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Začala stavba
mostů na trase
cyklostezky

S pomocí jeřábu o nosnosti
50 tun byla 15. října smontována
třicetimetrová konstrukce mostu
cyklostezky do Kostelní Lhoty přes
říčku Šemberu. Hmotnost jednotlivých dílů konstrukce dosahovala
maximálně 12,4 tuny.
Další lávka, tentokrát přes železniční trať, se montuje v těchto
dnech a tvoří ji 5 dílů o hmotnosti 10 až 13 tun. Stavební firma
předpokládá, že lávky opatří betonovými deskami ještě do konce
listopadu, cementobetonový kryt
položí v jarních měsících, kdy
se také osadí dilatační závěry
a namontuje zábradlí. Konstrukce
obou mostů vyrobila DT Mostárna
Prostějov.
Dobrý pocit z hladce pokračující stavby cyklostezky ovšem kazí
skutečnost, že staveniště v polovině
října navštívili zloději, kteří ukradli
bednicí kovový materiál v hodnotě
70 tisíc korun.
-zr-

Konstrukce mostu - součást Lhotecké cyklostezky - přetnula 15. října Šemberu.

Foto Jakub Štěrba

PRiVATiZAcE VOLnéhO bYTu V O L B Y
K přidělování městských zakázek se vrátila rada města 11. září.
Ve dvou výběrov ých řízeních
- rekonstrukce Tylovy a Smetanovy ulice a rekonstrukce ulice
Dr. Sokola - podala nejvýhodnější
nabídku firma Halko - stavební společnost, s. r. o., z Kolína. Za první
z uvedených zakázek nabídla cenu
2,664 miliónu korun, za druhou
4,127 miliónu. Ceny jsou uvedeny
bez DPH.
O čtrnáct dní později rozhodla
rada o privatizaci uvolněného bytu
č. 5 v č.p. 256 v Kostelní ulici obál-
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Zájezdový kroužek

str. 6

kovou metodou. Minimální nabídka za byt byla stanovena na částku
726 tisíc korun (odhadní cena).
Rada vyhověla žádosti společnosti Dan-Czech Special Transport,
s. r. o., která v rámci příprav trasy
pro nadměrný náklad potřebovala
otočit lampy osvětlení nad přechodem pro chodce v Poděbradské ulici. Náklad projel městem v sobotu
v noci mezi 3. a 5. hodinou.
Základní škola může z investičního fondu v částce 73 tisíc korun
pořídit další počítačové vybavení
- software, datové úložiště a další.
Z téhož fondu ještě koupí zahradní
domek za 45 tisíc pro potřeby školní
družiny.
Na město se obrátila prostřednictvím předsedy Jana Šanka místní organizace Českého rybářského
svazu Nymburk s návrhem na vydání opatření podle § 5 občanského

zákoníku k obnovení předešlého
stavu. Jde o to, že uvedená organizace hospodaří v rybářském revíru
„Jezero Sadská“, k čemuž patří
právo vstupovat při výkonu rybářského práva i na pobřežní pozemky.
Od roku 2012 se však postupně
oplocují tak, že oplocení sahá až
do vodní hladiny, čímž majitelé
brání oprávněným osobám vykonávat rybářské právo. Rada proto
uložila starostce Cecilii Pajkrtové
předat záležitost právnímu zástupci
města k posouzení.
Opravy výtluků v ulici Na Bojišti zástřikovou metodou zajistí
firma Imbroglio, s. r. o., z Nymburka za podmínky, že za dílo bude
účtovat stejné jednotkové ceny,
s nimiž vyhrála výběrové řízení
na letošní jarní opravy městských
komunikací.
Pokračování na str. 2

do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
se konají:

pátek 25. října
od 14 do 22 hod.
sobota 26. října
od 8 do 14 hodin
V Sadské zůstávají hranice volebních okrsků i volební místnosti
stejné jako při prezidentských
volbách v lednu 2013.
Voličům byly dodány hlasovací
lístky ještě před termínem konání
voleb, ve dnech voleb vydá okrsková volební komise na žádost
voliče za chybějící nebo jinak
označené hlasovací lístky nové.
Bližší informace o místě konání
voleb v Sadské najdete na úřední
desce městského úřadu nebo
na www.mesto-sadska.cz.
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Privatizace
volného bytu

Dokončení ze str. 1
Rozpočtové opatření navyšuje
příjmy města o částku 20 tisíc korun z pokut vybraných městskou
policií, která bude použita na pronájem měřicího vozu pro měření
rychlosti vozidel.
Radní také souhlasili se zřízením věcného břemene k městským pozemkům v Resslově ulici
ve prospěch ČEZ Distribuce, která
zde instalovala rozpojovací skříň
včetně kabelu nízkého napětí.
Za břemeno městu uhradí 8 tisíc
korun bez DPH.
Ve středu 9. října povolila rada
dvěma politickým stranám, které
o to požádaly, zábor veřejného prostranství na Palackého náměstí pro
pořádání předvolebních mítinků.
Zajímavějším bodem programu
byla předběžná nabídka společnosti
BG Technik cs, a. s., na směnu
pozemků u Jezera s tím, že společnost nabízí zhruba 6000 m 2
pozemků v blízkosti chatové osady
Na Vodrážce, aby byla zajištěna
její lepší dopravní obslužnost
za městské pozemky v téže výměře
na protějším břehu u deponie. Mezi
radou a firmou BG Technik došlo
k dohodě, že společnost připraví
konkrétní návrh včetně mapových

