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zprávy z radnice
Z jednání Rady města
Sadská, 29. 7. 2015

l V červenci dorazily na účet města
Sadská dotace, které je třeba převést
do rozpočtu. RM Sadská je k tomu
kompetentní i když se jedná o částky
vyšší než 50 tis. Kč. Jedná se o dotace z Úřadu práce, dotace z ROP na
Lhoteckou cyklostezku, dotace z Ministerstva životního prostředí a SFZP
na zateplení objektu MŠ.
Rada města povolila:
l Užívání prostranství na Palackého náměstí ve dnech 25. 8. – 31. 8.
2015 panu Otovi Třískovi z Jesenice
Zdiměřice za účelem provozování
atrakcí v době sadského posvícení
v roce 2015 za cenu 35 000,- Kč.
Rada města vzala na vědomí:
l Město Sadská i příspěvkové organizace hospodařily v 1. pololetí 2015
v souladu se schváleným rozpočtem.
Rada města schválila:
l Umístění bezplatného přístupového bodu WiFi pro pokrytí Palackého
náměstí internetem pro návštěvníky
Sadské na budovu čp. 77.
l Na základě Příkazní smlouvy
č. 7/2014 prováděla firma Ing. Vojtěch

Rohlíček ze Zbirohu technický dozor
investora při zateplení 5. oddělení MŠ
Sadská. Při této činnosti se osvědčila, proto rada navrhla uzavřít s ním
příkazní smlouvu na zabezpečování
technického dozoru investora i na
další vybrané akce pro město Sadská
s tím, že cena bude stanovena vždy
dohodou dle rozsahu jednotlivých
akcí ve výši maximálně 4 %.
Rada města povolila
l Římskokatolické farnosti Nymburk
vjezd k pozemku p. č. 84 po pozemcích ve vlastnictví města Sadská p. č.
1674/1 a p. č. st. 80 za předpokladu,
že vjezd bude upraven na náklady žadatele.
Rada města schválila:
l Finanční podíl města Sadská na
zhotovení projektu na propojení jezera
v Sadské se slepým ramenem Labe
na ve výši 50%.
Rada schválila:
l Smlouvu o zřízení VB – ČEZ Distribuce, a.s. Společnost COFELY a.s.
předložila v zastoupení ČEZ Distribuce
Smlouvu o zřízení věcného břeme-

ne služebnosti č. IV-12-6011984/1
k pozemkům p.č. 2207/17, 2380/16,
2381/3, 2387/41 a 2387/237, do kterých bylo uloženo kabelové vedení
NN a 2 přípojkové skříně SS v rámci
akce Sadská, Na Vodrážce kNN pro pč.
2387/193 a 236.
l Kancelář JUDr. H. Záveské (Záveská a spol. v.o.s., insolvenční
správce, správce konkurzní podstaty) nabídla městu Sadská k odkoupení pozemky 1656/16, 1668/2,
1708/8, 2048/76, 2103/7, 2240/2,
vše v k.ú. Sadská, z majetku Státního statku Čáslav. Jedná se např.
o chodník v Hálkově ulici, apod.
l Díky zvyšujícímu počtu BIO popelnic po zavedení jejich pronájmu
a svozu a s ohledem na rozšíření služby
o obsluhu 2 ks malých VOK kontejnerů na plasty a sklo na odpadním dvoře
bylo schváleno uzavření dodatků č. 4
č. 5 ke stávající smlouvě s NYKOS a.s.
Nyní máme 355 ks BIO popelnic.
Další jednání Rady města se uskuteční 26. 8. a 8. 9. Zastupitelstvo se sejde
9. září v 17 hodin.

Výběrová řízení byla
skončena a jak dál?
Výběrová řízení na stavební práce ve městě byla skončena a akce
letošního roku mohou začít. Jediné, co brání okamžitému zahájení, je
očekávané sadské posvícení, aby se zbytečně nerozkopalo náměstí,
kde se tradičně soustřeďují veškeré atrakce.

P

ůjde především o vybudování nového
chodníku od Městského úřadu k železářství pana Štěpána včetně nového osvětlení, které této části náměstí chybí. Nové osvětlení dostane i část náměstí od Základní školy
k Husarce. Budování chodníku, včetně nového
přechodu v ulici Lázeňská a Karla Viky, vysoutěžila firma Halko z Nové vsi u Kolína. Veřejné osvětlení na náměstí pak provede firma
Raisa s.r.o. z Kolína.
Novou střechu a nový „kabát“ dostane i budova knihovny, nově pak bude vybudováno veřejné
osvětlení v ulicích Kostelní, Tyršova, Podskalí, Jesemany a Dr. Sokola. U těchto akcí je ukončeno
poptávací řízení, ale vlastní výběr dodavatelů jednotlivých akcí provede výběrová komise v posledním srpnovém týdnu. Dodavatele tedy oznámíme
v dalším čísle Sadských novin.
Obrátili se na nás občané z ulice Jesemany,
že se najednou někde objevila zpráva o tom,
že jejich ulice se bude dělat až v příštím roce.

Způsobila mírně řečeno poplach! Zbytečně,
protože na radnici nám potvrdili, že ulice Jesemany je ve výběrovém řízení a rekonstrukce,
na kterou obdrželi tři miliony korun jako dotaci od Středočeského kraje, bude provedena
nejpozději do konce letošního října. Poslední
letošní akcí, která je projekčně dokončována
a čeká ji výběrové řízení, je bezbariérový nový
přechod u České spořitelny, který je těžko
schůdný pro zdravého člověka, natož vozíčkáře a maminky s kočárkem.
„Možná se občanům zdá, že jde všechno pomalu a že vše spadlo do druhé poloviny roku. Ano,
znovu připomínám, že je to způsobeno projekční
nepřipraveností a z počátku nejistým finančním
stavem, který jsme zdědili. Naštěstí se tento skluz
daří vyrovnávat a to i v oblasti finančních potřeb
města. Závazky na letošní rok se musejí podařit.
Bude to záruka dobrého startu i do roku příštího,“
dodal místostarosta Václav Frank.
red

Slovo

starostky

Nedůvěřujte!
Minulý týden
u souseda zazvonil
mladý sympatický
muž s důvěryhodným
písemným pověřením,
že je firmou XY zplnomocněn k tomu, aby
mu občan ukázal účty za plyn a elektřinu.
To proto, aby zjistil, jestli neplatí zbytečně
moc a že by zároveň doporučil lepší firmu.
Soused ho domů nepustil, bavili se před
brankou posléze i s mým mužem, který šel
náhodou kolem. Okamžitě zjistil, že jde
o způsob podomního prodeje, představil
se jako manžel starostky, a protože jsem
měla dovolenou a věnovala se návštěvě,
přinesl mi ono „pověření“ k nahlédnutí.
Inu, musela jsem ocenit jeho přesvědčivost
i grafickou úroveň zpracování. Ovšem se
šroubovaným obsahem už to bylo horší.
Že nebyla uvedena ani možnost, jak se
zpětně přesvědčit, že jde o dobrý úmysl,
není divu… Okamžitě jsem informovala
policii a mladíka požádala, aby zamířil
na radnici a tam se představil. Projevil
zájem, leč nepřišel. Naštěstí pro něj.
Tak si promítám obrázek, jak ho pro
jeho vlídné a dobromyslné chování, znepokojena vysokými cenami za plyn
a elektřinu laskavě pozvu domů, pohodlně
usadím a než najdu účtenky, nechám ho
v klidu prohlédnout si místnost, část domu
i místo, kam si ukládám doklady, a klidně
mu předložím i bankovní výpis z účtu.
Během vlídného rozhovoru mu prozradím
ještě pár dalších detailů z rodinného stříbra a jsem šťastna s pocitem, že svět není
ještě tak zkažený, když má cizí člověk
zájem, abych neutrácela zbytečně a váží
čas i cestu, aby mi pomohl.
Vážně si to, nevážení a nemilí agenti
čehokoliv takto představujete? Tak u nás
v Sadské neztrácejte čas! Ve městě je
podomní prodej zakázaný a všichni občané to vědí a vědí také, že mají okamžitě
informovat policii. A ty, kteří by klidně
riskovali prosím, nikomu podomnímu
nedůvěřujte! I já mám vlastní zkušenost.
Deset let starou, z toho tři roky skoro
soudních tahanic.
Jo, mohlo to celé dopadnout hůře! Můj
soused má fakt zlého psa!
Eva Jurinová
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Šestinásobný mistr světa a nejlepší
sportovec roku 2014 žije v SADSKÉ!

