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JAK DOPADLY
VOLBY
V SADSKÉ
Voleb do Zastupitelstva
města Sadská se ve dnech
10. a 11. října zúčastnilo 1247
voličů, což představuje účast
47,47 procenta. Mezi pět volebních stran rozdělili své hlasy
následovně:
SN K– Na děje pro mě st o
Sadská 9,50 procenta, ČSSD
10,18, KSČM 26,41, ODS 26,00
a ZMĚNA PRO SADSKOU
27,91. I když mají 3 poslední jmenované subjekty velmi
vyrovnanou podporu, v zisku
mandátů z patnáctičlenného
zastupitelstva již rozdíly jsou.
Zatímco KSČM A ODS mají
po 4 křeslech, Změna získala
5 míst. Po jednom mandátu
si rozdělí ČSSD a Naděje pro
město.
Jmenovitě budou po následující 4 roky sadské občany
zastupovat:
Eva Jurinová, Alois Bultman,
Milan Dokoupil, Martin Shánil
a Michal Žána za ZMĚNU PRO
SADSKOU; Václav Frank, Karel
Skřivánek, Věra Pospíšilová
a Pavel Frank za KSČM; Cecilie Pajkrtová, Martin Lébl,
Dana Hořáková a Aleš Tomášek za ODS; Jaroslav Lambert
za ČSSD a Jiří Jeník za SNK–
Naděje pro město.
O složení rady města včetně
starosty a místostarosty se bude
rozhodovat na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva, které
se sejde v zasedací místnosti
městského úřadu ve středu 5. listopadu od 17.00 hodin.
-qk-

Slavnostní vítání občánků se v obřadní místnosti
radnice konalo 30. září. S rodiči a dalšími blízkými
se ho zúčastnilo 16 miminek. Přivítala je starostka
Cecilie Pajkrtová, zazpívaly a zarecitovaly jim děti
z mateřské školy. Zcela nevšední záležitostí bylo setkání pěti generací u kolébky s malou Soﬁí Hervertovou: (zleva) prababička Jaroslava Koutská, maminka
Renata Hervertová, babička Renata Wimmerová
a praprababička Evženie Janáková.

Dětská hřiště projdou revizí
K problematice pozemků pod
novou cyklostezkou do Kostelní
Lhoty se vrátila rada města 24. září,
když schválila ukončení nájemní
smlouvy k pozemku p. č. 2026/26
(dříve PK 2317 díl 1) ve spoluvlastnictví státu a Antonína Malaníka.
Pozemek dotčený stavbou město
vykupuje. Ukončena byla i nájemní
smlouva k pozemku p. č. 2039/3
(dříve PK 2ě87/3 díl 3) ve vlastnictví státu. Tomuto pozemku se
nová cyklostezka zcela vyhýbá, což
je s jistotou patrné až po nedávné
digitalizaci městského katastru.
O 14 dní později se rada zabývala opakovanou žádostí Jaromíra
Kurela, aby město směnilo či od-

koupilo jeho pozemek p. č. 2037/2
o výměře 652 m 2, který sám nemůže nijak využívat, pouze z něho
platí daň z nemovitosti, zatímco
občanům slouží jako komunikace.
Rada vzala žádost na vědomí s tím,
že by měl být v dalším volebním
období vytipován městský pozemek vhodný ke směně.
Na zateplení objektu bývalých
dílen získá město z operačního
programu Životní prostředí dotaci
ve výši 75,2 tisíce korun. Rada
schválila příslušnou smlouvu,
k terou město u zav ře se Státním fondem životního prostředí.
Město o dotaci na zateplení dílen
žádalo i ministerstvo životního