podkladů, který bude předložen
zastupitelstvu.
Roman Noll ze Zvěřínka nabídl městu za pronájem zemědělských pozemků roční nájemné
2500 Kč/ha. Nabídku vzala rada
na vědomí a uložila starostce prověřit všechny dosavadní nájemní
smlouvy k městským zemědělským
pozemkům včetně výše nájemného.
Poté budou nájemní vztahy aktualizovány.
Na zá k la dě nové r á mcové
smlouvy se společností Telefónica
Czech Republic dojde ke snížení
cen pro město za mobilní telefonní
hovory.
Na město se obrátili někteří
občané části Resslovy ulice s požadavkem na zřízení kanalizace
v délce 250 metrů. Rada pověřila
starostku projednáním této žádosti
se společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.
Rada ještě schválila nákup
osvětlení vánočního stromu od společnosti Ateliér Maur z Plzně
za 30 tisíc korun a věcná břemena
dvěma žadatelům k městským pozemkům, do nichž budou uloženy
vodovodní a kanalizační přípojky
k rodinným domům, za jednorázovou úhradu po 1 tisíci korun. -qk-

KIC připravuje

K R ÁT C E

Milí příznivci kulturního dění
v Sadské. Moc vám děkujeme
za návštěvu našich akcí a přízeň,
kterou nám věnujete. Věřte, že není
lepší motivace k práci než vaše
účast a spokojený úsměv, čehož si
v dnešní době přesycenosti zábavního trhu velmi vážíme. Čas rychle
utíká, a proto bychom Vás rádi
upozornili na některé důležité akce,
které pro vás spolu s divadelníky,
knihovnou, případně dalšími organizátory a sponzory připravujeme.
Adventní koncert v kostele svatého Apolináře chystáme ve spolupráci s římskokatolickou církví.
Konat se bude v sobotu 14. prosince od 18.00 hod. Maškarní ples
divadelníků roztančí sokolovnu
18. ledna 2014 od 20.00 hod. a zahraje nám, stejně jako loni, kapela
Radima Keitha. Předprodej vstupenek bude zahájen již 15. listopadu.
A společenský ples města Sadská
se bude s ohledem na jarní prázdniny konat o týden později, než bylo
zvykem, a to 8. března 2014. Hrát
bude Pohoda.
Zdenka Hamerová

• LUCIE CHOUROVÁ REZIGNOVALA na mandát člena
zastupitelstva města. Její místo
v zastupitelstvu by měl obsadit
první náhradník z volební strany
ČSSD Petr Hnilo.
• H ISTOR I E PR A M EN E
SADKA je zřejmě u konce. Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR bylo totiž zrušeno povolení
k jeho využívání jako přírodního
léčivého zdroje minerální vody.
Důvodem je dlouhodobé několikanásobné zvýšení radioaktivity
alfa a beta.
• PODZIMNÍ PRÁZDNINY
V SADSKÉ budou o 2 dny delší.
Na dny čtvrtek 31. října a pátek
1. listopadu, které navazují na státní svátek a dvoudenní podzimní
prázdniny, je v sadské základní
škole z provozních důvodů vyhlášeno ředitelské volno. V těchto
dnech budou ve školní budově zajištěny nezbytné opravy. Pro žáky
to ovšem znamená, že se jim volno
prodlouží na celý týden.
-qk-
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Město Sadská, základní škola, mateřská škola a kulturní
a informační centrum vás v předvečer první adventní
neděle zvou na

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
sobota 30. listopadu od 16.00 hod. na náměstí
Bude vás čekat vánoční vystoupení dětí ze školy a školky, hřejivá slova starostky Cecilie Pajkrtové a andělská
balonková show. Pojďte s námi společně přivítat nadcházející čas voňavého hřebíčku, skořice a pečeného cukroví.
Nebude chybět „svařák“, grog, horká griotka nebo punč
a také něco sladkého pro děti. Tentokrát se občerstvení
ujmou hasiči, takže zavoní i grilovaná klobáska. Těšíme
se na vás!

ZE ŠKOLY

Živočichiáda

Každým rokem se na naší škole
koná soutěž na nějaké téma inspirovaná sportovní olympiádou. V minulých letech to byly například
šiškiáda, kolečkiáda, drakiáda,
bramboriáda a další. Letos byla
zvolena živočichiáda. To, že hlavním tématem akce byli živočichové,
není náhoda. 4. října byl totiž Světový den zvířat. Všechny tyto akce
včetně letošní živočichiády pořádá
škola proto, aby se všichni spřátelili
a respektovali, protože jsme koneckonců jeden velký kolektiv.
Akce se konala 3. října. Pro
své mladší spolužáky již několik
dní předtím připravovali starší
žáci úkoly na více než 40 stanovišť. Ráno se každý tým dostavil
do určené třídy. Žáci se vzájemně
představili, přečetli si pravidla
a seznámili se s tématem, které

představoval nějaký živočich.
Na určené téma později společně
vytvořili myšlenkovou mapu.
V 9 hodin to všechno začalo.
Týmy se rozeběhly po celé škole
a předháněly se v plnění různých
úkolů na připravených stanovištích.
Za každý splněný úkol obdržela
skupina písmena do tabulky, ze
které později, když měla úkoly
splněny, sestavila tajenku. Týmy
například musely poznávat zvířata
podle zvuků nebo obrázků, plazit
se jako had, lézt na strom pro med
jako medvěd a plnit spoustu dalších
zábavných úkolů.
Ti nejlepší a nejrychlejší vyhráli
sladkou odměnu. Byl to bezva den,
během kterého jsme se nejen pobavili, ale i poučili.
Kateřina Černá,
Alena Růžičková, 9. A

