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Den otevřených
dveří
v nově vzniklé

mateřské škole

na Palackého náměstí
č.p. 3 (dvůr knihovny)
se koná

ve čtvrtek 29. srpna
od 16 do 18 hodin.
Srdečně zveme všechny
občany k prohlídce!

Lesní ateliér
Kuba v Kersku
vás zve na výstavu:
Ivan Straka

OBRAZY
Obrazy na téma
Slavnosti sněženek.
- do srpna 2013 -

MINIMUZEUM
DŽBÁNŮ
kreslené džbánky známých
osobností a českých keramiků
- stálá expozice -

OHŇ� OSTROJ

V rámci tradiční� ho sadského posví�cení� se bude
konat v  sobotu
24. srpna od 21 hod.
na Palackého náměstí�
ohňostroj.
Pro veřejnost jej připravili
manželé Třískovi.
Všichni jsou
srdečně zváni.

O titul Železný pes se utkalo
přes sedmdesát závodníků

Víkend 17. a 18. srpna patřil již
tradičním akcím sdružení Život
je hra. V sobotu jsme absolvovali
neuvěřitelný 21. ročník triatlonu se
psy – O železného psa 2013, odpoledne na něj navázaly rodinné hry
na téma Návrat do minulosti. Děti,
rodiče i čtyřnozí kamarádi cestovali časem do různých období lidské
historie a plnili úkoly. Pak je čekaly
dobroty, pohádky DS Čelákovice
a pro vylosované i ceny. Víkend
završil nedělní závod canicrossové

série Hill´s Cup (canicross = běh
se psem). Příjemnou atmosféru
zajišťoval Kuba Slavíček hudebním
podkresem i zlatíčka hasiči, kteří se
celý víkend starali o plné žaludky
i dostatečný přísun pitné vody a jiných tekutin.
V přípravách nás posílil tým
TJ Sokol Maxičky (organizátor
nedělního Hill´s Cupu). A s novými členy organizátorské rodiny se
rozrostla také závodnická základna. Letošní ročník triatlonu totiž
absolvovalo 73 závodníků, z toho
17 profesionálů. Závodníci s sebou
vzali na výlet celé rodiny, takže
odpolední hry neměly o zájemce
nouzi. Do minulosti se vydalo přes
30 rodin. A kolem 70 závodníků
v nedělním Hill´s Cupu nám už
vlastně přišlo úplně normální.
V 21. ročníku triatlonu O železného psa 2013 měl nejlepší čas
vůbec Michal Háša (31:39), který
získal mimo jiné voucher na jachtu
v hodnotě 22 000 Kč od Alfa Yacht
Clubu. Rozdíl mezi nejmladším
(Jirka Boháč, 2001) a nejstarším
závodníkem (p. Weigert, 1946) je
55 let.

Z celého srdce děkujeme mentorovi obou závodů Janu Hončíkovi, říční policii, městské policii,
sadským dobrovolným hasičům,
Městu Sadská za ohromnou pomoc
a podporu při přípravě trati i louky
k hrám, všem chatařům za laskavé
propůjčení pozemků při plavání,
všem usedlíkům osady Vodrážka
za trpělivost s námi a také sponzorům: DP Work, Isostav, Askino,
Ahoj rodino, Pepito, Vestavstyl,
WC servis, velkoobchod Jednota,
Psí hotel z Olšového dvora, Alfa
Yacht Club a Non-stop dogwear.
Ten víkend se prostě povedl
a vyvolal spoustu nápadů. Takže
příští ročník zase s „Maxíčkama“ a to už od pátku (předběžně
15. - 17. srpna 2014). Rodinné hry
pojmeme ryze sportovně, ale pro
všechny věkové kategorie. Těším
se moc. A co vy?
Hanka Pánková, Život je hra
Foto poskytlo Život je hra, o.s.
Další včetně fotek najdete na
www.zivotjehra.com, facebooku
nebo www.behejsepsem.cz.
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Za poklady venkova
„Další projekt (tentokrát mezinárodní) Za poklady venkova
z kuchyně Místní akční skupiny
Podlipansko došel ke zdárnému
konci. Na počátku jeho realizace
si dal projektový tým několik
cílů, které vycházely z požadavků
daných oblastí. Za prvořadé požadavky lze označit zviditelnění
dotčených regionů, přiblížení se
k místním občanům a podporu
regionálních výrobců s vazbou
na místní identitu,“ říká ředitelka
MAS Markéta Pošíková a dodává:

„K naplnění cílů jsme naplánovali
aktivity a výstupy, které se nám
podařilo postupně zrealizovat.
Jedná se například o devět festivalů řemesel ve Středočeském
a Jihočeském kraji či spolupráci při
konání festivalů ve Finsku a Litvě.
I v následujících letech se budou
tyto úspěšné akce znovu opakovat,
a to v Kostelci nad Černými lesy,
Kouřimi, Pečkách a Sadské.
Dalším výstupem je vydání
nového katalogu certifikovaných
regionálních výrobků, kterých již
registrujeme téměř padesát. Nový
katalog byl obohacen o výrobky,
které schválila ve třech kolech

certifikační komise, jejímž úkolem
je rozhodnout o udělení značky
jedinečnosti a kvality „Polabí
regionální produkt“. Katalog je
k dispozici v kanceláři MAS Podlipansko v Pečkách a na vyžádání jej
můžeme zaslat zájemcům.
Přínosné je také zakoupení
vitrín, které jsou umístěny na pěti
místech regionu – Lesní ateliér
Kuba v Kersku, Městské informační centrum Sadská, Městská
knihovna Svatopluka Čecha v Pečkách, Turistické informační centrum v Kouřimi a kancelář MAS
Podlipansko. Na těchto místech si
mohou zájemci zakoupit kvalitní
certifikované výrobky se značkou
POLABÍ, ať už jako dárek pro
někoho blízkého či památku na návštěvu regionu.
V neposlední řadě je potřeba
zmínit „zážitkový balíček“, který zve k ochutnávce zajímavostí
v regionech Podlipansko, Zálabí, Říčansko a Táborsko. Kromě
procházky těmito místy si mohou
návštěvníci vyzkoušet tradiční
řemeslnou výrobu na vlastní kůži
a odnést si pěkný suvenýr. Nabídku zážitkových balíčků naleznete na internetových stránkách
www.podlipansko.cz v sekci Za poklady venkova.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem partnerům projektu
za příjemnou spolupráci a dále
partnerům značky „Polabí regionální produkt“ – asociaci regionálních značek, MAS Vyhlídky, MAS
Svatojiřský les, MAS Mezilesí,
Zlatý pruh Polabí, Středočeskému
kraji, regionu Pošembeří, Agrární
komoře, Ovocnářské unii, Zahradnictví Jandl a Mikuláši Demovi
za dlouholetou spolupráci při podpoře místních výrobců.
Iveta Minaříková, projektová
manažerka MAS Podlipansko
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Křižovatku upraví
společnost Halko