ZÁVOD KONČÍ AŽ
NA CÍLOVÉ ČÁŘE
Když jsem v přímém přenosu sledovala vyhodnocení nejlepšího sportovce roku
2014 Českého paralympijského výboru a zaznělo jméno vítěze 36letého ing. Jiřího
Boušky, byla jsem na Sadskou pyšná. Zároveň jsem si položila otázku, zda-li ho
u nás znají všichni, protože do hospod nechodí, chlubit se neumí. Většinou ho potkáme stranou, když máme to štěstí, že jede na kole náhodou kolem nás při tréninku,
nebo se vrací domů. Žije spokojeně Na zámku a když se mě přišel na radnici dvou
metrový štíhlý muž zeptat, jak tam budeme řešit příjezdovou cestu, okamžitě jsem
z něj čerpala novou energii, protože už od pohledu je zřejmé, že jí má na rozdávání.
Jak se Miřetínský rodák z Českomoravské vrchoviny dostal do středočeské
Sadské?
Rozhodla příroda, klid a dostupnost do Prahy.
S manželkou nám učaroval kerský les, často se
do něj chodíme procházet a další naše oblíbené
místo je samozřejmě jezero. Dnes toho kroku
vůbec nelitujeme, jsme tu moc spokojeni, máme
vše co nás dělá šťastné...
Vy jste si z Greenville odnesl dobrou zkušenost, když jste tam zcela mimořádně
necestoval s výpravou, ale sám s trenérem Danem Tremlem.
Loňská sezóna pro mě byla výjimečná, byl
jsem skvěle připraven a cítil jsem, že mám
šanci útočit na titul mistra světa. Proto jsme
tomu podřídili vše, cestoval jsem sám, abych
zůstal maximálně soustředěný na svůj cíl.
A myslím že se to vyplatilo, titul jsem získal.
Hlava a soustředěnost na výsledek jsou podstatnou součástí výkonu, proto na to s trenérem Danielem Tremlem klademe velký důraz.
Ostatně, rozumíme si i lidsky, hodně spolu vše
rozebíráme, pochopil jak funguje moje tělo,
dokáže odhadnout

co v tréninku ještě vydržím a co už ne. Dokáže mě motivovat, když je potřeba tak i seřvat.
V přípravě a na závodech je to puntičkář, tím
mě hodně posunul.
V čem spočívá vaše zdravotní nevýhoda
a jak se s ní sportuje?
Prodělal jsem DMO- dětskou mozkovou obrnu levé půlky těla. Jedná se o centrální nervovou poruchu hybnosti. V mém případě jde
o ochablé svalstvo, zkrácené končetiny a šlachy na levé straně těla. V praxi to znamená, že
mám zhoršenou koordinaci levých končetin,
které mají zároveň při velkém zatížení tendenci k zakřečování. Byl jsem si proto nucen vybrat sport, který bych technicky zvládl. Cyklistické začátky byly dost tvrdé, mnohokrát jsem
se ocitl na zemi, ale vydržel jsem a dnes to je
součást mého života.
Napadá mě, jak vážná nemoc ovlivnila
vaše dětství, sebevědomí?
Pocházím z malé vesnice na Vysočině, musel
jsem tak jako ostatní hodně pomáhat rodičům
v hospodářství, na nějaké litování nebyl prostor.
Rodiče mi umožňovali, abych se vše postupně
naučil po svém, ale neexistovaly úlevy. Naučilo
mě to trpělivosti a tvrdohlavosti a postupně jsem
se přestal podceňovat. Nejvíce mě ovlivnil otec,
který jezdil závodně na kole.
Jak to vůbec s kolem začalo?
Začalo to, když mi táta přivezl z Rokycan závodního Favorira F1, poslední ručně dělaný rám od
legendárního pana Babického. Rád vzpomínám
na to, jak mi říkal, že cyklistika je těžký sport a
myslel tím, abych se do toho nepouštěl. Ale celou
moji sportovní kariéru mě podporoval, zvláště
na začátku. Dodnes je mým velkým fanouškem.
Vzpomeňte nejnáročnější závod nebo sezónu.
Pro mě to bylo letošní mistrovství světa
v Nottwil. Byla tam trať pro vrchaře, což já se
svou dvoumetrovou postavou rozhodně nejsem, přesto jsem měl cíl být v top ten. V závodě
jsem šel za hranice svých možností a zvládnul
jsem to, ale bylo mi hodně špatně ještě dva dny
po závodě, to nebývá běžné. Většinou máte

Kdo je Jiří Bouška

V roce 1998 dostudoval Střední průmyslovou školu zeměměřičskou a odjel na
roční studijní pobyt do Sydney v Austrálii.
V roce 2006 ukončil studia na Vysoké škole
báňské - Technická univerzita Ostrava, obor
inženýrská geodézie. Rok pracoval jako
sportovní instruktor a poté jako geodet ve
firmě Azimut. Pak už se jako handicapovaný
cyklista-profesionál věnuje sportovní dráze
na kole. V roce 2014 vybojoval v časovce na
Mistrovství světa UCI PARA titul mistra světa
a postupně přidal ještě bronzovou medaili
v silničním závodě a další úspěchy v Evropských a Světových pohárech. Nezbývá, než
blahopřát a smeknout!

stažený žaludek hodinu nebo dvě po závodě
a pak to přejde, já jsem tam šel na úplný doraz.
Jak se připravujete na paralympijské hry
v Riu de Janeiru v roce 2016,?
Ještě mě čeká světový pohár 13. září v Jihoafrické republice v Pietermaritzburgu. Jinak je to
ale dlouhodobá systematická příprava. Ve stíhacím závodě na dráze každý rok srážím nějaké vteřinky, abych se v Riu dostal do finálových
jízd a na kilometru s pevným startem jsem letos na dráhovém mistrovství světa v Apeldoornu získal bronz. Snažíme se jít postupně každý
rok o malý kousek nahoru a věříme, že na tom
vrcholu v Riu skutečně budu!
Přemýšlím o vaší ženě, o její trpělivosti
a strachu o vás, o tom, jak vám pomáhá.
Jsme spolu už 14 let, je architektka a má obrovský cit pro lidské potřeby. K tomu má smysl pro detail a preciznost, takže je špičkou ve
svém oboru. Nejraději na ní mám to, že je plná
života a vytváří nám krásný domov. Z rodiny
čerpám sílu, abych zvládl všechna ta soustředění a cestování. Moje žena Jana je pro mě alfou a omegou. Před měsícem se nám narodil
syn Jan a momentálně máme naprosto úžasné
a krásné období.
Jaké máte osobní posilující motto?
Závod končí až na cílové čáře.
Za rozhovor poděkovala Eva Jurinová
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ze života města

PROČ BYLY ROZKOPÁNY NOVÉ
CHODNÍKY V ULICI Dr. SOKOLA?

Opravujeme, co jsme zdědili
Mnozí občané se nás právem rozhořčeně ptají, proč jsme nechali rozkopat
nové nedávno dokončené chodníky v ulici Dr. Sokola. Otázka by však měla
být položena tomu, kdo nechal chodníky vybudovat, aniž by se snažil
v předstihu řešit nutnou a logicky související pokládku kabelů nízkého napětí.

V

šeobecně se vědělo dostatečně dopředu, že i v této ulici
dojde ze strany společnosti
ČEZ k pokládce nových kabelů
nízkého napětí. Ulice je totiž jedna
z mála lokalit, kde nás stále ještě
straší vrchní vedení a řada nepohledných sloupů. Potíže s dodávkou elektřiny není třeba připomínat.

Stalo se tedy to, co se nikomu
z nás nelíbí a všechny nás to mrzí.
Není to však vina současného vedení města. To se naopak snaží
chybu napravit, ale sdílíme obavy
společně s vámi – budou chodníky opraveny stejně dobře, jako
bylo jejich první položení? Vyžaduje si to nejen téměř denní kon-

l Za dobrou náladou a kuchyní přijďte
v pátek 28. srpna na posvícenskou zábavu,
která je už připravena v areálu sadského
Bowlingu. Hraje kapela Zdendy Bartáka
a do rána do dvou hodin bude všeho dost!
Vstupné 50,- Kč.
l Sobotní posvícení můžete zakončit
v hospůdce Sokolovna, kde ve 21 hodin
začne posvícenský mejdan s kapelou
Pohoda. Vstupné 70,- Kč.
l Krajská správa a údržba silnic oznamuje, že vzhledem k opravám silnice ve
Vrbové Lhotě dojde k nezbytné úpravě
provozu. Po dobu úplné uzavírky, od
23. září do 7. října, povede objízdná trasa
mimo jiné i přes Sadskou.