25. října 2013

Rekonstrukce
Přivítali
jsme nové místních komunikací
občánky
V obřadní síni Městského úřadu
v Sadské jsme 10. října přivítali
jedenáct nových miminek narozených v období od března do srpna
letošního roku. Společně s rodiči
a příbuznými se tu setkala s místostarostou Jiřím Jeníkem a matrikářkou Pavlínou Koubovou.
Každé dítko se na pár okamžiků
pohoupalo v symbolické kolébce,
obdrželo pamětní list a spoustu
krásných dárečků, rodiče se podepsali do pamětní knihy a maminky
dostaly kytičky. K příjemné atmosféře přispělo i vystoupení dětí
z mateřské školy.
K novým občanům města tak
patří Oliver Haupt, Tereza Nováková, Adéla Havlíková, Jakub
Slabý, El iška Bystř ičanová,
David Markov, Kristýna Šarochová, Ladislav Bartůněk, Roman Mimra, Emílie Černíková
a Lukáš Kaňa.
-měú-
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Př ímo raketov ý m tempem
pokračují rekonstr ukce místních komunikací
v ulicích Tylova
a Smetanova. Vybagrování původní
dlažby u místního
kina spojené s dopravní uzávěrou
bude komplikovat
život obyvatelům
i firmám ještě v listopadu. Potom se
Dr. Sokola
ulice znovu otevře,
tentokrát jako jednosměrná s větším množstvím parkovacích míst.
V ulici Dr. Sokola se musela prováděcí firma nejprve vypořádat
s odtěžením původních
dlažebních kostek, které
byly ještě za minulého
režimu necitelně překryty
asfaltem.
Obě stavební akce provádí firma Halko – stavební společnost z Nové
Vsi u Kolína za celkovou
částku 8,2 miliónu korun.
Podstatnou část nákladů
pokryje dotace z MinisTylova
terstva financí ČR. -měú-

Kulturní a informační centrum
města Sadská ve spolupráci s římskokatolickou církví a pod záštitou
starostky města Sadské Cecilie
Pajkrtové

Vás srdečně zve na koncert

MUSICA
DOLCE VITA

KLENOTY ČESKÉ HUDBY
Žofie Vokálková – flétna
Daniela Demuthová – mezzosoprán
Zbyňka Šolcová – harfa

kostel sv. Apolináře v Sadské
neděle 27. října od 18.00 hod.
Rádi bychom tímto koncertem
vzdali hold umění a památce největších českých skladatelů, neboť
věříme, že jejich hudba ani po desetiletích neztratila nic na své kráse
a působivosti. V kostele zazní tóny
českých mistrů: Bedřicha Smetany,
Josefa Myslivečka, Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, Leoše
Janáčka a dalších. Vstupné 100 Kč,
důchodci a děti 80 Kč .

Kdo přispěje
na výzdobu?
S Davídkem Markovem přišla
na vítání občánků jeho maminka
Jana (vpravo) a teta Martina.

Městský byt
na prodej
Mě s t o S a d s k á z ve ř e j ň uje
v souladu s § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění záměr na prodej městského bytu obálkovou metodou.
Předmětem prodeje je byt č. 5
v Kostelní ulici v Sadské. Bližší
informace naleznete na www.
mesto-sadska.cz nebo na úřední
desce městského úřadu. -měú-

Je to neuvěřitelné, ale pomalu se
blíží vánoční čas. Začátek adventu
letos připadá na neděli 1. prosince.
Už v loňském roce jsme dospěli
k poznání, že vánoční výzdobu
města je třeba obměnit.
Obracíme se proto na občany se
žádostí o libovolný finanční příspěvek na osvětlení vánočního stromku,
výzdobu ulic a uspořádání tradičního ohňostroje. Pokud se rozhodnete
pořízení nové výzdoby podpořit,
věnujte prosím jakýkoli finanční
obnos v hotovosti nebo na bankovní
účet města číslo 0504348369/0800,
variabilní symbol 33192321. Dárcům bude na základě požadavku
vystavena darovací smlouva.
Za podporu děkujeme.
Cecilie Pajkrtová,
starostka města
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Koncert Společná věc
Zveme vás na koncert Společná
věc, kde Tomáš Pfeiffer rozeznívá
starodávný nástroj (vodnářský
zvon) a během něhož jsou rezonanční tóny tohoto nástroje
spojeny s unikátní velkoplošnou
parabolickou projekcí. Program je
členěn do jednotlivých skladeb, návštěvníky čekají záběry majestátní
přírody vysokých hor i obrazy
našeho světa. Na závěr uvidíte nádherné záběry vesmíru, které vedou
k zamyšlení nad hloubkou prostoru
a tajemným řádem světa. Tóny
vodnářského zvonu jsou opředeny
mnoha mýty. Podle jeho dávných
tvůrců zní zvukem vesmíru, který
vstupuje do každé buňky posluchačova těla. Je úžasné, že v mnoha