Jako dodavatele úpravy křižovatky ulic Husova a Tylova schválila rada 24. července firmu Halko
- stavební společnost, s. r. o., která
s nabídnutou cenou 553,3 tisíce
korun bez DPH vyhrála ve výběrovém řízení.
Schválené rozpočtové opatření
zahrnulo do příjmů města na letošní rok dotaci z ministerstva školství
ve výši 797,5 tisíce korun. Dotace
je určena základní škole na financování projektu EU peníze školám.
Za roční nájemné 3,5 tisíce
korun bez DPH může Petr Kušta
instalovat na vybraných místech
na sloupy veřejného osvětlení
celkem 7 reklamních poutačů určených pro propagaci vinotéky U Jitky a prodejny rybářských potřeb.
Ze zprávy o městských bytech
vyplývá, že město vlastní kromě
domu s pečovatelskou službou
34 bytů, ke třem bytům jsou nájemní smlouvy vázány na dobu výkonu
činnosti pro město, k deseti bytům
je uzavřena smlouva na dobu neurčitou a ke zbývajícím na dobu určitou. Zpráva o dluzích na nájemném
za byty i nebytové prostory mimo
jiné uvádí, že ve třech případech
byla záležitost předána právnímu
zástupci města Ladislavu Eretovi
k vymáhání soudní cestou s možností výpovědi nájemních smluv

v souladu s občanským zákoníkem.
Téhož dne ještě rada schválila
smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemku
města p.č. 2386 v osadě Na Vodrážce ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, která zde za jednorázovou úhradu 6,9 tisíce Kč bez
DPH instaluje novou elektropřípojku k nezastavitelnému pozemku
p.č. 2387/217, a vzala na vědomí
informaci, že dokument „Vize priority - opatření - aktivity“ byl
veřejně projednán 18. července.
Materiál vznikl v rámci komunitního plánování sociálních služeb.
Na dalším prázdninovém zasedání rady města schválili přítomní
prodej speciálního motorového
vozidla Avia A30 K za cenu 10,2 tisíce korun Ondřeji Daňkovi ze Sadské, vyhověli žádosti Heleny Klokočníkové o povolení akce Letní
taneční parket, která se bude konat
v pátek 23. srpna od 21 do 2 hodin
ve venkovních prostorách za sokolovnou, a to za předpokladu dodržení hygienických limitů pro hluk,
a schválili pronájem veřejného
prostranství na Palackého náměstí
ve dnech 20. až 26. srpna Ottu
Třískovi z Prahy pro provozování
pouťových atrakcí při příležitosti
sadského posvícení za nájemné
ve výši 35 tisíc korun.
-qk-

Městské byty pod
drobnohledem

Ve vlastnictví Města Sadská je 16 bytů v domě s pečovatelskou službou
a 34 bytů v dalších bytových domech. Jeden byt není obsazen, protože se
počítá s jeho privatizací.
Byty, na které dohlížejí pečovatelky, mají zvláštní režim. Jejich obyvatelé jsou až na výjimky senioři a nemohou například převést právo
užívání bytu na nikoho z příbuzných. Do roku 2024 je ani město nesmí
privatizovat, protože na jejich výstavbu získalo dotaci.
Z ostatních bytů se ve třech případech jejich užívání vztahuje k výkonu určité činnosti pro město (byt nad hasičskou zbrojnicí, v mateřské
a základní škole). Dalších 21 nájemníků má smlouvu na dobu určitou,
po jejímž uplynutí je možné smlouvu obnovit v případě, že nájemník
dodržoval všechna její ustanovení.
Poslední kategorii tvoří nájemníci se smlouvou na dobu neurčitou. Je
jich nyní 10. Většinou jde o rodiny, které v městských bytech žijí i několik
desítek let. Poslední úprava Občanského zákoníku již znemožňuje praxi,
kdy se do bytu k babičce či dědečkovi nahlásil někdo z rodiny (nejčastěji
vnuk či vnučka) ve snaze získat přechodem nájemní smlouvy levné bydlení s regulovaným nájmem. Od roku 2011 lze v takovém případě získat
nájemní vztah na 2 roky a pak je nutné výši nájmu dohodnout s vlastníkem.
Na ministerstvu pro místní rozvoj existuje cenová mapa nájemného, která
umožňuje porovnat výši nájmů v jednotlivých obcích. Ve srovnání s ostatními pronajímateli bytů v Sadské patří město k těm levnějším. Měsíční
nájemné za m2 bytové plochy je stanoveno na 58 Kč za byt nižší kategorie
a na 64 Kč za standardní byt.
Cecilie Pajkrtová, starostka města
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Město Sadská ve spolupráci se společností
eCENTRE připravuje druhé kolo elektronické
aukce na dodávky plynu a elektrické energie
pro domácnosti, podnikatele a bytová družstva

V hromadu suti proměnil Paroubkovu kapličku řidič, který v neděli
21. července nezvládl řízení svého nákladního auta. Památka chráněná
státem byla poškozena již v loňském prosinci a město chtělo v nejbližších
dnech zahájit její opravu. Vzhledem k současné situaci lze nyní spíše očekávat, že na místě již zcela zničené kapličky vyroste její replika. O dalším
osudu stavby tak budou rozhodovat památkáři.
Foto MěÚ

Informace z poslední uskutečněné aukce společnosti
eCENTRE 30. 7. 2013
- téměř 5.000 domácností z celkem 85 obcí a měst
- celkový soutěžený objem – 170 mil. Kč
- celková úspora – 52 mil. Kč (30,5 %)

Kde získáte podrobné informace?

