život dívky od jejích 10 let, kdy se
dozví, že bude krásnou ženou.
Obrazový slovníček - Angličtina: pro nejmladší čtenáře více než
100 slov nakreslených a s popisem
výslovnosti
Andersson, I. - O koních: odborné i zábavné povídání, z něhož
se děti dozvědí, co mohou u koní
zažít a jak se o ně starat.
Božena Poláková

Z Letních hrátek pro děti v městské knihovně.

Foto Božena Poláková

Pozvánka na výstavu

Od 1. července je v Nymburce přístupná výstava fotograﬁí Jiřího
Krátkého. Krajinářská tematika je doménou tohoto přírodovědce, který si
za 30 let svého pobytu v Sadské našel způsob, jak zobrazit Polabí, tento
na první pohled fádní kraj. Na sedmdesát barevných i černobílých fotograﬁí můžete zhlédnout v červenci a srpnu v pondělí a čtvrtek od 9.00 do
17.00 hodin, v úterý a pátek od 9.00 do 15.00 hodin a ve středu od 9.00
do 11.00 hodin v Městské knihovně v Palackého ulici v Nymburce. -zr-
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LÉTO V KERSKU
červenec a srpen 2009

Eva Pilarová: Fotoobrázky
Prodejní výstava trvá do 30. července

Zita Magyar: Maďarská keramika
Výstava keramické tvorby mladé maďarské umělkyně, vycházející
z lidové tradice. Od 1. srpna do 28. září. Vernisáž se koná v sobotu
1. srpna od 14.00 hodin.

Keramický kurz

Pod odborným vedením Jitky Čmugrové si vyrobíte originální květináč, výrobek vám vypálíme do 14 dnů v keramické peci.
Sobota 15. srpna od 10.00 hodin, přihlášky předem na tel.:
325 598 122, cena kurzu i s materiálem a výpalem 300 Kč.

Divadelní představení: Velký výlet za zvířátky
Divadélko Paleček zavede děti mezi zvířátka a zapojí je do hry. Každé
dítě dostane malý dáreček
Neděle 16. srpna od 16.00 hodin, délka představení asi 45 minut,
vstupné děti 30,- Kč, dospělí 40 Kč.
Lesní ateliér Kuba v Kersku má otevřeno i o prázdninách denně
mimo pondělí od 10.00 do 12.00 a od 12.30 do 17.00 hod.

www.lesniatelierkuba.cz
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Ze Zásad pro přidělování
bytů v DPS Sadská
Dům s pečovatelskou službou (DPS) je domem zvláštního určení podle
zákona č. 102/1992 Sb., v platném znění. Je určen pro bydlení starých
nebo zdravotně postižených občanů, kteří si s obtížemi obstarávají
nutné práce v domácnosti, pro svůj zdravotní stav potřebují ošetření
jinou osobou nebo další osobní péči, pokud jim potřebnou péči nemohou
poskytovat rodinní příslušníci. Domy zvláštního určení neslouží k řešení
bytových problémů občanů.
Komu je DPS určen:
- Jednotlivci, pokud jeho zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské
služby.
- Manželské dvojici, jestliže
alespoň u jednoho z nich zdravotní
stav a sociální poměry odůvodňují
poskytování pečovatelské služby
a druhý mu z vážných důvodů potřebnou péči nemůže poskytovat.
- Druhu a družce (dlouhodobě
spolu žijícím), jestliže alespoň
u jednoho z nich zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby a druhý
mu z vážných důvodů potřebnou
péči nemůže poskytovat.
- Jiné příbuzenské dvojici,
jestliže alespoň u jednoho z nich
zdravotní stav a sociální poměry
odůvodňují poskytování pečovatelské služby a druhý mu z vážných
důvodů potřebnou péči nemůže
poskytovat.
Podmínky
pro projednání žádosti:
- Trvalé bydliště v Sadské.
- Minimální věková hranice
dovršení důchodového věku.
- V odůvodněných případech lze
v DPS umístit osamělého občana
nižšího věku, který má sníženou
míru soběstačnosti a splňuje podmínky nároku na pečovatelskou
službu.
- Osamělost, neúnosné bytové
a sociální poměry.
- Zdravotní stav, který odůvodňuje poskytování pečovatelské
služby.
- Částečná soběstačnost občana,
zachovaná schopnost sebeobsluhy.
Důvody pro neuzavření
nájemní smlouvy:
- Vlastní byt občana a schopnost
žít bez cizí pomoci v dosavadním
prostředí.
- Zdravotní stav občana, který
vyžaduje celodenní péči.
- Onemocnění nebo psychické
poruchy, při kterých občan může
ohrožovat sebe i druhé nebo které
znemožňují klidné soužití, například
různé infekční a parazitální choroby, při kterých nemocný může být