že se někdy malinko celý proces
zdrží. Přesto, nebo i tak je tento
postup rozhodně pro všechny
prospěšnější
a úspornější.
Václav Frank
místostarosta
města

Posvícenské ohlédnutí

Krátce

l Upozornění a zákazy vydané v souvislosti s vysokými teplotami platí nadále až
do odvolání.

trolní činnost, ale zejména pak
důslednou přejímku s pevně stanovenou záruční dobou. Firma
ČEZ má totiž za povinnost uvést
všechny poškozené chodníky do
původního stavu a je naší povinností převzít stavbu bez chyby.
Je to i pro nás poučení, jak by se
stavby dělat neměly a to i za cenu,

Český svaz
chovatelů
ZO Sadská
pořádá dne
29. a 30. srpna
2015 výstavu

Králíci
● Drůbež
● Holubi
● Okrasné
ptactvo
●

V chovatelském areálu
„Za Sokolovnou“.
Otevřeno: Sobota:
10–18, Neděle: 8–17

Filiální duchovní správa Římskokatolické
farnosti Nymburk v Sadské
Vás srdečně zve na oslavy spojené
se sadským posvícením:
NEDĚLE 30. srpna 8:00 hod.
slavnostní mše svatá k výročí posvěcení chrámu
PONDĚLÍ 31. srpna 17:00 hod.
tzv. Posvícenské requiem - mše svatá za
všechny zemřelé obyvatele Sadské a okolí
PONDĚLÍ 31. srpna 18:00 hod.
pobožnost za zemřelé na městském hřbitově v Sadské
NEDĚLE 20. září 11:15 hod.
poutní bohoslužba k Sedmibolestné Panně Marii v kapli
Pro návštěvníky, kteří nechtějí navštívit kostel či kapli kvůli bohoslužbám,
je pro prohlídku vyhrazen čas vždy 20 minut před bohoslužbami.
Přejeme Vám radostné posvícení! 
-řkc-

P

o několika letech připadl
30. srpen opět na neděli, tak jako v roce 1739,
kdy byl slavnostně posvěcen
kostel sv. Apolináře v Sadské po
přestavbě podle plánů Johana
Heinricha Dinebira. Posvěcení
kostela sice znamená to, že
tato budova je vyjmuta z běžného užívání a slouží především
k Boží oslavě, ale neznamená
to, že by kostel měl význam jen
pro lidi věřící nebo dokonce jen
pro příslušníky Římskokatolické
církve.
Velmi si proto vážím dlouholeté spolupráce mezi Farností
Sadská, která je od roku 2006
součástí Farnosti Nymburk,
a městem Sadská. Posvícení je
tedy možná důvodem k určitému
ohlédnutí za těmi nejvýznamnějšími body této spolupráce.
Když v roce 1990 bylo v Praze
setkání asi 80 tisíc mladých křesťanů z celé Evropy, organizované
komunitou Taizé, těžko by bylo
možné, aby okolo 200 lidí bylo
ubytováno v Sadské bez velké
otevřenosti města a jeho představitelů. Město také konalo veřejnou
sbírku na pozlacení makovice
na věži kostela a mělo hlavní
zásluhu na obnově modrého
a bílého kříže.
Někteří z vás se zúčastnili bohoslužby k 70. výročí konce
2. světové války, ale konala se
zde i bohoslužba k 60. výročí
konce 2. světové války a bo-

hoslužba k výročí 100 let od
vypuknutí 1. světové války.
V kostele samotném se pak za
poslední léta konaly koncerty,
a to především v adventní době
ale i jindy a dále zde probíhaly
návštěvy žáků základní školy, kteří se tak mohli dozvědět
něco nejen o významné Sadské
památce, ale i o křesťanství. Také
o probíhající opravu kostela se
zasloužilo město nejen zařazením
kostela sv. Apolináře do Programu záchrany kulturního dědictví,
ale i veřejnou sbírkou a pořádáním koncertu Bohuslava Matouška a všestrannou podporou.
Je asi mnoho dalších věcí,
o kterých nevím, a pak spousta
maličkostí: žehnání novému praporu města Sadská a přístavbě
hasičské zbrojnice, žehnání
obnovené Krodešově kapličce,
žehnání nové přístavbě základní
školy, návštěvy klientů psychiatrické léčebny a domu s pečovatelskou službou atd.
Jsem rád, že i v současné
době tato spolupráce pokračuje a navazujeme na vše dobré
z dob minulých. Kéž se nám
opravdu daří ve vzájemné úctě,
opravdovém bratrství a s laskavostí spolupracovat nejen mezi
městem a farností, ale se všemi,
kdo jsou okolo nás ve prospěch
společného dobra, a dovolte mi
dodat: Ke slávě Boží a ke cti sv.
Apolináře!
P. Jaroslav Krajl
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ze života města

ROZVRH PRAVIDELNÝCH KURZŮ

rodinného centra
ŽIVOT JE HRA

odPRAVIDELNÝCH
14. září 2015 do 29.
ledna 2016
ROZVRH
KURZŮ
Den v týdnu Sál Od Do Kurz
VS 7:00 8:00 Ranní jóga
MS 16:30 17:30 Výtvarná dílna
Pondělí VS 17:30 19:00 Orientální tanec - Zahra
Den
týdnu Sál
Od Pilates
Do Kurz
VS v 19:05
20:05
VS
7:00
8:00 Rannítanec
jóga - dospělí
VS 20:10 21:10 Orientální
MS 16:30 17:30 Výtvarná dílna
Florbal
J Pondělí
15:00 VS
16:00
17:30 19:00 Orientální tanec - Zahra
VS 15:15 VS
16:00
v pohybu
19:05Hry
20:05
Pilates
20:10Dancejóga*
21:10 Orientální tanec - dospělí
VS 16:25 VS
17:25
Úterý
15:00Pilates
16:00 Florbal
VS 17:30 J18:30
míče
VS 15:15 16:00 Hry v pohybu
VS 18:35 19:35 Powerjóga
VS 16:25 17:25 Dancejóga*
VSÚterý
20:00 VS
21:00
17:30Fitbalet
18:30 Pilates míče
VS 16:00 VS
17:30
18:35Tanečkování
19:35 Powerjóga
20:00Dance
21:00 Factory
Fitbalet Senior
J 16:30 VS
17:30
Středa
VS
16:00
17:30
Tanečkování
J 17:30 18:00 Dance Factory
Senior + Junior
J 16:30 17:30 Dance Factory Senior
VSStředa
18:15 J19:15
Dance
Factory
Junior
17:30 18:00 Dance Factory Senior + Junior
VS 8:00 VS
9:00
18:15Fitbalet
19:15 Dance Factory Junior
VS 8:00 9:00 Fitbalet
Čtvrtek
VS
9:00 10:30 Klubík
Čtvrtek
Pátek

J

VS 9:00 10:30 Klubík

15:00 16:00 Florbal

Pátek

J

15:00 16:00 Florbal

rodinného centra
Věk
Lektor
ŽIVOT JE HRA
dospělí
Dany Hrubešová
od 14. děti,
září mládež
2015 do 29. ledna Mirka
2016Odvárková
děti od 10ti let
Dany Hrubešová
Věk
Lektor Dany Hrubešová
dospělí
dospělí
Dany Hrubešová
dospělí
Dany Hrubešová
děti, mládež
Mirka Odvárková
kluci/ holky od 5ti letDany Hrubešová
Petr Šmíd
děti od 10ti let
děti
bez
rodičů
3-5
let
Anička Kracíková
dospělí
Dany Hrubešová
dospělí
Dany Hrubešová
děti od 9ti let
Dany Hrubešová
kluci/
holky od 5ti let
Petr ŠmídDany Hrubešová
dospělí
děti bez rodičů 3-5 let
Anička Kracíková
dospělí
Dany Hrubešová
děti od 9ti let
Dany Hrubešová
dospělí
Lucka Suková
dospělí
Dany Hrubešová
děti 5-8 let
Anička Kracíková
dospělí
Dany Hrubešová
dospělí
Lucka Suková
Hanka Dančišinová
děti od 12let
děti
5-8 od
let 9ti let
Anička Kracíková
děti
Hanka Dančišinová
Hanka Dančišinová
děti od 12let
děti
od
9ti
let
Hanka Dančišinová
děti od 9ti let
Hanka Dančišinová
dospělí
Lucka Suková
děti
od 9ti let
Hanka Dančišinová
dospělí
Lucka Suková
rodiče s dětmi
Lucka Suková
rodiče
s dětmi
Lucka Suková
od 12ti
měsíců
Anička Kracíková
od 12ti měsíců
Anička Kracíková
kluci/ holky od 5ti let
Petr Šmíd
kluci/ holky od 5ti let