Veškeré informace získáte na kontaktním místě, které zřídilo město
ve spolupráci se společností eCENTRE, a.s. Vaše dotazy zodpoví vyškolení pracovníci města.
Kontaktní místo bude otevřeno na radnici v zasedací místnosti v přízemí od 2. do 18. září vždy v pondělí a středu od 13.00 do 17.00 hodin!!!
Výdej nových smluv bude probíhat v budově městského úřadu v době
od 20. do 27. listopadu.

Jak se do e-aukce přihlásit?

Na výše uvedené kontaktní místo s sebou přineste
- kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem (včetně všech dodatků
a obchodních podmínek)
- kopii ročního vyúčtování spotřeby elektřiny, plynu.
Zde podepíšete přihlášku do aukce, kterou dostanete na místě nebo
stáhnete na stránkách města v sekci aukce elektřiny a plynu.
Kopie dokumentů v tištěné podobě můžete rovněž zaslat na adresu:
Milena Kurniková, Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava
Obálku s podklady prosím označte „Domácnosti města Sadská
eCENTRE, a.s.“
V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte níže uvedenou
kontaktní osobu:
Ladislav Zíta, tel.: 730 512 272, e-mail: ladislav.zita@ecentre.cz
nebo Kristýnu Veverkovou na Městském úřadě Sadská.
Přijďte mezi nás, vyzkoušejte první lekci libovolného kurzu zcela zdarma a teprve pak se rozhodněte, zda a který si vyberete. Pokud přivedete
nového kamaráda, druhý kurz dle vlastního výběru máte zcela zdarma.

Vestec děkuje za pomoc při povodních
Začátkem čer vna potrápila
Vestec zatím asi nejhorší povodeň
v historii... ...Hluboce si vážíme
toho, že jsme ani v tak vypjatých
chvílích nezůstali sami a že jsou
lidé, kteří byli a jsou ochotni nám
pomoci v okamžiku, kdy je nejvíc
potřeba.
Tímto bychom chtěli poděkovat... ...dalším dobrovolníkům,
kteří se již od odpoledne 2. června
aktivně zapojili do přípravného opatření a pytlování písku.
Při následném zhoršení situace
do Vestce neváhaly přijet ani jednotky dobrovolných hasičů nejen
z nejbližšího okolí, ale i z jiných
krajů...
...První nejnutnější materiální
pomoc se nám podařilo sehnat

díky solidaritě okolních obcí během pouhých dvou hodin. S další
pomocí se postupně přidávaly
další obce, charity i soukromé
osoby...
...Obce, města, soukromé osoby
a další instituce nám postupně
nabízely finanční pomoc...
...Jistě uznáte, že zde nejde vyjmenovat všechny, i ty bezejmenné
pomocníky a dárce, kteří podali
pomocnou ruku v pravou chvíli.
Vám všem patří naše velké
poděkování.
Z dopisu Jaroslava Janaty,
starosty obce Vestec, které při
likvidaci povodňových škod letos
v červnu pomohli i sadští hasiči
a sbírkou i další občané Sadské.

EU peníze školám
v Sadské

V minulém roce se naše škola zapojila do projektu, který využily téměř
všechny školy v republice, a získala necelé 2 miliony korun. Hlavním
cílem projektu je tvorba nových vzdělávacích materiálů, jejich začlenění
do výuky a zlepšení materiálního vybavení školy především v oblasti
informačních a komunikačních technologií.
Celý rok pracovali učitelé naší školy na tvorbě digitálních učebních
materiálů (DUM), jejichž odevzdání k potřebám ostatních škol je podmínkou získání uvedených finančních prostředků. Všechny výukové
pomůcky byly zároveň „odpilotovány“ (vyzkoušeny) ve výuce. Celkem
bylo zatím odevzdáno více než 400 DUM. Ty jsou k dispozici sadským
žákům i ostatním školám a veřejnosti na našem webu. Po schválení
monitorovací zprávy jsme v červnu obdrželi druhou část dotace ve výši
797 512,80 Kč, kterou využijeme na dovybavení školy podle záměru
projektu.
Blanka Žánová, ředitelka ZŠ
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KULTURA

Program KIC
NEJEN PRO PAMĚTNÍKY
neděle 22. září od 16.00 hod.
NA SHLEDANOU V LEPŠÍCH ČASECH aneb svět Jaroslava Ježka
- Komponovaný hudebně-dramatický pořad o životě a díle hudebního skladatele a pianisty Jaroslava Ježka se bude konat v městském
kině. Slovem, hudbou a zpěvem nahlédneme do umělcova soukromí
i do spolupráce s Osvobozeným divadlem a jeho komiky Jiřím Voskovcem a Janem Werichem. Uslyšíme zajímavé historky z pamětí
blízkých přátel a spoustu známých písní. Vstup 80 Kč, důchodci 60 Kč.

PRO DĚTI
neděle 29. září od 16.00 hod.
O PERNÍKOVÉM DĚDKOVI - Perníkovému dědkovi a bábě se
nelíbí číhat na děti v chaloupce, a tak se vydají do světa. Díky nenasytnosti však dědek zůstane uvězněn v chlívku. Podaří se mu dostat
se ven? To uvidíte v kině v divadelní pohádce pro děti plné mnoha
písniček divadla Andromeda. Vstupné 40 Kč.
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

ZÁJEZDY PRO DŮCHODCE

s Kulturním a informačním centrem města Sadská

Výlet za poznáním - 5. září

Vydejte se s námi na krásný zámek Žleby, kde vás čeká I. prohlídkový
okruh. Dále navštívíme Čáslav a rekonstruovanou tvrz Malešov, která
není běžně přístupná, my však jsme si s majitelem dohodli výjimku.
Cena 180 Kč včetně vstupného a cestovného. Odjezd v 8.30 hodin
z náměstí (před radnicí)

Zahrada Čech v Litoměřicích

Na známou výstavu odjíždíme 19. září v 7.30 hodin
z náměstí (před radnicí). Cena činí 60 Kč.
Zájemci, kteří se chtějí některého ze zájezdů účastnit, se mohou hlásit
v kanceláři KIC (budova muzea), městské knihovně nebo telefonicky
na tel.: 603 891 304.