zdrojem nákazy, alkoholická nebo
drogová závislost. Potvrzení vydává
příslušný ošetřující lékař.
Řízení o podaných žádostech:
- Žádosti o byt v DPS se podávají
v kanceláři starosty na předepsaném
formuláři se stanoviskem ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu
žadatele a jeho umístění v DPS.
- Pořadí žádostí se řídí datem
jejich podání.
Na základě podané žádosti provede sociální oddělení MěÚ Sadská
místní šetření v místě bydliště žadatele, ze kterého pořídí zápis.
- Žádosti spolu se zápisy z provedených místních šetření jsou po
kompletaci předkládány k projednání a schválení radě města.
- Postup při uzavírání nájemních smluv se řídí zákonem
č. 102/1992 Sb., § 10 odst. 2,
v platném znění a smlouvou
č. 9256010190 o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu
rozvoje bydlení na výstavbu domu
s pečovatelskou smlouvou čl. III.
odst. 4. a 5.
- Rada města přihlíží k celkovým
sociálním podmínkám a zdravotnímu stavu žadatele.
- Nájemní smlouvy s konkrétními žadateli jsou uzavírány na dobu
neurčitou.
- Dle § 709 zákona č. 40/1964
Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, neplatí v domech zvláštního určení (§ 703 - 708 o přechodu
nájmu a společného nájmu bytu
manželi).
- Nájemné bude stanoveno v souladu s Nařízením vlády č. 145/2003
Sb., § 7a odst. 1 písm. c).
- V případě nedostatku zájemců o byt v DPS Sadská s trvalým
bydlištěm ve městě Sadská může
rada města schválit přidělení bytu
v DPS i občanům s odpovídajícím
statusem z jiných obcí. Při posuzování žádostí se v těchto případech
přihlíží k pořadí podaných žádostí,
doporučení obce, kde jsou občané
hlášeni k trvalému pobytu, zdravotnímu stavu a sociální situaci
žadatelů. Byt v DPS nemůže být
přidělen pro vyřešení bytových
-měúproblémů těchto občanů.
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Třídíme odpad V
Systém EKO-KOM

Stále více pronikáme do problematiky nakládání s odpady, zejména
tříděnými, a to včetně nákladů
a ﬁnancování. Z minulých dílů
vyplývá, že nakládání s netříděným
odpadem je relativně drahé, co je
však důležitější, neustále se bude
zdražovat. Protože velká část komunálního odpadu obsahuje použité
obaly, platí u nás stejně jako v celé
Evropě zákon o obalech, který
přenáší odpovědnost za recyklaci
obalů na ﬁrmy, které je uvádějí na
trh. V praxi to znamená, že výrobci,
dovozci nebo plniči obalů platí za
každý obal, který uvedou na trh,
do společného systému, ze kterého
se následně hradí náklady spojené
s tříděním a recyklací obalů.
V Česku tento systém provozuje
společnost EKO-KOM, a.s. Jejími
hlavními partnery jsou obce. Pokud
obec odpady třídí a má se společností EKO-KOM, a.s., uzavřenu
smlouvu, dostává za každý kilogram
vytříděného odpadu předaného
k využití ﬁnanční odměnu. Systém
odměn je nastaven motivačně, takže
obce, které třídí více, dostávají odměnu vyšší. Tímto způsobem obce
snižují své náklady spojené s tříděním odpadů, které tak jako tak