Petr Šmíd

www.zivotjehra.com
www.zivotjehra.com
Anička
Kracíková- -605
605 278
Anička
Kracíková
278909
909
Hanka
Dančišinová--724
724 166
Hanka
Dančišinová
166664
664
Pozor!!! Sleva 500,- Kč na druhý kurz dle vlastního výběru (voucher uplatnitelný pouze v tomto pololetí). V plné výši se hradí vždy dražší

r!!! Slevaz500,Kč na
druhý
kurz dle
vlastního
výběru
(voucher
pouzevev školním
tomto roce
pololetí).
V plné
se kurz
hradí
vybraných
kurzů.
V případě,
že přivedeš
nového
kamaráda
mezi uplatnitelný
nás (= nebyl kurzistou
2014/2015),
mášvýši
druhý
dlevždy dražš
vlastního
výběru zcela
Sál nového
označenýkamaráda
jako „J“ znamená,
se (=
kurz
koná mimo
rodinné
probíhat vmáš
sokolovně,
raných kurzů.
V případě,
že zdarma.
přivedeš
mezi že
nás
nebyl
kurzistou
vecentrum.
školnímFlorbal
roce bude
2014/2015),
druhý kurz dl
Dance
Factory
částečně
ZŠ Sadská.
ního výběru
zcela
zdarma.
Sálv aule
označený
jako „J“ znamená, že se kurz koná mimo rodinné centrum. Florbal bude probíhat v sokolov
e Factory částečně v aule ZŠ Sadská.

Zásahové jednotky u jezera

N

a několika místech Středočeského kraje můžete
být ve dnech 16. a 17.září
svědky Policejního mistrovství
České republiky 2015. Cvičení
zásahových jednotek s mezinárodním zastoupením je
policejně-sportovní akcí vysoké
profesionální úrovně. Zúčastněná družstva, včetně jednotek
z Útvaru rychlého nasazení
z celé ČR, mezi nimiž budou
i týmy ze Spolkové republiky
Německo i ze Slovenska, budou
plnit na několika stanovištích
náročné disciplíny související
s jejich běžným výkonem služby.
Bude tedy možné sledovat
například práci ve výškách, stře-

leckou soutěž a podobně. I touto
formou se policisté speciálních
jednotek připravují na plnění
svých služebních úkolů, spojených s kvalifikovanými zákroky
proti nebezpečným pachatelům, čímž se nezřídka zapojují
do práce složek integrovaného
záchranného systému.
U sadského jezera můžete
jejich výcviku přihlížet
17. září od 8 do 17 hodin, kdy
půjde speciálně o záchranu
tonoucích, v souvislosti se
zákroky policie na vodních
plochách. Pokud se chcete
přijít podívat, prosíme, dbejte
bezpečnostních pokynů organizátorů.
red.

Rozcestí mělo prázdniny, ale
na září 2015 chystáme na Skále
a v jejím okolí tradiční velkou
fáborkovanou hru pro rodiče
(prarodiče) a děti. Tentokrát
na téma Noemova archa, aneb
Zvířátkům na stopě.
Kdy? V sobotu 5. září, start
z parkoviště u hřbitova na
Skále v Sadské kdykoli mezi
14.30 – 16.30.
Vstup volný. Opět bude pro každého účastníka připravena drobná odměna a malé občerstvení.
Dále Vás zveme na středu 16.
9., kdy se uskuteční cestopisná

beseda se Stevem Prosserem
z Velké Británie o jeho cestách
a několikaletém životě v Jihoafrické republice. Akce se bude
konat v KICu od 18.30 a naváže na minulá setkávání klubu
Rozcestí.
Těší se na vás Veronika
a Vlasta Remišovi, Michal
Bláha a Zuzana Sedláčková.
Pořádají křesťané z Apoštolské
církve.
Kontakt: rozcesti.sadska@seznam.cz,
anebo zuz.sedlackova@seznam.cz
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zasláno do redakce

l Při příchodu k hlavní pláži jezera v Sadské
jsou louky po obou stranách zabezpečeny proti
sesuvu ležícími betonovými sloupy. Ty se začínají rozpadat a v současné době z nich trčí ostré
zrezivělé dráty/tyče. Považuji to za velice nebezpečné pro chodce a zvlášť pro děti, které po
sloupech s oblibou chodí. Chtěla bych požádat
o jejich odstranění či jiné zabezpečení tak, aby
nedošlo k žádnému zranění. Pokud přihlédneme k estetické stránce rozpadajících se sloupů,
myslím, že by bylo vhodné najít do budoucna
jiné řešení zabezpečení proti sesuvům.

Děkuji za odpověď, Jana Kačírková.
Sloupy tam byly dány našimi předchůdci údajně proto, aby byl znemožněn vjezd motorkám
a autům. Protože, se jedná o rekultivované
těleso stále sledované skládky, nesmí být její
povrch poškozen. Žádný sesuv nehrozí. Akce,
konané na horní části skládky neškodí, nesmí
být ale nic zatloukáno do země. Víme, že esteticky tato úprava nepůsobí dobře, ale s ohledem na
nedostatek financí nemůžeme tento stav zatím
řešit jinak a hned. Prozatím jsme odstranili čouhající dráty a upravili vše tak, aby nedošlo k úrazu. Celá lokalita je dodnes těžebním prostorem,
můžeme se tedy setkat i s jinými pozůstatky
těžby. I proto jsme prostor označili varovnými
cedulemi, že koupání a tedy i veškerá další činnost je na vlastní nebezpečí návštěvníků. Naší
snahou v těchto dnech je, abychom provedli
vyjmutí území z charakteru těžebního prostoru,
musí se provést dosud nezapočatá rekultivace
břehů a pak můžeme uvažovat o plnohodnotné
rekreaci i místech určených k procházkám.

l Prosím vás o pravidelnou údržbu zeleně
v ulici Pod Bory v úseku mezi vjezdem do
bývalého učiliště směrem k čističce odpadních
vod. Před pár lety zde byly na mou žádost nově
instalovány 4 lampy veřejného osvětlení, které
již zcela zarostly náletovými dřevinami, přičemž jejich výška již převyšuje přívodní kabel
elektrického osvětlení.

S pozdravem Jana Kunertová
Vaše námitky k zarůstající silnici v ulici Pod
Bory jsou oprávněné. Nyní je ulice čistá,
průjezdná. Křoviny byly odstraněny a silnice
částečně vyspravena. V týdnu před posvícením
bude proveden zástřik zbývající části ulice Pod
Bory ve směru od Lázeňské ulice k čističce
odpadních vod, včetně přejezdu na parkoviště
u jezera. Opravena bude i část ulice Spojovací.
l Chtěli bychom se zeptat, zda bude v Poděbradské ulici obnoven zákaz vjezdu nákladních
automobilů nad 12 tun, který byl nesmyslně
odstraněn, prý z důvodu opravy mostu v Kostomlatech. Řidiči rychle pochopili, že mohou
ušetřit za mýtné, i když budou tudy objíždět
pouze dálnici. Prosíme tedy o prověření celé
situace a o případnou policejní akci na kontrolu
tohoto zákazu vjezdu. Hluk hlavně ráno je
mimořádný, zejména vzhledem k poloze silnice
vůči oknům domů, v nichž není možné větrat,
což snižuje především v létě kvalitu bydlení.
Michal Stybor, Hana Vaňková, Lucie Vaňková
Stížnost na zvýšenou kamionovou dopravu
v ulici Poděbradská si vyžádala řešení ve spolupráci s Dopravním inspektorátem Policie ČR.
Výsledek je ten, že objížďka, která umožňovala

zvýšený průjezd kamionů městem Sadská byla
již zrušena. Oprava mostu v Lysé n. L. byla
ukončena a opět platí zákaz průjezdu vozidel
nad 12 tun přes Sadskou. Požádali jsme Dopravní policii ČR o zvýšení kontrolní činnosti,
jak je tento zákaz dodržován. Ve městě by se to
mělo projevit snížením počtu průjezdu těžkých
vozidel. (výjimečně ale bude zvýšený provoz v
souvilosti s opravdou sinice ve Vrbové Lhotě od
23. 9. do 7. 10.) Pozornost tomu bude věnovat
i MÚ. Nicméně obyvatelé této ulice musí počítat
s tím, že hluk z dopravy na frekventované silnici
nelze odstranit úplně. Navíc těžká vozidla, která
provádějí zásobování obchodních řetězců, nebo
obsluhu průmyslových zón nelze z této dopravy
vyloučit, mají příslušné výjimky.
l Nevím, kdo je vlastníkem domu, ve kterém se
nachází ordinace dětské lékařky, ale ráda bych
se zeptala, zda město může maminkám zlepšit
přístup k ordinaci. Kvůli vysokým schodům
nezbývá nic jiného, než čekat, až půjde někdo
okolo a požádat o pomoc. Děkuji, Havelková.
Bezbariérový přístup do Zdravotního střediska
je jednou velkou bolestí našeho města, neboť
tento stav není možné ihned vyřešit jako např.
v budově městského úřadu, České pošty
a v budově, kde sídlí Česká spořitelna. Zdravotní středisko jako celek patří ordinujícím
lékařům, kteří si objekt zakoupili, provozují
v něm své ordinace a nesou za jeho provoz a
stav také odpovědnost. Městský úřad může
dotyčné instituce pouze požádat o řešení stavu,
což bylo učiněno již několikrát. Nicméně MÚ
by měl jít příkladem!
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různé

FOTOSOUTĚŽ: Odposlechnuto

v ulicích

Srpnová fotohádanka zní:
• Kde tato socha
v Sadské stojí?
• Je to svatý Václav?