Filiální duchovní správa
Římskokatolické farnosti Nymburk v Sadské

Vás zve v rámci oslav posvěcení chrámu svatého Apolináře a poutní slavnosti k Panně Marii
Bolestné:
• NEDĚLE 25. srpna 11.15 hod.
slavnostní bohoslužba k výročí posvěcení chrámu
• STŘEDA 28. srpna 17.00 hod.
posvícenské requiem, mše svatá za všechny věrné
zemřelé občany Sadské
• STŘEDA 28. srpna 18.00 hod.
pobožnost za zemřelé na městském hřbitově v Sadské
• NEDĚLE 15. září
11.15 hod.
poutní bohoslužba k Sedmibolestné Panně Marii
(kaple)
Pro návštěvníky, kteří nechtějí navštívit kostel
či kapli kvůli bohoslužbám, je vyhrazen čas vždy
20 minut před bohoslužbami.
Přejeme Vám radost z posvěcení našeho krásného
chrámu!
-řkc-
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Bejvávalo, bejvávalo...
Zdraví je to nejdůležitější, co
patří k našemu životu. Nemoci
se však objevovaly vždy. Ve válkách třeba cholera, mor, též různé
dětské choroby, jako byl záškrt,
spála, černý kašel, neštovice, úbytě,
křivice. Hodně lidí bylo hrbatých,
malomocných, kulhavých. Umírali
daleko dříve než nyní. Porodnice
a nemocnice nebyly, také nebyla
žádná prevence (očkování, hygiena,
desinfekce a podobně).
V Sadské byl na počátku jediný lékař jménem Franz Renner
- ranhojič, a to již v roce 1810. Byl

lékařem. Své působení zahájil
na bojišti u Hradce Králové v roce
1866. Byl vyznamenán zlatým
křížem a dostalo se mu vděčnosti od vyléčených vojáků. Potom
nastoupil do Sadské a věnoval se
lékařské praxi. Jeho manželka
Antonie byla ve zdejší škole správ-

O sadských lékařích
kyní polévkového ústavu pro žáky
a dozorkyně ženských ručních
prací. Manželé Drozenovi po úmrtí
dvou dospělých synů celé své jmění
odkázali účelům školským a dobročinným v našem městě. Vlastnili
na náměstí dům č.p. 3, který jim
postavil ing. Václav Fanta, stavitel
místní školy.
Dalším a velice oblíbeným lékařem v Sadské byl MUDr. Bohuslav
Urban (1870 - 1944). Stal se obvodním lékařem a zdravotním konsultantem Československých státních

MUDr. Václav Drozen (1839 - 1914)
spřízněn s rodinou Paroubkovou.
Později v roce 1846 lékař Stránský
a v roce 1862 lékař Tereba.
Lékárna byla zřízena v roce
1862. Podnět k jejímu otevření dal
Rudolf Putzker. V roce 1923 byl
lékárníkem magistr Karel Petersch,
později v roce 1931 byli majiteli
lékárny pánové Blabol a Urban.
Do našeho věku zasahovala dcera Jiřinka Urbanová, provdaná
Broulíková, která po absolvování
farmaceutické fakulty působila
v našem městě.
K dřívějším nemocem, které
dnes už neznáme, patřila například
zimnice, která se vyskytovala
v létě. Byla jednodenní, dvoudenní,
třídenní a nejhorší byla čtyřdenní.
Nemocný nemohl udělat ani krok,
třásl se jako osika, po několika
hodinách byl rozpálen jako železo,
přičemž fantazíroval. Někdo měl
zimnici i půl roku. Lékaři předepisovali chinin, obyčejní lidé se
uchylovali k „babským“ lékům.
Od roku 1860 nemoc pomalu mizela, zato se objevila zákeřná chřipka,
prý z Ruska.
Nemoci jako ptačí chřipka,
AIDS, streptokoková onemocnění
a podobně jsou záležitostí až naší
doby.
A kteří lékaři byli v Sadské?
MUDr. Václav Drozen (1838 1914) byl městským a obvodním

ing. Fanta dům na náměstí č.p. 2,
kde lékař ordinoval. V čekárně měl
nainstalované velké akvárium s rybičkami, které pacienti obdivovali.
Po založení skautingu v Sadské se
stal předsedou Junáka.
Sadským rodákem byl
MUDr. František Pokorný, který

MUDr. Bohuslav Urban (1870 - 1944)
drah. Říkali mu „lékař lidumil“.
V roce 1902 na svůj náklad dal vyvrtat artéskou studnu na Husínku,
která po něm dostala jméno „Urbanova alkalka“. Také jemu postavil

MUDr. Bohumil Beck (1906 - 1966)

zde krátce působil jako lékař. Byl
i místním starostou města v letech
1923-1927.
Novinkou pro Sadskou byli dva
mladí lékaři, kteří do města nastoupili po studiích. Zubní lékař
– sadský rodák – Antonín Šnajdr
přivedl s sebou MUDr. Bohumila
Becka(1906 - 1966). Oba si otevřeli
soukromou praxi ve dvoře domu
č.p. 69 u Serbusů, kde měli společnou čekárnu a každý svou ordinaci.
Doktor Šnajdr později odešel do Prahy a zubní ordinaci po něm převzal
po řádném proškolení doktor Beck.
Smutnou událostí pak byla smrt
lékaře Šnajdra, který zahynul při
pumovém náletu na Prahu 14. 2.
1945.
Na začát k u d r u hé světové
války byl doktor Beck pro svůj
židovský původ zbaven Němci
lékařské činnosti. Byl „totálně
nasazen“ k firmě Lana, která prováděla bagrování labského řečiště
u Hradištka. Podle slov bývalých
pracovníků byl zde ostatními přijímán s velkou úctou.
V roce1943 byl ale uvězněn
v důlním koncentračním táboře
u Oslavan na Moravě, odkud utekl a stal se příslušníkem zdejší
partyzánské jednotky. Po válce
se doktor Beck vrátil do Sadské,
kde stále bydlela jeho manželka
s dcerkou Haničkou. Opět obnovil
svou lékařskou činnost, ale přišla

doba znárodňování. Později se
stal závodním lékařem v podniku
Asbestos ve Zvěřínku.
Na začátku války v roce 1938,
kdy bylo Němci obsazováno pohraničí, přišel do našeho města
z Janských Lázní MUDr. Maxmilián Pokorný. Svou ordinaci
měl na náměstí v prvním patře
spořitelny. Své pacienty navštěvoval vlastním autem, kdy mu byl
dlouholetým řidičem Karel Vrána.
V Sadské se ale vystřídalo mnoho dalších lékař ů. Roku 1943
přišel z nymburské nemocnice
MUDr. Novák, později vojenský
lékař Dr. Houda, lékařští manželé
Peterovi, MUDr. Milan Klomínek, MUDr. Luboš Vodička. Pak
v roce 1981 MUDr. Jiřina Sýkorová
a v roce 1983 MUDr. Marie Šubrtová. Obě poslední lékařky působí
v Sadské doposud.
A kdo pomáhal dětem na svět?
Přece porodní báby. Nejstarší
záznam ze Sadské je z roku 1818
a byla to bába Křížka. Dále porodní báby Šlechtová, Chumlová,