podle zákona o odpadech musejí
provádět.
V případě, že má obec nastavený
systém třídění efektivně a využívá
všech možností pro třídění odpadů,
může odměna pokrýt veškeré náklady na třídění odpadů. Obec pak
může tuto skutečnost promítnout
i do ceny za odpady pro občany.
Předpokládá to však zároveň jejich
aktivní účast na třídění odpadů. Do
budoucna je to jedna z mála cest,
jak předejít neustálému zdražování
služeb v odpadovém hospodářství
obce. Již v současné době jsou
v kraji obce, které důsledným tříděním snížily svoje náklady na odpady
natolik, že navzdory zvyšujícím
se cenám za odpadové služby nemusely občanům zvyšovat jejich
poplatky.
Projekt Středočeského kraje
a společností EKO-KOM, a.s.,
a ASEKOL, s.r.o.
Nezapomeňte, že důsledným
tříděním odpadů přispějete
ke snižování nákladů
na odpadové hospodářství.
Předejdete tak zvyšování
poplatků za odpady.

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.
 Nabízíme odměnu 500,- Kč
za vyplnění psychologických dotazníků a testů v rámci výzkum-

ného projektu a diplomové práce
studentky UK v Praze. Testování
trvá 3 hodiny.
Podmínky účasti: nejvyšší
dosažené vzdělání základní či
učební obor bez maturity, věk
mezi 20 a 79 let, dobrý zdravotní
a psychický stav. Kontakt: Ľuba
Krivá, lubka.kriva@seznam.cz,
608 064 015.
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Bejvávalo, bejvávalo...

Obchody v Sadské
po roce 1930 - I
Po roce 1930 bylo v Sadské 10 obchodů se smíšeným zbožím,
8 pekařů, 13 hostinců, 4 krejčí, 3 kováři, 4 obchody se střižním zbožím,
9 benzinových nádrží, 80 domácností s chovem husí, parostrojní cihelna,
pila se stavebninami a uhlím, 1 železářství, 8 řeznictví, 5 výčepů lihovin,
5 obuvníků, 2 koláři, 4 autoopravny, Klicperova továrna, 6 hokynářství,
4 cukrárny, 6 holičů, 3 stavitelé, 3 mechanické dílny, 3 živnosti hudební,
cukrovar a 2 mlýny.
Nyní přinášíme fotograﬁe obchůdků a živností v ulici Na Vinici.
podle publikace 100 let hasičského sboru v Sadské připravily
Míla Borovenová a Květa Pajkrtová
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24. července 2009

• kontejnerová doprava
• odvoz písku, suti, štěrku do 5 t
• práce hydraulickou rukou do 2,5 t
Daniel Klicpera
Mládežnická 971
Sadská 289 12

• po dohodě i zemní práce
• včetně víkendů

tel.: 602 611 220
fax: 325 594 580
e-mail: dan.kabat@seznam.cz
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STŘEDOČEŠKY BYLY NEJLEPŠÍ!

Před několika dny skončily
v Táboře IV. hry letní olympiády
mládeže, která by měla zcela
napodobit klasickou olympiádu
dospělých. Nesoutěží zde mezi
sebou státy světa, ale jednotlivé
kraje republiky. Protože možnosti Tábora byly daleko menší
než pořádajících měst v minulosti, musel být omezen i počet
sportů. Soutěžilo se v atletice,
basketbalu, beachvolejbalu,
cyklistice, cyklokrosu, ﬂorbalu,
fotbalu, moderní gymnastice,
rychlostní kanoistice, plavání,
tenisu, triatlonu a v doprovodných disciplínách. V několika
soutěžích měla zastoupení i Sadská. Šlo o basketbal, triatlon
a karate.

Basketbal
Tým basketbalistek byl složen
z hráček několika oddílů. Sadské Vosy reprezentovaly Andrea
Hornová a Míša Holíková. Při
zařazení do výběru je směrodatné
místo trvalého bydliště, a tak byla
další hráčkou Výběru Veronika
Kulhánková, hrající za pražský
klub. Další hráčky pocházely
z Kolína, Mladé Boleslavi, Benešova, Dobřichovic, Líbeznic,
Peček a Nymburka.
Rozdělení do skupin vzbuzovalo v basketbalové části rozpaky
již od počátku. Do jedné byly totiž
vybrány kraje, které dlouhodobě
získávají v republice nejvyš-