Tentokrát si pozornost
za správnou odpověď odnese
ten, kdo odpoví jako první.
Odpovědi posílejte e-mailem na:
redakce@mesto-sadska.cz
nebo je osobně doručte do
podatelny MěÚ.

Vyhodnocení fotohádanky
z minulého čísla Sadských novin
Na minulé fotografii byly zobrazeny
schody v parčíku mezi ulicemi
Dr. Sokola, Jesemany a Podskalí.
Správně odpovědělo nečekaně více
čtenářů, ale jako první byly paní Petra
Davidovová a Jitka Jílková. Gratulujeme, malá pozornost na vás čeká
v sekretariátu starostky. :-)

Vražda v pasáži

Č

ernou tmu rušila jen světla
pouličních lamp. Chudák
Blechová, vzdychl komisař
Asta, když mířil do malé pasáže,
kam ho kolegové přivolali k mrtvé
ženě. Úraz nebo zabití nešťastnou
náhodou by nebylo nic zvláštního,
přemítal. Lidé se napijí, pohádají se
a tragédie je hned. Ale vražda v malém městě, kde se všichni navzájem
znají a ke všemu v uzamykatelné
pasáži na náměstí, to tu ještě nebylo.
V malém průjezdu, kterému se
pasáž říkalo celkem velkoryse, byly
čtyři obchůdky. Krámek s oblečením se krčil jako první, občas sem
byl zavlečen manželkou na nákup,
a tak ho znal. Také do vedlejší drogerie se někdy podíval, protože byla
jediná ve městě. I do domácích
potřeb někdy zašel, stejně jako do
papírnictví. Uprostřed na dlážděném prostranství mezi obchody ležela Karla Blechová, majitelka všech

čtyř obchodů. Byla bodnuta nožem
do břicha. Asta obešel zelenobílou
pásku s nápisem „policie“ a spěchal
k ní. Nebyl to hezký pohled. Vlasy
měla rozhozené na vlhké kamenné
dlažbě jako ušmudlaný závoj, vedle
bezvládné pravé ruky odpočívala
malá kabelka od krve. Loupežné
přepadení můžeme vyloučit, pomyslel si Asta. Jedna nožka v silonových punčochách byla pokrčená
a zutá, druhá ležela natažená v černé
kožené lodičce. Cosi ho však zaujalo. Na hřbetu její levé ruky se táhlo
několik tenkých linek. Hnědá, zlatá,
tmavě modrá, růžová a červená. Od
čeho to je, proboha? Nedalo mu to,
jedné se dotkl a na palci mu ulpělo
trochu modré. Tohle fixou nebude.
„Zřejmě sem přišla až po zavíračce, nebo těsně před ní,“ konstatoval
Astův kolega. „Byla už tma a nikdo
zrovna nešel. Všichni prodavači
shodně tvrdí, že ji dnes vůbec ne-

V červencovém čísle SN vyšla první povídka s otevřeným koncem a otázkou:
„Proč doktorka usoudila, že jí chlapec lže?“
Správná odpověď, kterou nikdo neuhádl, byla: Chlapec tvrdil, že teprve před necelou hodinou našli místo k táboření. Těžko by táborníci za necelou hodinu připravili ohniště, silné větve,
oheň a ještě uvařili a snědli polévku.

V hospodě: „Prosím jedno pivo
s ledem.“ „To vám jako mám
dát ten led do piva?“ „Ne! Pivo
ke stolu a led všade kolem!“
„Hele, hele, v televizi ukazujou nějaký automobilový
závody na sněhu!!! Pusťte
to nahlas, ať se tady trochu
ochladíme!“
Na ulici: Zpocená silnější paní
před obchodem na náměstí: „To
je strašný! Voni v tom krámě
nemají aklimatizaci!“
„Na Jezero už nejezdím, tam se
vařejí už i kapři!“
„Dneska ráno jsem měl na
balkóně krásnejch 19 stupňů!“
„No hezký! Hele to ale bacha na
omrzliny!“
„To je tak strašný vedro, že se
potím i když jenom ležím a přemýšlím…“
„Normálně jsem odpoledne
skočil do bazénu na zahradě

a ta voda byla tak hnusně teplá…!“ „Co? Vy nemáte v bazénu klimatizaci?“
Před polednem na ulici: „Prosím tě nejseš blázen? Jít v tomhle hicu se psem na procházku? Vždyť z něj bude HOT
DOG!“
„Když si představím, že někteří lidi můžou v tomhle hicu
v práci utrpět i omrzliny…“
„V tomhle hicu omrzliny? To by
mě zajímalo kde?“ „No třeba
v Mochovských mrazírnách!“
„Slečno já se potím jako debil!
Potíte se taky tak?“
Z Facebooku: „Dnes ráno venku krásných 14 stupínků! To se
to spinkalo!!!“ :-) „Prosím tě
kde to jsi???“ :-o „V Alpách pod
stanem!!!!!“ :-)
Na cyklostezce: „…helééé, pod
mostem jsou kachny!“ „A ty
tam choděj nebo plavou?“

Autorkou povídky je spisovatelka
a ředitelka KIC Zdenka Hamerová.
viděli, ovšem prodavač papírnictví
nám prozradil, že ji čekal, chtěla
si u něj vybrat nájem, dlužil jí dvě
splátky. Prodavačka v domácích
potřebách ji taky čekala, byly kamarádky a měly spolu jít na večeři. Jo
a to je zajímavý. V těch domácích
potřebách prodávají přesně stejný
typ nožů, jakým byla zavražděna
chudák Blechová.“ „To nic nedokazuje,“ zamumlal Asta. „Mohl si na
ni počíhat někdo další ze souběžný ulice?“ „Ne,“ odpověděl kolega. „Leda by měl klíče od vchodu.
Z protější ulice je prosklený vchod a
ten prý zamykala prodavačka z oděvů ve třičtvrtě na pět. Na stodvanáctku bylo voláno v sedmnáct deset prodavačem z papírnictví. Takže
k vraždě muselo dojít mezitím.“
Asta se znovu vyptal všech zdrcených prodavačů. Všichni čtyři byli
v tu dobu v obchodě sami, všichni
se dušovali, že do jejich krámku

Karla
Blechová vůbec
nedorazila,
nikdo z nich
ji
neviděl
a nikdo nic neslyšel. „Jeden z nich
lže, Blechová už tu dávno byla a
chtěla něco koupit. Jenže koupila
kudlu do břicha. Pak se z krámku
vypotácela a teprve pak se venku zhroutila na dlažbu,“ prohlásil
s jistotou Asta. „Jak to víš?“ zeptal
se pochybovačně kolega. Asta kývl
hlavou směrem ke zděnému sloupu:
„Támhle na zdi jsou otisky po krvavých dlaních, jak se Blechová ještě
živá plížila z obchodu.“ „No jo, ale
v jakým obchodu byla? Kdo ji tedy
zabil? A jak jsi to poznal?“ ptal se
udiveně kolega.

A to je i otázka pro vás, čtenáři.
Ten, kdo odpoví správně jako
první, bude odměněn.