Porodní asistentka Antonie Vlčková
Fialová, Čermáková, Kovaříková,
Dobrovanská, Holešovská, Černá,
Lipšová, Procházková a Vlčková,
na kterou se všichni pamatujeme.
Svým temperamentem a vtipem
nás vždy potěšila.
Nyní se většina dětí rodí v porodnicích za velké péče lékařů
a sester.
Dříve však matky nechodily do poraden, nebyly přístroje
na určení pohlaví dětí, inkubátory.
Nebyla také antikoncepce. Potraty
dělávaly tzv. „andělíčkářky“ a často při nich docházelo k neštěstím.
***
Mnozí z uváděných lékař ů
a zmíněných osobností jsou pochováni na zdejším hřbitově. Najděte si
někdy chvilku a zkuste se u jejich
hrobů zastavit!
Míla Borovenová
a Květa Pajkrtová
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Školní slohová práce o tom, jak se může dostat zvířátko do lidské rodiny
(pokračování z minulého čísla)
Toho odpoledne vzal Adam Sáru
na procházku po lese. Adam vysvětloval, kde se všechny ty zvuky
berou, a Sára začínala chápat. Učila
se velmi rychle. S Adamem došli až
k řece. Sáře se to velmi líbilo. Vodu
si velmi rychle oblíbila. Sára poznala tolik nových věcí, které dříve
přehlížela nebo je nikdy neviděla.
Adama velmi bavilo Sáru zaučovat.
Zavedl ji k řece, kde se posadili.
„Sáro!“
„Ano?“
„Kolik času máme, než se vrátíš?“
„Já už se nevrátím. Nechci zbytek života strávit sama. I kdybych
měla celý život jen chodit po světě.“
Dalšího rána se Sára probudila
v prázdném pokoji. Když vešla
do kuchyně, všichni už seděli u stolu a snídali. Klára vzhlédla od snídaně: „Dobré ráno!“
„Napadlo mě, že bychom se
mohli projít znovu k řece,“ navrhl
Adam a hned po snídani vyrazili.
Sára se divila, proč Adam táhne
těžkou tašku. Nenápadně ji protáhl,
aby ji neviděla jeho rodina.
Když byli venku, Sára se podivila, jak to, že jdou opačným směrem,
a taky se hned na to zeptala Adama.
„Nejdeme k řece,“ odpověděl.
„A na co ta velká taška? A kam
jdeme?“ začala se vyptávat Sára.
„Zásoby jídla, jdeme přece hledat tvoji rodinu,“ usmál se Adam.
Sára se na něj překvapeně podívala,
ale nic neřekla. Pokračovali bez
jediného slůvka. Sára se zachvěla
při představě, že znovu uvidí svou
rodinu. Co když jí schválně nechali
samotnou? Co když o ni nestojí?
Hlavou se jí honilo plno otázek.
Adam ji koutkem očka pozoroval.
„Nejsem si jistá, že je to dobrý
nápad,“ znejistěla Sára.
„Neboj!“ uklidňoval ji Adam,
„vše dobře dopadne.“ Ale Sára si
stále nebyla jistá.
Netrvalo dlouho a vyšli z lesa,
za kterým byla cesta, podle které se

O P R AVA
V článku Z Kostelní Lhoty až
k Pastvinské přehradě jsme v čísle
6/2013 psali o rozhledně Bulačce,
správně je Hýlačce, dále o zřícenině hradu Šemberk, správně je Šember; v minulém čísle v pokračování
téhož textu jsme místo správného
Ratenice uvedli chybně Matenice.
Za chyby vzniklé pravděpodobně
při přepisu se autorce i čtenářům
omlouváme.
-red-

drželi. Adam chtěl Sáru odreagovat,
aby se stále nenervovala, a začal
jí vyprávět o svém životě. A hle –
pomohlo to. Sára přestala myslet
na svoji rodinu a napjatě poslouchala. Dozvěděla se o Adamovi tolik

Probudila se zahrabaná v plyšové věci. Byla sama někde v domě
toho hada. Chtěla se dát na útěk, ale
nevěděla, kde je, natož kudy ven.
Uslyšela hlas Adama. Hned vstala
a vydala se za hlasem. Ale jeho

věcí, až jí bylo líto, že on o ní tolik
zajímavostí neví, a začala mu také
vyprávět. Vyprávěla vtipné, smutné,
napínavé i dojímavé úseky a Adam
stále poslouchal. Sára už nevěděla,
co říct, a tak navrhla, aby každý řekl,
jak si představuje svoji budoucnost.
Sára si představovala, že najde svoji
rodinu, která ji vezme mezi sebe,
a budou spolu žít navěky. A Adam
zase řekl, že by rád prozkoumal více
míst nejen v lese, kde bydlí s rodinou.
Oba se shodli, že jejich budoucnost
je stále před nimi a mohou si jí určit.

hlas se rozléhal po všech chodbách.
Uslyšela i toho hada. Nevěděla, co
má dělat.
„Adame!“ vykřikla šeptem několikrát za sebou. Uslyšela kroky.
Zanedlouho stál Adam vedle ní
a vedl jí chodbami jinam. Chvíli
na to stáli venku. Už nebyli u hada
doma. Znovu procházeli městem. Několikrát se museli vracet
o ulici, protože zahnuli špatně.
Po cestě Sára nic neříkala. Pořád
jí nebylo nejlépe. Adam toho také
moc neřekl. Byl zaneprázdněný
hledáním cesty. Občas to brali
zkratkou.
„Kam to jdeme?“ zeptala se
Sára už nešťastně. Nohy jí bolely
a měla hlad. Ale místo odpovědi
se dočkala leda Adamova poslouchání a čtení z mapy. Náhle Adam
vzhlédl od mapy. Ne protože by
chtěl odpovědět na Sářinu otázku,
ale něco uslyšel. Otočil se za sebe.
Ano. Bylo to, co si myslel, že to je.
„Utíkej!“ zakřičel a rozeběhl se.
Než se Sára probrala ze svých myšlenek, byl Adam pryč. Nevěděla,
kam jdou. Nevěděla, kam zmizel.
Byl pryč a ona stála, bůh ví kde. Ale
když uviděla to, co Adam, také se
dala do běhu. Nevěděla, kam běží,
ale běžela, co jí síly stačily.