ohlasech návštěvníků koncertu je
zmiňována tato harmonie i dnes.
Na závěr produkce mohou posluchači při ukázce sami pozorovat
krásu levitujících kapiček vody,
kterou je zvon naplněn. Pokud
chcete být svědky jedinečného
kulturního zážitku, jste srdečně
zváni na koncert, který se koná
v úterý 29. října v Obecním domě
v Nymburce.
Info: w w w.dub.cz, telefon:
737 198 683.
Vstupné 130 Kč a 110 Kč (děti,studenti, senioři, ZTP), předprodej na e-shop: www.dub.cz,
Infocentrum Nymburk, nám. Přemyslovců, tel.: 325 512 433 a v síti
Ticket art.

Sadské noviny

Program KIC
DIVADLO
sobota 26. října od 19.00 hod.
„JEDEN PLUS JEDNA ROVNÁ SE TŘI“ - Divadelní soubor
Klicpera v kině uvede dlouho očekávanou reprízu komedie Raye
Cooneyho 1 + 1 = 3 o taxikáři Johnovi, kterého nešťastná nehoda
vykolejila z pracně udržovaného a skrývaného dvojího manželství.
Ještě že má kamaráda Stanleyho, který brzy pochopí situaci a pomáhá
ze všech sil. Vstupné 80 Kč, důchodci 60 Kč, předprodej zahájen.

ZÁBAVA
neděle 17. listopadu od 17.00 hod.
VLÁĎA HRON – ONEMANSHOW - Stále nové fóry, stále nové
příhody, stále nové hlasy, pokaždé s vtipem a naplno. Populární
bavič, imitátor a moderátor Vladimír Hron vám do kina přiveze
90 minut nejlepších kousků ze svého repertoáru. Předprodej již
zahájen, vstupné 120/150/180 Kč.
pátek 22. listopadu od 17.30 hod.
POLABSKÁ BLAŤANKA - Srdečně vás zveme do kina k poslechu
známých lidových i zlidovělých písniček, které si můžete zanotovat
spolu s muzikanty. Vstupné 40 Kč.

PRO DĚTI
neděle 1. prosince od 10.00 a 15.00 hod.
POHÁDKA S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU - divadelní soubor
Klicpera si tentokrát k nadílce připravil pohádku PŘEMĚNA
ČERTA BARNABÁŠE. Byl jednou otec Lucifer. A jeho syn Barnabáš do pekelné školy nechodil rád. Pořád jenom lenošil, poučky
se neučil, pod kotli, jak správný čert, netopil a utíkal na svět...
Přijďte se podívat, po pohádce přijde Mikuláš, čert a andílek.
Informace pro rodiče: balíčky pro své děti můžete přinést hodinu před
představením. Pohádka není dlouhá a zvládnou ji i velmi malé děti.
Kulturní a informační centrum města Sadská,
Palackého nám. 257, Sadská, tel.: 325 594 329, 603 891 304
e-mail: kic.sadska@email.cz, www.kic-sadska.cz

inzerce

Zájezdy
INFORMACE
PRO CESTOVATELE
ZE SADSKÉ:
Zájezd do Vídně 29. listopadu
za cenu 650 Kč, odjezd ze Sadské
od spořitelny ve 4.50 hod.
Zájezd do Drážďan 30. listopadu
za cenu 650 Kč, odjezd ze Sadské
od spořitelny v 6.20 hod.
Zájemci se mohou hlásit ještě
do konce října.
KIC města Sadská, tel.: 325 594 329,
603 891 304
e-mail: kic.sadska@email.cz
***
KUDOWA ZDROJ - POLSKO
sob ot a 23. l ist opa du , o djez d
v 7,30 hod. od spořitelny na Palackého náměstí
Cena zájezdu 170 Kč.
Zájemci se mohou obracet na KIC
města Sadská

KULTURA

25. října 2013
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Z městské knihovny

v Lesním ateliéru Kuba v Kersku
DOPROVODNÝ PROGRAM
TRADIČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVY
 sobota 26. října: ZAHÁJENÍ VÁNOČNÍHO PRODEJE v 10 hodin
neděle 27. a pondělí 28. října OTEVŘENO
 sobota 2. listopadu: KURZ PLETENÍ Z PEDIGU v 10 a 14 hodin
Kateřina Václavková vám pomůže uplést vlastní košíkářský výrobek.
Objednejte se prosím předem na dopolední nebo odpolední kurz
(3 hodiny, 150 Kč + cena za spotřebovaný materiál).
 sobota 9. listopadu: KURZ KERAMIKY v 10 a 14 hodin
Vyrobte si originální vánoční dekoraci - adventní svícen. Do 14 dnů
vám výrobek vypálíme v keramické peci. Objednejte se prosím předem na dopolední nebo odpolední kurz (3 hodiny, 400 Kč, materiál
a dva výpaly v ceně).
 neděle 10. listopadu: VYŘEZÁVÁNÍ ZE DŘEVA od 10 do 16.30 hodin
Řezbář Jiří Rücker, mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského
kraje, vám nabídne dřevěné formy na perník, betlémy a loutky.
 sobota 16. a neděle 17. listopadu: VOŇAVÉ KOŘENÍ od 10 do 16.30 hod.
Máte doma čerstvé koření? Kořenářka Helena Biskupičová jím
vybaví vaši kuchyni. Velmi bohatá nabídka.