Pište do redakce na: redakce@mesto-sadska.cz
(případně předejte napsané odpovědi v podatelně
městského úřadu či napište klasicky poštou).
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z kultury

novinky
v knihovně
Hošková Blanka – Kamilenky
Práce, nemocný a postupně na život
rezignující manžel, kamarádka, které se
průběžně rozpadá a zase skládá vztah…
To je na jednu ženu opravdu moc.
A řešení? Dovolená! Do hor, k moři, za
poznáním a hranice všedních dnů.
Soukupová Helena
- Svatá Anežka česká: život a legenda
Příběh přemyslovské princezny, vyznavačky
františkánské chudoby, která pro její zachování
neváhala podstoupit spory i s papežskou
kurií. Osud zakladatelky a milosrdné paní se
propojuje s pohnutou historií Anežčina kláštera Na Františku, jehož zánik se podařilo
odvrátit doslova na poslední chvíli.
Žantovský Michael – Havel
Václav Havel pohledem M. Žantovského. Autor vnímá Havlův život, literární
dílo a politické působení s kritickým
odstupem, s maximální možnou
objektivitou a odbornou erudicí.

29. srpna sobota od 21,00 hod. POSVÍCENSKý
MEJDAN
Hoďte starosti za hlavu a pojďte se bavit na
zahrádku Hospůdky sokolovna. Hraje kapela POHODA a nebude chybět bohatá tombola. Vstupné
70,- Kč
ZÁŘÍ
14. 9. v pondělí navštíví Sadskou léčitel
a psychotronik pan Rudolf Pitra. Objednat se
můžete telefonicky na tel. 325 594 329, nebo
325 595 378
17. 9. čtvrtek ZAHRADA ČECH LITOMĚŘICE
Zveme vás na tradiční zájezd pro seniory na největší zahradnickou výstavu. Odjezd v 8,00 hod. od
radnice z náměstí Palackého. Přihlásit se můžete
na KIC, Palackého nám. 257, nebo v knihovně
K. Viky, cena 70,- Kč
20. 9. v neděli od 16,00 hod. O princezně
Jůlince a račím klepetu
Milé děti, přijďte se podívat na veselou pohádku
v podání divadla A-Z Milovice v kině Sadská,
vstupné 50,- Kč
23. 9. ve středu od 19,30 hod. koncert kapely
Crossband
Na kapelu, která prorazila v TV Óčko i v českých
rádiích se můžete těšit v kině Sadská. Rezervace

Hartl Patrik - Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Román vypráví s vtipným nadhledem příběh
čtyř kamarádů, kteří si dvacet let po maturitě
zkusí položit otázku, jestli žijí opravdu tak, jak
chtěli, když jim bylo osmnáct. Musí přiznat,
že by sami ze sebe nejspíš byli zklamaní.
Nezbývá jim, než se rozhodnout, jestli s tím
chtějí něco udělat.

vstupenek 603 89 13 04, kic.sadska@email.cz,
předprodej KIC Sadská, Palackého nám. 257,
Sadská. Vstupné v předprodeji 100,- Kč, na místě
120,-Kč
ŘÍJEN
10. 10. v sobotu od 17,00 hod. O sexu převážně
nevážně MUDr. Radim Uzel
Nebojte se, červenat se nebudete. Vesele i vážně
o sexu a partnerském životě, o intimních strastech i slastech. Vtipné vyprávění MUDr. Radima
Uzla proložené písničkami Pepy Štrosse. Vstupné
100,-Kč, senioři 80,- Kč

17. 10. v sobotu od 17,00 hod. koncert Ireny
Budweiserové
Krásný hlas bývalé zpěvačky Spirituál kvintetu
rozezní kino v Sadské. Spirituály, gospely,
blues a jazzové písně v neotřelých aranžích
přednese v doprovodu kapely Fade In. Rezervace vstupenek 603 89 13 04, kic.sadska@email.
cz, předprodej KIC Sadská, Palackého nám.
257, Sadská. Vstupné v předprodeji 120,- Kč,
na místě 140,- Kč

Srdečně zveme do
Přerova na Labem
V sobotu 29. srpna 2015 se
v Polabském národopisném muzeu Přerov nad Labem uskuteční již po čtvrté celodenní akce
„Skanzen v pohádkách Zdeňka
Trošky“.
Kromě výstavy originálních
kostýmů z filmových pohádek
Zdeňka Trošky bude pro návštěvníky připravena fotokostymérna s kostýmy z Barrandovského
Fundusu, do kterých se můžou
zájemci obléknout a nechat vyfotografovat. Opět nebude chybět
diktát v podání režiséra Zdeňka
Trošky, a to ve staré škole v 11.00
a ve 13.30 hodin. Návštěvníci
skanzenu budou mít možnost
shlédnout vystoupení improvizačního divadla v 10.00, 12.00
a v 15.00 hodin v aleji ve spodní
části skanzenu. V celém areálu
budou probíhat soutěže pro děti a
další doprovodný program. Nebude chybět ani občerstvení.

Vozejčky Jůlie a spol. putují od města k městu a tentokrát
zavítaly do Polabí a do Sadské. Tedy vozejčky nejedou
samy. Táhnou je kočovní herci, kteří se, podle svých slov,
toulají „za vůní dálek, pro potěšení s rancem pohádek od
vesnice k městu.“ Členové souboru již desítky let prázdniny co prázdniny cestují po republice a každý den sehrají
představení v jiné obci. Přesná trasa letního putování
vzniká až za pochodu, proto bylo jejich představení nasmlouváno až 14 dní před vystoupením. Pohádka Paleček
se hrála v Hospůdce sokolovna 3. srpna a rodičům
i dětem velmi líbila. 
(foto Michal Němeček)
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do školy

Předškoláci z MŠ Sadská

Slovo

ředitelky

To to uteklo…!

Všem těmto předškoláčkům začínají od září školní povinnosti.

„Hola, hola,
chaloupko, kdo
uvnitř přebývá?
Otoč se ke mně
čelem, já už se
nemůžu dočkat až
půjdu do první
třídy... “

Takto budou slavnostně dekorováni prvňáčci, kteří letos 1. září
usednou poprvé do svých lavic.

Není to tak dávno, kdy
jsem popisovala dojemné
zakončení školního roku
a už nám po parném létě
klepe na dveře ten další.
Prázdniny jako obvykle
i letos všem utekly jako voda.
Pro školu to ale nebyl čas volna.
Podařilo se nám získat grant na pobyt
v Anglii zdarma pro vybrané žáky. Ti plnili
dobrovolné úkoly již v květnu a červnu a nejlepších třicet teď pojede poznávat zblízka Londýn a jeho okolí. Práce navíc se jim vyplatila,
i když šli do rizika, že škola peníze nezíská.
Pak by jejich odměnou byly jen lepší znalosti.
Další výzvy vypsalo v létě Ministerstvo
školství. Týkají se vybavení školních dílen, působení psychologů a asistentů ve školách, práce ve školních klubech a družinách, projektů
s cizími jazyky i dalšího vzdělávání učitelů.
Práce tedy bylo až nad hlavu, ale přes čas
dovolených jsme stačili potřebné dokumenty
odevzdat a budeme čekat na výsledek.
Probíhaly také práce na budově školy.
Malovalo se ve 2. patře i v šatnách, připravovaly se učebny matematiky pro
2. stupeň, které jsou nyní umístěny v bývalých dílnách. Přestože jsme původně
plánovali tyto prostory pro první třídy,
bohužel jejich omezená kapacita tam nedovoluje umístit skupiny nejmenších. Žáci tak
budou muset procházet z přístavby do dílen
na matematiku a zpět. Zahájili jsme tedy
jednání se zřizovatelem o možnosti zastřešení chodníku mezi přístavbou a dílnami,
které vidíme jako velmi potřebné.
Slavnostní první září je ve škole už doslova
za dveřmi a do tří prvních tříd nastupuje
81 žáků. Během prázdnin se totiž přistěhovali
do Sadské prvňáčci. Stejně jako v minulých
letech plánujeme slavnostní zahájení
a usilovně hledáme osobnost, která by jim
tento významný den ozvláštnila. Doufejme,
že se zahájení obejde bez deště a bude se
konat na školním dvoře, kde je toto krásné
prostředí vhodné i pro účast všech z celé školy.
I starší spolužáci jsou totiž vždy velmi zvědaví
na slavnou návštěvu.
A pak už se naplno rozjede plno obyčejných
výukových hodin i dalších akcí, projektů, besed
a představení. První akcí by měly být hned
druhý týden adaptační kurzy pro 4. a 6. třídy
a ještě během září rodičovský víceboj. Když se
totiž sejdou společně rodiče, učitelé i žáci, je to
ta nejlepší cesta ke vzájemné důvěře a porozumění, jak to vlastně u nás ve škole chodí…

Blanka Žánová
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Psí kusy

Klubová výstava Dobrmanů
(bez zadání titulu Klubový vítěz)