ší umístění (Moravskoslezský,
Pardubický, Středočeský, Praha,
Vysočina, Karlovarský a Zlínský).
Přes protesty na začátku bylo
vylosování ponecháno a „skupina
smrti“ pohřbila mnohé favority.
Téměř všechny zápasy končily
těmi nejtěsnějšími výsledky o bod,
koš. Nejinak to bylo i se Středočeškami. Ty po nervy drásajících
koncovkách skončily ve skupině
druhé a poslaly favority z Ostravy a Vysočiny do bojů o spodní
příčky.
Ve skupině o 1. až 4. místo se
nejprve potkaly s Olomouckým
krajem, který zvítězil ve skupině
B. Celý zápas se skóre přelévalo
z jedné na druhou stranu a napětí
v hale by se dalo krájet. Minutu
před koncem jsme vedli o bod.
Podařilo se nám ubránit několik
útoků soupeře bez faulu a pak
už jen ruce vystřelily nahoru
s obrovským výkřikem! Jsme ve
ﬁnále! (41:40)
To byl úspěch, který po vylosování do silné skupiny vůbec nikdo
nečekal. Nejlepší výsledek v minulosti bylo 5. místo na OH v Ústí
nad Labem před dvěma lety.
Finále mělo být podle výsledků jednoznačnou záležitostí pro
Prahu. Ve skupině jsme jí podlehli
o 21 bodů, a tak již před úvodním hvizdem chodily soupeřky
s poznámkami, že zápas bude
v tréninkovém tempu a o vítězi
je rozhodnuto. Jenže Středočešky

Nejlepší basketbalistky byly ze středních Čech.

neměly co ztratit. Stříbro bylo tak
obrovským úspěchem, že byly
uvolněné a rozhodnuté nedat se
zadarmo. Po nervózním úvodu,
kdy se ani jedno družstvo nemohlo

pořadím až nečekaně. Následný
běh i jízda na kole v lijáku sportovcům také nepřidaly. Proto je
obdivuhodný výkon všech, kteří
závod dokončili. Mezi nimi byla

Josef Černík ze Sadské získal stříbro v kumite.
treﬁt do koše, jsme srovnali obranu a velmi důsledně a trpělivě bránili každý útok. V poločase jsme
vedli, sice jen o jediný bod, ale
soupeř znervózněl, protože průběh
nebyl zdaleka tak jednoznačný, jak
očekával. Začal dělat více chyb,
hvězdy v jeho středu začaly hrát
samy na sebe a na kolektivní výkon protivníka přestaly stačit. Přeplněná hala bouřila a podporovala
Středočešky, jak mohla. I to bylo
základem konečného neuvěřitelného vítězství o 6 bodů. Družstvo,
které ve svém středu nemělo žádnou výraznou
osobnost, triumfovalo
kolektivním pojetím
a týmovým duchem.
Obě sadské basketbalistky - Andrea Hornová i Veronika Kulhánková - podávaly po
celý turnaj vynikající
výkony a byly svému
týmu oporami.
Středočešky se staly olympijskými šampionkami a přispěly
i k celkovému vítězství
našeho kraje.
Triatlon
Podmínky tohoto
sportu byly vzhledem
k počasí téměř nelidské. Ledová voda rybníku Jordán zamíchala

také žákyně naší školy Barbora
Králová. Přestože nedosahovala
věkem na kategorii, ve které startovala, poprala se s nástrahami
tratě, a i když neobsadila medailovou pozici, patří jí za předvedený
výkon náš obdiv.
Karate
Další naším zástupcem byl
Josef Černík, který nám své sestavy ukazoval již na představení
Sympaťák školy. Byl na OH spolu
s deseti karatisty Středočeského
výběru pod vedením trenérů Jiřího
Bašuse a Zdeňka Dvořáka z nymburského oddílu Karate - Do Sokol
Nymburk, kteří vybrali a připravovali borce na boj o medaile
v soutěži s dalšími 172 karatisty
ostatních krajů. Konkurence byla
veliká a jednalo se prakticky o další mistrovství republiky. Získat
olympijskou medaili bylo velkým
snem každého zúčastněného.
V kumite mladších žáků získal Josef Černík z TJ Sokola
Sadská stříbro. Celkově mezi
všemi zúčastněnými kraji obsadili středočeští karatisté čtvrté
místo.
Všem děkujeme za skvělou
reprezentaci Sadské. Jejich výkony v obrovské konkurenci byly
skutečně obdivuhodné.
Blanka Žánová
Fotograﬁe poskytla
Blanka Žánová
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