Ve středu 25. září zavítaly do Městské knihovny Karla Viky v Sadské
knihovnice z dětských oddělení na dvoudenní seminář. Přivítaly jsme
kolegyně z Lysé nad Labem, Kolína, Poděbrad, Nymburka, Kladna
a jiných míst Středočeského kraje. Povídaly jsme si o zkušenostech
s dětmi, o besedách, výtvarných a jiných akcích. Součástí semináře byla
i přednáška Petra Pavlíčka z Nymburka o fotografování. Následně jsme
se všichni vydali na procházku po památkách Sadské. Večer nám ještě
spisovatelka Zdenka Hamerová představila své knihy a prozradila detaily
o nové knize, která vyjde v březnu 2014.

 sobota 23. listopadu: DŘEVĚNÉ HRAČKY od 10 do 16.30 hodin
Zvířátka, kolotoče, autíčka, mašinky, letadla, skládačky i stavebnice
- dřevěné hračky pro děti od Otakara Fraňka. Děti si mohou vyrobit
i vlastní hračku - cena 50 Kč.
 neděle 24. listopadu: VÁNOČNÍ PATCHWORK od 10 do 16.30 hodin
Hana Hrabalová představí svoji tvorbu - věnečky, svícny, zvonky
a vánoční koule vytvořené patchworkovou technikou.
 sobota 30. listopadu: ADVENTNÍ VĚNCE od 10 do 16.30 hodin
Floristická tvorba v podání Vladislavy Langrové. Začíná advent,
vyzdobte si svůj domov živým věncem či jinou vánoční vazbou.
 sobota 30. listopadu: POVÍDÁNÍ PŘI SVÍČKÁCH od 17 hodin
Spisovatelka Zuzana Maléřová představí novou knihu Příběhy z tribuny s fotografiemi Vlada Bohdana. Pěkný vánoční dárek s podpisy
autorů získáte při tomto setkání.
 neděle 1. prosince: JAK SE TVOŘÍ ŠPERK od 10 do 16.30 hodin
Vyberte si nebo vytvořte originální šperk za pomoci Kláry Kalíškové.
Vhodné i pro šikovné děti.

Ve dnech 30. září až 4. října se konal Týden knihoven, v rámci kterého
jsme například odpouštěli čtenářům upomínky, nové jsme registrovali
na 1 rok zdarma nebo jsme zakoupili sadu her od firmy Albi - Dominion,
Ubongo, Zlaté Česko, Osadníci z Katanu, V kostce svět, Párty alias velká
sázka, které prozatím budeme půjčovat našim čtenářům pouze prezenčně,
tj. v prostorách knihovny.

 čtvrtek  5. prosince: MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA od 14 do 16.30 hodin
Mikuláš, čert a anděl se hlásí do služby! Obdarují každé dítě, které
nás navštíví, drobným dárečkem.
 sobota 7. a neděle 8. prosince: OZDOBY ZE SKLENĚNÝCH PEREL
od 10 do 16.30 hodin
Přijďte si vyrobit hvězdičku na vánoční stromeček z ručně tvarovaných perel a vybrat si i některé ozdoby z bohaté nabídky firmy
Rautis, a. s., z Poniklé v Krkonoších, které vám jistě připomenou
vaše dětství.

***

Od 26. října 2013 do 31. ledna 2014
„ANDĚL“: PRODEJNÍ VÝSTAVA DĚL ČESKÝCH VÝTVARNÍKŮ
Otevřeno je denně mimo pondělí: 10–12 a 12.30–17 hodin, víkendy
10–17 hodin. Otevřeno i v pondělí 28. 10., pondělí 23. 12., na Štědrý
den a Silvestra do 13 hodin. Zavřeno 25. a 26. 12. a 1. 1.
Změna programu možná.
Telefon: 325 598 122, e-mail: info@lesniatelierkuba.cz

www.lesniatelierkuba.cz

Tvoření pro děti se v městské knihovně koná každé pondělní odpoledne. Nedávno jsme tu vyráběli obrázky ze sušených květů.
Fotografie Městská knihovna
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Sadské noviny

Poznávali jsme okolí Blanska - 2. část
Ve středu jsme autobusem dojeli
do Rájce nad Svitavou. Od roku
1960 jsou Rájec-Jestřebí spojené
obce a v obou jsou nějaké zajímavosti. Rájec se připomíná již
v roce 1131, později to bylo šlechtické sídlo, které po 30leté válce
přešlo do rukou rodu Roggendorfů
a následnou koupí jej v roce 1763
získali Salmové. Hugo František
Salm-Reifferschied byl významnou
osvícenskou osobností. V Rájci
založil první cukrovar na Moravě
a přádelnu vlny. Město také bývá
nazýváno městem jiřin a kamélií.
Paní z infocentra s námi jela autobusem, vylákala nás na výstavu
motýlů a stálo to za to. Nejen domá-