Sára a její rodina

Ušli už pěkný kus cesty, když
si Sára všimla, že se blíží k velmi
velké hranaté věci. Ale nebyla jedna.
Bylo jich hrozně moc! Bylo to město.
Adam nejspíš věděl, kam jde, ale
Sára neměla tušení. Museli být nenápadní. Došli až k starému mostu,
po kterém přešli a vlezli do jedné
díry. Následovala dlouhá klouzavá
hmota, po které sjížděli stále níž
a níž. Oba přistáli na měkké plyšové
věci. Pokračovali zaprášenou uličkou. Došli až na konec, kde prolezli
za roh. Bylo tam mnoho uliček, až
se Sára divila, že se Adam vyzná.
„Kdo jste?“ zasyčel neznámý
hlas.
„Dobré ráno, Simone. To jsem
já Adam. A toto je Sára,“ pozdravil
nebojácně Adam.
„Ach Adame, tebe bych tu nečekal. Co ta vzácná návštěva?“
„Se Sárou se snažíme najít její
rodinu. Od malička žije sama.“
Teprve teď se Sára otočila a spatřila velkého hada, s kterým Adam
mluvil. Následoval tlumený výkřik.
Adam se podíval na Sáru, která
vypadala, že se jí udělalo nevolno.
Hned na to omdlela.

Mezi tím Adam běžel stále dál.
Když se ohlédl a zjistil, že Sára
za ním není, obrátil se a běžel
zpátky. Ale naštěstí na sebe narazili
uprostřed cesty.
„Ach!“ v ydechl. „Tady jsi!
Podle mapy, kterou mi dal Simon,
už budeme brzy na místě.“ Sára nebyla schopná slova. Chtěla se zeptat
na několik otázek, ale nedostala
příležitost.

„Tak jsme tady,“ řekl Adam,
když se zastavili u jednoho domu.
„Tady je tvá rodina.“
„Jseš si jistý, že tu bude? Opravdu tu bude moje rodina?“ ujišťovala
se Sára.
„Není to tvoje opravdová rodina.
Ale holčička si už dlouho přeje
morče, jak říkal Simon. Najít tvoji
opravdovou rodinu by bylo moc těžké. A nejsem si jistý, že bys u nich
byla spokojená. Už jednou tě nechali samotnou. Proto mě napadlo, že
bych ti našel novou rodinu, která by
tě měla ráda.“ Sára posmutněla. Začínala se těšit, že uvidí svou rodinu,
ale teď se dozvěděla, že ji neuvidí.
„Pojď tudy,“ řekl Adam a vedl
ji ke vstupním dveřím paneláku,
které byly trochu otevřené. Museli
vyjít několik poschodí a nakonec
zastavili u dveří číslo 217.
„Zaškrábej na dveře,“ poradil
Sáře Adam. Pomalu se přiblížila
ke dveřím a potichu zaškrábala.
Adam si odfrknul. Přišel ke dveřím,
hodně hlasitě zaškrábal a rychle
utekl trochu dál, aby si ho nevšimli. Hned poté se otevřely dveře,
ve kterých stálo osmileté děvče.
Sára podléhala panice.
Děvčátko si všimlo malé Sáry
a zakřičelo: „Mami! Pojď sem!“
a kleklo si k malé Sáře. Maminka
děvčátka přispěchala ke dveřím.
„Co se děje, Káťo?“ zeptala se. Katka pomalu a opatrně zvedla Sáru
a ukázala ji mamince: „Podívej!“
Maminka řekla, aby šli dovnitř.
Sára se naposledy podívala na Adama, kter ý zašeptal: „Sbohem,
Sáro.“ A dveře se zavřely.
Rodina, do které Adam Sáru
přivedl, si ji nechala. Katka si ji
velmi oblíbila, ale to i Sára Katku.
Dokonce Katka uhádla její jméno.
Sáře se velmi u Katky líbilo. Hned
další den šly koupit klec, v které
od té doby bydlela.
Ale velmi se jí po Adamovi
stýskalo a doufala, že je v pořádku.
Nikdy na něj nezapomněla.
Adéla Šmejkalová, 6. třída

P Ř Í M Ě S T S K Ý TÁ B O R

se koná od úterý 27. do pátku 30. srpna (vždy od 9 do 12 hod.)
v klubu a parketovém sále KIC, Palackého nám. 257
Pro všechny hodné i zlobivé děti máme připraveny hry, soutěže, tvoření, „bojovku“
a vaření. Přijďte pobýt a zpestřit si poslední dny prázdnin. S sebou budete potřebovat
přezůvky a malou svačinu, pití zajištěno.
Maminky vás můžou přihlásit SMS zprávou na číslo 603 89 13 04, stačí celé jméno
a váš věk!!!
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INZERCE
n PRODEJ SLEPIČEK - Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen hisex hnědý, tetra hnědá
a dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze
z našeho odchovu!!! Stáří slepiček 15-18 týdnů, cena 149 - 170 Kč/ks,
v začátku snůšky 178 Kč/ks. Prodeje se uskuteční v úterý 10. září
2013 v Sadské u vlak. nádraží ve 14.50 hod. Bližší informace Po-Pá
9-16 hod., tel: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719. Při prodeji
slepiček nová služba - výkup králičích kožek, cena 15-22 Kč/ks.