19. 9. 2015 na cvičišti
za hřbitovem pořádá již
tradičně ZKO Sadská

Půlrok v Kynologickém klubu
l Obranářské víkendy – dvakrát
do měsíce se svazovým figurantem
panem Kubcem - nácvik obrany podle zkušebních řádů, svod
a bonitace dobrmanů, výstava
a bonitace německých ovčáků,
spoluúčast na „Reji čarodejnic“. To
vše mimo cvičení a práci na údržbě
a renovaci našeho majetku. Na výcvik se sešlo v průměru 10 psů se
svými psovody.
l Poslední dva dny v květnu se
konal svod mladých dobrmanů
a bonitace dospělých psů. Ke svodům se přihlásilo jen 13. majitelů
psů mladých dobrmanů a k bonitaci sedm. S přihlášenými a s posuzovateli bylo dohodnuto, aby
se obě akce i přesto uskutečnily.
Nejlepším psem svodu mladých
byl vyhlášen pes Vayden Halit
Paša z Prahy a fena Agbaria Sagarit z Heřmanovy Hutě. Bonitací
prošli všichni přihlášení. Psy ve
svodu mladých posuzovala paní
Kateřina Michalová, bonitaci
posuzovali, paní MVDr. Marie
Brožová a pan Petr Vítek. Z našich členů se těchto akcí nikdo
nezúčastnil.
l Zajímavá byla červnová Oblastní výstava německých 42
ovčáků, které posuzoval ing. Jiří
Novotný a zadal titul „Oblastní
vítěz“ psu Zac Hartis Bohemia
z Prahy a feně Worry Hartis Bohemia z Risuc a dlouhosrstému
psu Edmont Gymor z Velkého
Borku. K výstavě bylo přihláše-

no 42 zvířat. Následující neděli
14. 6. posuzoval opět ing. Novotný na bonitaci patnáct zvířat.
Všichni splnili zadané podmínky
a je škoda, že výstavy a bonitace
se nikdo z členů naší organizace
nezúčastnil.
l Mimo naše cvičiště soutěžili
o vavříny na výstavách, zkouškách a mistrovství světa a ČR naši
členové takto:
V Kolíně na výstavě NO předvedl V. Beneš ve třídě dorostu
fenku Scotty z Agíru. Ta byla oceněna známkou velmi nadějná 1
a ve třídě dospívajících získala Olli
z Agíru známku velmi dobrá 1,
jako vítěz třídy.
V Kralupech n/Vlt. na zkoušce ZOP předvedla D. Kopencová
svou Beatrix z Vandalky s plným
bodovým ziskem.
Ve Švédsku se 15. až 17. května
konalo Mistrovství světa ve výkonu Dobrmanů a vítězem v poslušnosti se stal náš reprezentant
Jožka Okáník s Crissem Royal
Duks.
V Českém Brodu uspěla ve
zkoušce IPO 2 L. Sosnová z Novomlýnských Jezer se svým Appolem. V Mochově složila zkoušku
ZPÚ D. Kopencová se svou Beatrix
z Vandalky.
V Roudnici nad Labem na Mistrovství ČR všech plemen opět
v poslušnosti zvítězil J. Okáník, se
svým Crissem Royal Dux.
Miloslav Slavíček, člen klubu













9 rámci celovíkendového celorodinného sportovně nesportovního klání
vás vyzýváme a srdečně zveme QD


23. ročník triatlonu se psy
ročník triatlonu se psy
29. 8.23.
2015,
jezero Sadská
29. 8. 2015, jezero Sadská


Závod je
otevřen pro veškerá
psí plemenaa
lid obecný.
Startovné:
dospělí
– 250,-všechen
Kč; děti
– 150,-

Kč

Přihlášky e-mailem na anicka@zivotjehra.com
Kategorie:
A - velký okruh:Pes nad 40cm kohoutkové výšky, muži a ženy od 15 let. 
Bližší
informace:
K. než
– tel.:
605
278 909,
Jannezáleží
H. – 725
960 783
B – malý okruh:Anička
3es menší
40cm
kohoutkové
výšky,
na věku
psovoda. Téžmládež 1015let, která samostatně ovládne psa, nezáleží 
QDYHOLNRVWLSVD
GR – Golden race: .ategorie pro profesionální mushérské týmy.DWHJRULH*5
bude vyhodnocená zvlášť sdružující muže i ženyWLWRzávodníci nebudou součástí

rozhodčí: RNDr. Helena Grolochová
1. uzávěrka: 31. 8. 2015
2. uzávěrka: 7. 9. 2015
propozice a přihlášky:

www.zko-sadska.wz.cz

Zeptali jsme se Leony Sosnové,
předsedkyně ZKO Sadská
Jaká je tradice výstav?
Kynologický klub Sadská organizuje výstavy již téměř 20 let.
Chovatelé Sadskou znají a rádi
se každoročně vracejí nejen
kvůli poloze cvičiště uprostřed
zeleně s možností dojezdu až
k němu, ale i za vyhlášenou
kuchyní. Na všechny akce se
sjíždějí chovatelé ze všech
koutů republiky, a to i kvůli
pohodovému průběhu.
Jakou část výstavy považujete za největší lákadlo?
Jak už název napovídá, výsta-

va je o kráse. Sjedou se sem
nejtypičtější představitelé plemen. Nastupují do kruhů podle
věku a pohlaví od nejmladší
třídy puppy fen po pracovní
třídu psů, což jsou již dospělá
zvířata se zkouškami z výkonu
a obvykle již protřelí výstavní
matadoři. Nedokážu říci, která
část výstavy je pro diváky
nejzajímavější, určování pořadí
v každé třídě a posléze také
„boj“ o vítězství a tituly bude
jistě adrenalinovým zážitkem
pro každého.
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30 roků činnosti „Severní Hvězdy“
a 25 roků od znovuobnovení skautského střediska v Sadské

A

no, ano, vážení, letos začátkem října
to bude již neuvěřitelných 30 roků,
co v našem městě funguje dětský
„zálesácký“ (nyní skautský) oddíl „Severní Hvězda“! I když jeho původní název byl
vlastně „Lvíčata“.
Je to už dávno, kdy to všechno začalo. To takhle
začátkem října roku 1985 za mnou domů přišla
delegace desetiletých dětí z jednoho bezprizorního pionýrského oddílu s názvem „Lvíčata“ a sháněla vedoucího, který by byl ochoten s nimi něco
podnikat. Po pár dnech na rozmyšlenou jsem na
nabídku kývl a pod hlavičkou místního sdružení
Ochránců přírody jsme ještě s pár kamarády začali s našimi novými svěřenci podnikat nejrůznější
akce. Postupně se díky věhlasu začaly nabalovat
další a další děti a vše se začalo velice dobře rozebíhat. Od roku 1988 jsme začali využívat i společnou
klubovnu Červeného kříže a Ochránců přírody
v ulici Dr. Sokola 232, kde nás zastihla i „Sametová
revoluce“ a plno následných změn.
V roce 1990 (tedy před 25 lety) se právě v naší
staré klubovně konala schůzka, při níž bylo znovuobnoveno Skautské středisko v Sadské. Bohužel naše rozdílné názory nás hned na počátku na
dlouhá léta rozdělily, i když jsme celou dobu tak
trochu stále spolupracovali… A tak se „pionýrský“ oddíl ochránců přírody „Lvíčata“ přejmenoval na „Severní Hvězdu“ a začal se vyvíjet vyloženě
zálesácky. Zažívali jsme krásné roky hledání, objevování, kdy všechno naprosto vycházelo a bylo
dokonalé, ale i roky, kdy se nedařilo a plno věcí
silně zaskřípalo. I doba se postupně měnila a dětí
se zájmem o zálesáckou činnost pomalu ubývalo.
No, a když jsme po letech zase začali nabírat dech

a začaly chodit nové děti (tentokrát už potomci
našich dětí), tak jsme přišli o klubovnu, tedy o zázemí, bez něhož se nelze obejít. A tak se„Severní
Hvězda“ z existenčních důvodů nakonec stejně
spojila se Skautským střediskem v Sadské, které
se v tu dobu také potýkalo s těžkým nedostatkem
dětí a vedoucích. Naše cesty se po letech přece jen
sešly a společně nabíráme nový vítr do plachet.
Vzájemná rivalita již dávno skončila a jak napsal
Rudyard Kipling ve své Knize džunglí: „Jsme
jedné krve, ty i já!“, takže pokud v sobě ještě stále
chováte nějaké rozdílné předsudky z minula, tak
je prosím neřešte! Doba se mění, my se měníme,
názory se mění, jen vzpomínky zůstávají!
Takže, jak sami vidíte, máme letos v našem
skautském středisku hned dvě velká a významná výročí! 30 roků činnosti oddílu „Severní
Hvězda“ a 25 roků od znovuobnovení „Skautského střediska v Sadské“!!! A tak jsme se na
červnové střediskové radě rozhodli, že v sobo-