Zámek Rájec nad Svitavou
cí otakárci, ale i zahraniční motýli
s rozpětím křídel i 10 cm a všech
možných barev. Její dcerka nás provázela jako průvodkyně zámkem.
Tam bylo také co k vidění - obrazy
knížat, jejich dětí, tzv. starohrabat,
což je víc než hrabě, i jiných příbuzných, kazetové stropy, velká
knihovna, vyřezávané stropy atd.
K zámku patřilo i podhradí, které
se dodnes zčásti zachovalo.
Pivovar v Černé Hoře je vyhlášený svými výrobky, tak jsme se
tam vypravili hned po prohlídce
zámku. Prošli jsme Jestřebím
a stále po značce. Ale ta se ztratila a my vlastně také; přesto jsme
došli ke Spešovské rozhledně. Při
cestě zpět nám poradila „dobrá
víla“ kudy jít, a tak jsme nakonec do Černé Hory došli a mohli
ochutnat zdejší pivo. Místní zámek
stojí na místě gotického hradu ze
13. století. Pozdější majitelé ho
upravovali pro vlastní pohodlí.
Současný zámek slouží jako domov
důchodcům. U zámku je pohřební
kaple a park.
Do Tišňova nás zavezl vlak
a odtud jsme došli pěšky do Předklášteří, kde jsme chtěli navštívit
klášter Porta coeli – Brána nebes.
Ženský cisterciácký klášter založila
v roce 1233 královna Konstancie,
vdova po Přemyslu Otakaru I. Je
zde i pochována. Dnes žije v klášteře 5 jeptišek. Vchodové dveře mají

v oblouku figurální i květinovou
výzdobu. V nejvyšším oblouku
jsou umístěny hlavičky dvanácti
apoštolů, figurky dvou lvů, reliéf
vedle vchodu znázorňuje Krista
na hoře Olivetské. V klášteře je zajímavý podstavec pro knihu zvaný
pulpit, který má otáčivý vršek, takže se dá pomocí ložisek položenou
knihu otočit nebo naklonit.
V Tišnově je kostel svatého
Václava, původně gotický, přestavěný barokně, radnice je v romantizujícím historickém slohu z let
1838/1841. Kostel byl v 15. stol.
opevněn hradbami. V Tišnově
mají také nejužší uličku, která byla
zapsána v České knize rekordů.
Na jednom konci dosahuje šíře
pou hých 95 cm
a na opačném
125 cm. Natáčela
se zde část seriálu
Četnické humoresky, proto jsme
museli vidět vily,
v nichž se točilo.
D o Bl a n s k a
jsme přijeli dřív,
než jsme plánovali. Prošli jsme hlavní třídou
od nádraží kolem zámečku Windsor, který dal postavit v letech 1910
- 1911 Ing. Richard Ježek. Vlastnil
zdejší továrnu na zemědělské stroje. Předtím ho v Itálii inspirovala
stavba zámečku Miramare, který
stojí v Terstském zálivu.
V pát ek jsme jel i vla ke m
do Doubravice a odtud pěšky.
Už ve vlaku nám pan průvodčí
povídal, že ten kopec není tak
velký, že ho zvládneme. Zvládli
a došli jsme do obce Obora, kde
byl smírčí kámen. Tyhle smírčí
kameny se stavěly na místo, kde se
stala nějaká smutná událost. Tento
měl připomínat, jak zedník stavěl
základní zeď, tesař měl udělat
krov, ten byl krátký, nehodil se
a tak z toho vznikla rvačka. Tesař
měl tvrdší ruku a zedníka zabil.
Proto ten smírčí kámen. Kaplička
na návsi je funkční, jednou do roka
o pouti se zde koná mše. A velmi
nás pobavil nápis na hospůdce:
Občané sobě. Pak jsme se zastavili
pod Velkým Chlumem, kde samouk
sochař Stanislav Rolínek vytesal
do skály sochy Jana Husa, Jana
Žižky a Prokopa Holého. Pokud jste
byli v Rudce u Kunštátu, sochy blanických rytířů v jeskyni jsou také
od něho. Tesal pomocí hasičské sekerky a poloviny nůžek na stříhání
ovcí. Zemřel mladý ve 29 letech
na tuberkulózu. Pak už jsme minuli