Starožitnosti Rybáček
Poděbrady
Ing. Zdeněk Rybáček (certifikovaný starožitník pro podzimní Veletrh
starožitností v Novoměstské radnici v Praze) vykoupí či zprostředkuje prodej
Vašich kvalitních výtvarných děl (obrazů i plastik), starožitností (sklo,
porcelán), sběratelských předmětů (mince, vyznamenání, zbraně), drahých
kovů (zlato, stříbro) v obchodě Husova 60, Poděbrady nebo i u Vás doma.
Odborné poradenství, ohodnocení Vašich předmětů.
tel. 603 466 788, www.r-antik.cz

terénní pracovníci se starají i o neinjekční uživatele

Počet uživatelů drog v  Sadské se snižuje

Šestým rokem se v ulicích Sadské pravidelně pohybují terénní
pracovníci občanského sdružení
Semiramis, které se v rámci protidrogové prevence zabývá minimalizací zdravotních a sociálních
rizik spojených s užíváním drog
s cílem chránit zdraví běžné populace před infekčními chorobami.
Jejich úkolem je vyhledávat přímo
ve městě uživatele drog a nabízet
jim odbornou pomoc včetně mo-

tivace k abstinenci a léčbě, sbírat
a bezpečně likvidovat odhozený
injekční materiál a sledovat lokality, kde se uživatelé drog scházejí.
Už od loňského léta zajišťuje
terénní program v Sadské Centrum
adiktologických služeb (CAS) Nymburk, které provozuje rovněž Semiramis a které ho převzalo od svých
mladoboleslavských kolegů. Nymburští terénní pracovníci to mají
do města výrazně blíž, proto mohou

reagovat rychleji a pružněji na případné změny na drogové scéně.
CAS zároveň realizuje terénní programy v Nymburce, Poděbradech,
Lysé nad Labem a Milovicích, a má
tak lepší obraz o situaci v regionu.
„Zaznamenáváme, že uživatelé
drog stále častěji vstupují do kontaktu s naší službou nejen kvůli
výměně injekčního materiálu, ale
i s dalšími „zakázkami“, jako je
poradenství z oblasti sociální, trestně-právní nebo zdravotní. S klien
ty je pak možno pracovat nejen
na bezpečnějším užívání drog, ale
také na jejich sociální stabilizaci,“
říká o situaci ve městě vedoucí
CAS Nymburk Miroslav Zavadil.
Kromě práce s nitrožilními uživateli drog se terénní pracovníci
snaží kontaktovat lidi, kteří drogy
užívají i jiným způsobem, především šňupáním. Závislost v takových případech není z celospolečenského hlediska tak riziková, ale
může být stejně hluboká jako při uží-

vání nitrožilním. Navíc velmi často
nitrožilnímu užívání předchází.
„Snažíme se tak rozšířit povědomí o naší službě – že není určena
pouze pro nitrožilní uživatele drog,
ale pro každého, kdo má s drogami
nějaký problém. Zároveň pracujeme s klienty na změně v jejich
rizikovém chování s cílem, aby
nepřecházeli na nitrožilní způsob
aplikace drog,“ upřesňuje Zavadil
s odkazem na pozitivní fakt, že
množství odhozeného injekčního
materiálu se v monitorovaných
lokalitách Sadské stále snižuje.
Za celý loňský rok to bylo pouze
6 použitých injekčních stříkaček.
Terénní pracovníci uživatelům
drog poskytují i takzvané „předléčebné“ poradenství, během něhož
nejen vedou klienty ke splnění
požadavků potřebných k nástupu
do léčby, ale také pracují na udržení
jejich motivace k léčbě.
Terénní program nabízí také
službu rychlého testování na hepa-

titidu typu C. Její součástí je komplexní informační servis zaměřený
na infekce – další typy hepatitid
A a B, HIV/AIDS a pohlavně přenosné choroby. Cílem testování je
zjištění přítomnosti viru hepatitidy
C u uživatelů drog a motivace
k následné péči, dále pak prevence
šíření infekčních chorob.
„V dlouhodobém meziročním
srovnání statistických ukazatelů
můžeme konstatovat, že se počet
uživatelů drog v Sadské snižuje.
Některé výrazné osoby z drogové
scény nastoupily do výkonu trestu
odnětí svobody, někteří se odstěhovali z města, jiní doslova migrovali
za drogami. Nejvíce klientů se podle
našich informací přesunulo do Českého Brodu a Peček. Nejužívanější
drogou ve městě i nadále zůstává
pervitin,“ uzavírá vedoucí CAS
Nymburk.
Ondřej Urbanec,
Semiramis, o. s.
Centrum adiktologických
služeb Nymburk
Velké Valy 995, 288 02 Nymburk
e-mail: cas.nbk@os-semiramis.cz
www.os-semiramis.cz
tel.: +420 325 514 424
		 +420 724 557 504
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CVIČENÍ

PRO ŽENY RŮZNÉHO VĚKU A MOTORICKÝCH
SCHOPNOSTÍ SADSKÁ 2013/2014
Milé ženy, chcete-li udělat něco pro svoji fyzickou či psychickou
kondici, ulevit si od bolestí zad či posílit základní svalové partie
nebo vyvinout redukční činnost, vyberte si z naší nabídky:

• AEROBNĚ POSILOVACÍ CVIČENÍ

od 2. září - pondělí s Renatou, středa s Míšou (Bowling – squash
rest. vždy od 19 do 20 hod.)
Koordinačně nenáročné cvičení, které navodí správnou tepovou
frekvenci pro spalování tukové hmoty a podpoří tvorbu hmoty
svalové. Volně dostupné lekce, možnost permanentek.

• POSILOVACÍ A REHABILITAČNÍ CVIČENÍ

ukázkové lekce ve čtvrtek 5. a v pondělí 9. září - nábor do 10hodinového kurzu
každý čtvrtek s Míšou (KIC na náměstí Sadská od 19 do 20 hod.)
Cvičení pro všechny, které chtějí protáhnout a posílit základní
svalové partie , posílit dno pánevní a naučit se rehabilitační cviky.
Cvičení bude též využívat owerbally, široké posilovací gumy…

• JÓGA

ukázkové lekce v úterý 3. a 10. září a ve čtvrtek 5. a 12. září nábor do 10hodinového kurzu
každé úterý a čtvrtek s Markétou (KIC na náměstí Sadská
od 18 do 19 hod.)
Druh duševního a tělesného cvičení kladoucí důraz na zpevnění
všech tělesných partií, správné dýchání a duševní pohodu.
Bude také využívána balanční podložka AirStep, díky které se
stávají i jednoduché cviky velice intenzivní a nestabilita vyvolaná touto podložkou automaticky nastartuje práci hlubokého
stabilizačního systému.
Máte-li zájem o některý z druhů cvičení nebo doplňující dotazy, přijďte na jakoukoliv lekci nebo pište na renatakustova@seznam.cz či volejte na 775 374 076.
Renata Kůstová
Ráda odpovím.