tu 3. října 2015 odpoledne (cca od 13.30 hod.)
uděláme v naší klubovně „Na Husínku“ velký
„Sraz starých psů“, na který se pokusíme sezvat co nejvíce lidiček, kteří oběma uskupeními za ta léta prošli. A že jich za tu dobu bylo!!!
Bohužel získat nynější adresy a kontakty na
všechny tyto „pamětníky“ se po těch letech
jeví krapet nad naše síly. Proto jsme se touto
cestou obracíme na všechny bývalé členy „Severní Hvězdy“ (dříve Lvíčata) a členy „Skautského střediska v Sadské“ s žádostí o pomoc.
Máte-li kontakt na někoho z lidiček, kteří sem
patřili a dávno již nežijí v našem městečku, dejte
jim vědět a přijďte v co největším počtu a klidně
i s celou svou rodinou!!! Pokecáme, zavzpomínáme, rozhejbáme tělo při pár bláznivých disciplínách jako za mlada, dáme něco mňamkového
opéct na oheň, popijem nějakého dobrého moku
a určitě „zabékáme s kytárkou“ ty naše známé
písničky! …a pokud se nám bude chtít, můžeme
jít spát až nad ránem. A kdybyste náhodou měli
doma někde uschované nějaké „relikvie“, jako
fotografie, deníky, cancáky, placky a věci z dob,
kdy jste byli součástí obou uskupení, vemte je
s sebou, ať je na co vzpomínat. No a kdyby se někdo chtěl zapojit do přípravy celé akce, nebo měl
nějaký nápad, tak ať se mi ozve
na telefon 604 447 505.
Za celé
Skautské středisko
a oddíl Severní Hvězda
(dříve Lvíčata) vás
co nejsrdečněji zve
Michal „Kobra“ Němeček

Piráti u jezera

S

ešel se rok s rokem a také
i my všichni už po jedenácté na hasičském soustředění u jezera. Kdo ve dnech
28. 7. – 31. 7. navštívil jeho okolí, mohl si zpočátku myslet, že
se zde usídlili nebezpeční piráti.
Tak dokonalé masky a převleky
měli hasiči ze Sadské a z Hořátve, protože celé naše táborové dění se neslo v pirátském duchu.

Středeční den jsme zahájili
již tradičně netradičním hasičským pětibojem a po skvělém
obědě nás navštívil pan Vlasák
z HSZ Nymburk. Přivezl nám
ukázat záchranářské surfy, se
kterými jsme se učili jak zachránit tonoucí osobu. Podvečer nás
zaměstnal malováním vlajek
a tak vlastně začala příprava na
ryze pirátský čtvrtek.
Už od rána
jsme stavěli plavidla, aby nás
dovezla
pro
část mapy, která nám scházela k nalezení
pokladu. Když
jsme ji našli,
nic nám už

nebránilo, abychom se za ním
vydali. Každé z pěti družstev
svůj sladký poklad našlo a večer
jsme pirátské řádění ukončili
diskotékou.
Páteční dopoledne jsme si
nanečisto vyzkoušeli závod hasičské všestrannosti, který nás
čeká na podzim. Poslední tečkou letošního soustředění bylo

slavnostní vyhlášení vítězů již
zmíněných disciplín a v odpoledních hodinách jsme se plní
zážitků rozutekli domů. Myslím,
že jsme si ke konci všichni přáli,
aby ten rok rychle utekl, abychom se opět zase všichni mohli
potkat!
Za SDH Sadská
Šárka Pobudová

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra
hnědá a Dominant ve všech
barvách. Stáří 14–19 týdnů.
Cena 149–180,- Kč/ ks
Prodej se uskuteční:
7. srpna 2015 v Sadské
u vlak.nádraží – 14.50 hod.
Případné bližší informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod,
tel. 601 576 270,606 550 204,728 605 840

CESTOVKA SADSKÁ
Šmejkalová Dana

Nabídka zájezdů od více než 70-ti ověřených
ČESKÝCH A NĚMECKÝCH CK
Garance shodné ceny s cenou zájezdu
u pořádající cestovní kanceláře.
Našim klientům dále nabízíme: letenky, mezinárodní autobus.
jízdenky, zvýhodněné parkování na letišti Praha, zvýhodněný
odvoz na letiště aj.
Tak neváhejte, prodej LAST MINUTE je v plném proudu!!!

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

Slavnosti piva v Sadské

Dovolujeme si Vás pozvat na 1. ročník slavností piva v Sadské, který se uskuteční dne 19. září od 11:00 na asfaltovém
hřišti u sokolovny v Sadské. Tato událost, která je pořádána pod
záštitou města Sadská, je zaměřena především na ochutnávku piv
našich tradičních pivovarů Plzeňský Prazdroj, Budějovický Budvar
a Staropramen.
Na čepu bude 10 druhů tradičních i prémiových piv:
• Pilsner Urquell
• Staropramen světlý
• Staropramen 11
• Staropramen Granát
• Stella Artois
• Budvar Classic
• Budvar Kroužkovaný ležák
• Budvar Cvikl
• Budvar Dark
• Carlsberg
Součástí slavností budou pokrmy z grilu a udírny a samozřejmě
pestrá nabídka alko a nealko nápojů včetně nápojů a pochutin pro
děti. K poslechu Vám zahrají DJ Petris a kapela Blaťanka.
Vstupné pro dospělé je 50 Kč, děti do 15 let zdarma. Na akci Vás
srdečně zvou Tipsport bar, hospůdka Sokolovna a město Sadská.

Hubnutí podle EKO-vody
V

minulém roce byly
v televizi nezávisle na
sobě dva naučné pořady (anglický
a německý)
a shodovaly
se v jednom:
živočichové
vč. člověka
byli statisíce
let vystavování střídavému
přejídání a
hladovění,
takže nynější trend
soustavného
nadbytku do
tohoto zděděného instinktu vůbec
nezapadá.
Příklady:
v době krize
ve 30. letech
minulého století bylo v Americe po dobu 6
let zjištěno mohutné prodlou-

žení věku. V pokusech s laboratorními zvířaty měli červi
i myši mnohem delší život,
byli-li vystavení
občasnému hladovění. V obou
pořadech byli
zmiňováni lidé,
kteří například
nevečeřeli nebo
drželi dva dny
částečnou hladovku a dožili
se vysokého
věku vč. zlepšení zdravotního
stavu. I naše
spisovatelka Fan
Vavřincová (Eva
tropí hlouposti,
Taková normální rodinka) se
kolem padesátky zařekla, že
se bude držet
hesla: „Snídani
sněz sám, o oběd se rozděl
s přítelem a večeři dej nepří-

teli!“ a zemřela vloni ve věku
96 let. Jako pamětník vím, že
za války, kdy byl nedostatek
tuků, neexistovaly problémy se
žlučníky. Dnes aby se žlučník
i slinivka zbláznily, jak jsou
přetěžovány střídavými pochutinami. Jsme příliš rozmazlení,
bez vůle cokoliv si upřít. Podle
mých zkušeností z okolí nikdo
dlouho nevydrží s odvažováním si množství jídla nebo
s krabičkovou dietou.
Podle jedné varianty ve zmíněném pořadu je možná dieta:
5 dní v týdnu jíst normálně.
Potom trochu hladovět, tj. dva
dny sníst pouze 600 kilokalorií
(lepší snídaně) a nic jiného až
do příští snídaně.
Druhou variantu Fan Vavřincové jsem vyzkoušel: snídaně
(1 houska, kousek romadúru,
bílá káva), oběd (menší porce
čehokoliv). Ze začátku, než si
zvykneme, malou svačinku do
16. hodiny (ovoce). Postupně
posouvat časovou hranici sva-

činy zpět na
15. až 14. až
nejíst žádnou.
Chce to pomalu a časem si
organizmus zvykne. Je dobré
se každé ráno zvážit, abychom
poznali, v čem jsme hřešili.
Důležité je nepít sladké nápoje, neboť v nich je skryto
množství cukru!!! Pouze čaj,
vodu nebo malé množství piva.
Samozřejmě nesmím zapomenout na EKO-vodu, kterou
s manželkou pijeme i z ní vaříme (58 let spolu).
Miroslav Petružálek
zakladatel sdružení EKO-voda