osadu Huť svaté Antonie a došli svatého Jakuba Staršího, upravený
lesem a polní cestou do Lysic.
v gotizujícím romantickém slohu,
Prohlídku jsme měli odpoledne, uvnitř jsou náhrobky vlastníků
a protože se tam už asi nepodíváme, boskovického panství. Bronzová
prohlédli jsme si také zámecké deska na bývalé panské radnici
arboret um. Zámek Lysice má připomíná významného rodáka,
v několika pokojích intarzované přírodovědce a univerzitního propodlahy z různých druhů dřev, po- fesora Karla Absolona, který se
skládaných do různých ornamentů, zasloužil o průzkum punkevních
jinde jsou parkety, ale také polo- jeskyní. Další je věnována rodáku
ženy jinak, než je obvyklé. Stropy malíři Otakaru Kubínovi-Coubine,
jsou štukové i kazetové. Zámek byl který zde žil v letech 1952-1964.
kdysi vodní tvrzí, kterou si majitelé V budově je nyní muzeum.
Prošli jsme i židovské město,
upravovali pro svou potřebu. Podle
vodních systémů lze určit půdorys kde je synagoga maior. Toto město
tvrze. Majitelé byli různí, Jan Čer- patří k nejzachovalejším v ČR.
nčický z Kácova, Dittrichsteinové, Viděli jsme i židovskou očistnou
Herald z Kunštátu, Pernštejnové; lázeň mikve, která má vlastní
úpravu zámku do dnešní podoby přírodní pramen. V Boskovicích je
provedli Serenyové kolem roku i židovský hřbitov. Kolem kostelí1730. V roce 1807 se majetek dostá- ka Všech svatých z roku 1505 byl
vá do držení rodu Dubských a ti jej na zrušeném hřbitově vybudován
vlastnili až do roku 1945. Z tohoto park.
Pro nedostatek času jsme už nerodu pochází rakouská spisovatelka
Marie Ebner-Eschenbachová, roze- mohli navštívit arboretum ve Šmelná Dubská. Psala podobným stylem covně. Šli jsme na vlak, jenomže
jako naše Božena Němcová. Další jsme to měli, jak se říká „na chlup“.
Dubská, a to Matylda, založila Ti rychlejší to stihli, ale bylo i pár
pomaleji chodících a do toho nás
dětskou nemocnici v Brně.
Zámecký park je udržovaný, potrápily červené semafory. Tak
najdete tu plno tuzemských i cizo- teď nám ta ranní známost přišla
krajných dřevin, květin a zájemce velice vhod. Pan výpravčí zdržel
se může dovědět, jak se jednotlivé na chviličku odjezd a my se všichni
druhy jmenují. Z Lysic už jsme dostali do vlaku. Tím, že jsme se
pěšky nešli, jeli jsme autobusem trochu zdrželi, jsme ale ve Skalici
do Černé Hory, která opět vo- museli přeběhnout na jiné nástuněla sladem, a zde
přestoupili na cestu
do Blanska.
Poslední den našeho pobytu jsme
odjížděli do Boskovic. Musíte přestoupit ve Skalici
nad Svitavou a hned
další zastávkou jsou
Boskovice. Někdo
si kupoval jízdenky
pro zpáteční cestu, Kolonáda lysického zámku
a tak jsme si udělali
známost s boskovickým panem piště. A bylo to zase o chlup! Ale
výpravčím. A jak se nám to vypla- nastupovaly děti, pravděpodobně
tilo, čtěte dál. Město bylo založeno nějaký letní tábor, kterým to trochu
ve 13. století pod raně gotickým trvalo, ale nám to přesně stačilo,
hradem, který byl později pobořen abychom mohli nastoupit.
V neděli jsme už odjížděli domů.
a znovu opraven. Jeho nynější poAutobus nás provezl místy, která
doba pochází ze 16. století.
Ve městě je i jeden z nejkrásněj- jsme předtím neviděli a která nám
ších empírových zámků na Mora- ještě doplnila obrázek o Blansku.
vě, vystavěný v letech 1819-1826 Celý týden bylo slunečné počasí,
na místě původního dominikán- prostě pohoda po těch dlouhých
ského kláštera, zrušeného v roce deštivých dnech. Poznali jsme
1784. Hrabata Mensdorf-Pouilly zase jiný kousek naší republiky
přidala k zámku jízdárnu a skleník. a to jsme právě chtěli. Vidět zase
Současným vlastníkem je po re- něco nového.
A máme celý rok na přemýšlení,
stitucích opět tento rod. Ve městě
jsme objevili i jiné památky. V dol- kam se podíváme příště.
Cecilie Coufalová
ní části náměstí stojí farní kostel

25. října 2013

RŮZNÉ / INZERCE

L

éčitel Rudolf Pitra
navštíví Sadskou v pondělí
11. listopadu. Působit bude v 1. patře kulturního a informačního centra
na Palackého náměstí. Hlásit se můžete v KIC nebo městské knihovně,
případně telefonicky na číslech
325 594 329 nebo 325 595 378.

INZERCE
n Kácení a řez rizikových
stromů stromolezeckou technikou. Tel.: 606527091, www.
kaceni.eu
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Novinky
v knihovně