Kurzy pohybové výchovy dětí
a juniorského aerobiku

Závěrečná vystoupení kurzů pohybové výchovy a juniorského aerobiku se konala 24. a 25. června. Vystoupení všech skupin se povedlo,
děti a juniorky od 3 do 13 let předvedly, co se naučily a jak se rozvinuly
po pohybové, koordinační a rytmické stránce. Díky dotacím města Sadská vystupující obdrželi dárečky praktické, pro vzpomínku i pro radost.
Pro velký zájem budou kurzy pohybové výchovy a juniorského
aerobiku otevřeny i v nadcházejícím školním roce 2013/2014. Termíny
náborových hodin zdarma budou zveřejněny koncem srpna na letácích
a webu www.renatakustova.cz. Rovněž je zašleme na požádání pomocí
SMS zprávy (775 374 076) nebo e-mailu (renatakustova@seznam.cz).
Renata Kůstová

Sadské noviny

Nečekaný triumf v sedmiboji
pro dvojici Kyncl - Počarovský
Letošní 14. ročník míčového
sedmiboje O pohár města Sadské
se konal 27. července v areálu zdejší
sokolovny ve znamení tropického
vedra a vyrovnaných soubojů,
které zejména ve finálových bojích
nepostrádaly kvalitu. V konkurenci
29 dvojic stačil na vítězství nečekaně nízký bodový zisk a první
tři páry od sebe dělil pouhý jeden
bod. Triumf dvojice Kyncl – Počarovský však byl zasloužený, ačkoli
tito sadští borci nevyhráli jedinou
disciplínu. Ve čtyřech sportech
se prosadili do semifinále, z toho
ve volejbale a nohejbale do finále.
Sportovní nadšenec s bojovným
srdcem Počarovský získal pohár již
podruhé. Po vítězství s Wagnerem
před osmi lety začal nastupovat
s Kynclem, ale po sérii druhých
míst nabrala jeho výkonnost klesající tendenci. Tentokrát se však
na sedmiboj výborně připravil
a s podporou partnera se vrátil
na vrchol. Všestranný Kyncl je reprezentant Sadské v tenise, stolním
tenise a nohejbale, dlouhodobě si
udržuje vysokou výkonnost a jeho
jméno bude na poháru uvedeno
poprvé.
Na cestě k prvenství vítězům
částečně pomohly ztráty ostatních
favoritů, kteří ztroskotali často na sedmibojařsky neznámých
jménech. Druzí v pořadí Jaroš –
Malínský sice tradičně basketbal
a volejbal vyhráli, důležité body
jim však sebralo zaváhání v semifinálovém rozstřelu v házené
a také tři nuly v ostatních sportech.
Dva body od obhajoby titulu byla
pražská dvojice Hruška – Kafuněk,
ale ve finále stolního tenisu ztratila
dobře se vyvíjející zápas a v koncovce prohrála s pořadatelskou

dvojicí Beran – Vydra. Ve finále
tenisu pak rovněž těsně podlehli
dalšímu pražskému páru Hron –
Kafuněk ml., kterým však ani toto
vítězství nestačilo na medailové
umístění.
Na pátou příčku se překvapivě
vyšplhali nováčkové Daněk – Skupin, těsně sledováni nečekanými
vítězi házené nymburským párem
Hájek – Jech. Vítězové nohejbalu
L. Svoboda – Vojáček doplatili
na nízký bodový zisk z ostatních
sportů, stejně jako Hrdlička – Jirásek, kteří s přehledem dominovali
ve fotbale, ale pak již jen paběrkovali. Ve všech disciplínách naopak
bodovali otec a syn Hubáčkovi, ale
chyběla jim více než jedna semifinálová účast.
Sportovní zápolení skončilo
až pozdě večer a s přehledem ho
po celý den vedla hlavní rozhodčí
N. Šabachová. Na místě je i poděkování Hospůdce sokolovna, jejíž
majitelé nejen finančně podpořili
míčový sedmiboj, ale za necelý rok
svého působení výrazně zvelebili
okolní areál.
Výsledky: 1. Kyncl – Počarovský
(26 bodů), 2. Jaroš – Malínský (25),
3. Hruška – Kafuněk (24), 4. Hron –
Kafuněk ml. (21), 5. Daněk – Skupin
(19), 6. Hájek – Jech (19), 7. Vojáček
– Svoboda (19), 8. Hubáček – Hubáček (18), 9. Hrdlička – Jirásek (17),
10. Beran – Vydra (17), 11. Prejza
– Tříska (17), 12. Studnický –
Kratochvíl (17), 13. Jeník – Král
(17), 14. Cempírek – Hnízdo (17),
15. Motl – Hendrych (13), 16. Kulhánek – Štefanka (12), 17. Novotný
– Žána (11), 18. Němeček – Svoboda (9), 19. Kovařík – Šťastný (8),
20. Tvrdý – Hubáček (8) atd.
Milan Vydra

Sadští badmintonisté na Jizeře
Třetí červnový víkend se Jizera
stala cílem setkání sadských příznivců opeřeného míčku. Za nádherného počasí jsme se v pátek setkali
u Kačovského mlýna u Předměřic
nad Jizerou, kde jsme si postavili stany, abychom zde strávili
společný večer při grilováni. Výhodou byla i pronajatá rybářská
klubovna místního rybářského
spolku, která se stala dočasně
naším zázemím. V sobotu jsme se

přesunuli do Benátek nad Jizerou,
kde na nás čekaly vypůjčené lodě.
Odtud jsme pomalým tempem pádlovali až k soutoku Jizery s Labem
a do Lázní Toušeň, kde jsme lodě
odevzdali. Díky krásnému počasí
a díky Vaškovi Mazánkovi, který
zajistil lodě, jsme společně prožili
nádherný víkend, na který budeme
dlouho vzpomínat.
S vodáckým „Ahoj“
Pavel Mazánek
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