Špaček, Ladislav - Dědečku, vyprávěj - etiketa pro kluky a holčičky
od 3 let: Knížka je určena dětem
od tří let, vypráví o světě etikety
pohledem malého děvčátka a jejího
trpělivého a laskavého dědečka.
Děti se naučí základům chování
ve společenských situacích, které
jsou přiměřené jejich věku a zkušenostem. Dozvědí se, jak se máme
chovat v rodině, na ulici, ve školce,
na návštěvě, u stolu, v divadle, v restauraci i v hotelu. Přílohou knihy
je zvukové CD, které mohou děti
poslouchat doma nebo v autě a současně podle obrázků prožívat děj.
Lustig, Arnošt - Láska a tělo:
Psychologický příběh o zakázané
lásce v terezínském ghettu, plný
milostných vyznání i podobenství
o smyslu života.
Child, Lee - A přece nezemřeš:
Thriller, jehož hrdinou je Jack Rea
cher, bývalý důstojník vojenské
policie. Shodou náhod je unesen
neonacistickou militantní organizací
společně s neteří prezidenta USA
jako rukojmí.
Coelho, Paul - Rukopis nalezený
v Akkonu: Nejnovější kniha brazilského spisovatele Paula Coelha je
dalším dílem, v němž se fikce prodchnutá univerzálními hodnotami
prolíná se skutečnými historickými
událostmi.
Poullain, Chantal - Chantal:
Život na laně: Tato knížka není
životopisem, ale příběhem o cestě
česko-francouzské divadelní a filmové herečky, šansoniérky, prezidentky
Nadace Archa Chantal Poullain.
Váňová, Magda - Náhoda nebo
osud: Brilantně napsané příběhy
lidí, kterým náhoda změnila osud.
V pěti povídkových příbězích Magdy
Váňové se objevují náhody humorné,
ironické, nesmyslné i záhadné. Psychologicky jemným odhalováním
lidské povahy, ve které dřímá osud
každého člověka, zachytila autorka
hru nepředvídatelných náhod v té
chvíli, kdy z ní vzniká nové pokračování skutečného příběhu.
Ludlum, Robert - Matareseův
kruh: Dlouhou řadu let stáli na opačných stranách „železné opony“.
První pracoval pro CIA a druhý pro
KGB. Oba jsou geniálními špiony,
oba se rozhodli pro život plný násilí
a vzájemně pro sebe představovali
ztělesnění absolutního zla. A přece
se z nich musejí stát spojenci, i když
jim kvůli tomu jdou po krku jejich
vlastní zpravodajské služby. Odhalili
totiž více než sto let staré spiknutí,
jehož cílem je svržení světového řádu.
Temné seskupení s názvem Matareseův kruh stojí za bezpočtem atentátů
a masových vražd, k nimž docházelo
v průběhu celého dvacátého století.
Monika Malinová
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Z kuželkářské ligy
Ve skupině A 2. kuželkářské ligy mužů utrpěl sadský tým na „domácí“ půdě porážku od hostující Hvězdy Trnovany (1:7). V tabulce je tak
po 4. kole na 7 příčce z dvanácti družstev. V čele se drží Jihlava, následovaná Vrchlabím a zmíněnými Trnovanami. Na opačném konci jsou
pražské týmy Uhelné sklady Praha a těsně před nimi Konstruktiva Praha.
Mezi jednotlivci si ze sadských vede dobře Tomáš Bek (2.)
a Aleš Košnar (10.).
-zr-

Mistr Evropy ze Sadské
Ve dnech 4. až 6. října se v turecké Burse konalo 5. Mistrovství
Evropy v karate, kterého se za finanční podpory města Sadská
a firmy Parker Hannifin zúčastnili
bratři Černíkovi a Filip Kova-

Mistr Evropy Josef Černík na stup
ni vítězů

řík. Ve svých kategoriích Schobu
Ippon kumite obsadili Josef Černík
1. místo - stal se tak mistrem Evropy, Filip Kovařík 3. a Filip Černík
5.–8. místo.
Další část oddílu Shotokan
karate dó TJ Sadská odjela pod
vedením trenéra Milana Jančáka
na mezinárodní turnaj do Vamberka, kde se jednotliví členové
umístili následovně:
- kategorie KATA
Luděk Melich (5. místo)
- kategorie KUMITE
Pavel Hofmeister (2.), Viliam
Pavlovský (1.), Filip Krišal
(1.), Vojtěch Procházka (2.),
Štěpánka Volfová (2.) a Jakub
Fürbacher (3.)
Ještě jednou děkujeme městu
Sadská a společnosti Parker Hannifin za finanční podporu, díky které
jsme se mohli zúčastnit letošního
Mistrovství Evropy v karate i turnaje
ve Vamberku.
Pavel Voleník

sobota 9. listopadu • sraz na hřišti u sokolovny mezi 17.15 - 17.30 hod.
Posvítíme na cestu svatému Martinovi na koni, projdeme se městem a zakotvíme na Husínku, kde si děti budou moci opéct špekáček, občerstvit
se čajem a dospělí si popovídají nad kávou či svařeným vínkem. Nebude chybět táborák, kytara a hry. Kdo bude mít masku, toho čeká malý dárek.
(V případě deště se akce nekoná.)
Malé i velké zvou kulturní a informační centrum a Junák
První svatomartinsk ý lampionov ý
průvod v mask ách
Pojďte s námi rozsvítit Sadskou a oživit tradici lampionových průvodů. Jejich historie je
stará tisíce let. Thajci tvrdí, že první lampiony
vznikly u nich, naopak Číňané jsou si jisti, že je
vymysleli jejich mniši vyznávající buddhismus,
aby se přiblížili bohům. Lampiony jsou prostě
součástí nejrůznějších etnik a kultur po celém
světě a hojně se používaly (a stále používají)

při nejrůznějších slavnostech, průvodech a tradičních obřadech. I v Česku chodily lampionové
průvody, a to již před zprofanovanými oslavami
VŘSR, například při desátém výročí vzniku Československé republiky nebo při výročí narozenin Tomáše Garrigua Masaryka.
My jsme si ale pro oživení tradice vypůjčili svatého Martina z pradávného německého průvodu
světel, na který se chodilo se zapálenými loučemi.
V čele průvodu jel svatý Martin na koni ve válečné

zbroji, rozdával dětem sladkosti, zapalovaly se
ohně a hrála muzika. Tak tedy i nás povede Martin
na koni a jistě bude rád, že ho doprovodí průvod
nejrůznějších masek. Sejdeme se 9. listopadu v půl
šesté na hřišti u sokolovny a vyrazíme ke skautům
na Husínek, kde si opečeme špekáček a vypijeme
něco teplého. Louče ale raději necháme doma
a vezmeme si místo nich lampiony, baterky, blikátka, žárovky a v nejnutnějším případě svíčky. Už se
na vás moc těšíme.
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