prostředí, na jehož rozhodnutí
nyní čeká.
Schválena byla také smlouva
o nezávislé kontrolní činnosti
herních a sportovních prvků instalovaných na sportovních a dětských
hřištích ve správě města. Revizi
v souladu s platnými předpisy bude
provádět firma Sportservis Zanap
Milana Houžvičky z Prahy.
Na základě smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
bude do městského pozemku v Žižkově ulici položena plynovodní přípojka k rodinnému domu Martina
a Lenky Hrbkových. Břemeno bude
zřízeno za jednorázovou úhradu
1 tisíc korun.
-qk-
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Zájem o půjčky z Fondu
rozvoje bydlení klesá
Ani ve 3. kole nepodal žádost o půjčku z Fondu rozvoje bydlení žádný
zájemce. Půjčky, které mohou vlastníci nemovitostí čerpat již od roku
1996 na drobné stavební úpravy, přestávají být mezi občany atraktivní.
Mohou za to poměrně přísná pravidla, která jsou stanovena poskytovatelem půjčky, totiž Státním fondem rozvoje bydlení. Podmínkou tohoto
úvěru je financování stavebních úprav nejméně z 50 % z vlastních peněz,
přičemž občan může obdržet půjčku v maximální výši 100 tisíc korun.
Úrok je 3% a doba splatnosti až 10 let. Jako příjemci jsou předem vyloučeny osoby podnikající ve stavebnictví. Dříve bylo možné čerpat půjčku
až do výše 100 % ceny za stavební práce. O půjčky z fondu, které byly pro
mnoho žadatelů ještě před třemi až pěti lety zajímavé a mnohdy i jediným
řešením, jak financovat stavební úpravy svých domovů, tak přestávají být
v době levných hypoték zajímavé.
Cecilie Pajkrtová, starostka města

Město prošlo úspěšně
další kontrolou

Před proplacením závěrečné
faktur y na II. etapu Lhotecké
cyklostezky přijel kontrolní tým
z Úřadu regionální rady ROP
Střední Čechy. Kontrolorky nejprve prověřily oprávněnost výdajů
a poté navštívily cyklostezku, aby
si prohlédly, zda je postavena podle
projektové dokumentace a s plá-

novaným mobiliářem. Protože zde
město jako investor nepochybilo,
bude závěrečná faktura ve výši
4,822 miliónu korun proplacena
z dotace od evropského Fondu pro
regionální rozvoj včas.
Cecilie Pajkrtová,
starostka města

POZVÁNKA NA

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Středa 5. listopadu od 17.00 hodin
zasedací místnost městského úřadu
- Slib zvolených členů zastupitelstva
- Volba starosty, místostarosty
a členů rady města

Krátce ze zastupitelstva
Zastupitelstvo města ve starém složení se před komunálními
volbami naposledy sešlo 24. září.
Paradoxně začalo slibem nového
člena Jana Pleskače, který jako
první náhradník za ODS nastoupil
na uvolněný mandát po zesnulém
Vladimíru Novotném.
Následně zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku p. č.
1257/1 v Resslově ulici o výměře
8×16 m Milanu Velechovskému
za celkovou částku 38,4 tisíce
korun. Pozemek přiléhá k zahradě
jeho rodinného domu.
Schválen byl také odkup pozemku pod lhoteckou cyklostezkou

p. č. 2026/31 o výměře 538 m 2
od Aleny Černé z Prahy.
Rozpočtové opatření posiluje
příjmy města o dotace na volby
a veřejně prospěšné práce a také
výdaje v položkách určených na rekonstrukci objektu bývalých dílen
základní školy a opravy komunikací.
Druhou část neinvestičních příspěvků organizacím na činnost dětí
a mládeže v celkové výši 250 tisíc
korun rozdělili zastupitelé mezi
10 subjektů. V případě TJ Sadská
jde ovšem o 4 oddíly. Rozdělená
částka je příjmem města z loterií
a výherních hracích přístrojů. -qk-

Zveme vás na prohlídku
ZREKONSTRUOVANÉ ŠKOLNÍ BUDOVY

(bývalé dílny) v ulici Za Sokolovnou.
Den otevřených dveří se uskuteční
ve čtvrtek 30. října v době od 14 do 17 hodin.
Nové prostory začnou školním dětem sloužit od 3. listopadu.
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Nové dětské hřiště

V polovině října bylo otevřeno nové dětské hřiště v Mládežnické ulici. Herní
prvky jsou určeny dětem od 6 let. Počítá se i s využitím dětmi ze školní
družiny, která vzniká přestavbou školních dílen. Další zajímavé herní prvky
budou postupně nainstalovány k bytovkám a do Prokopovy ulice. -měú-

Šatna sportovní haly opět posloužila jako volební místnost.

Koncem září byl přesunut pomník Jana Husa z parku v Pražské ulici
na spojnici ulic Tylova a Husova. Necelý rok před 600. výročím Husova
upálení zde pomník našel důstojnější místo.

TEXTOVÁ INZERCE

Vyjádření ODS Sadská nejen k výsledkům
komunálních voleb

Vážení občané, voliči!
Už jistě víte, že ODS v Sadské
získala pouhé 4 mandáty v patnáctičlenném zastupitelstvu. Vítězům
se sluší pogratulovat. Pro naši
organizaci je ale výsledek voleb
prohrou, která znamená, že nemůžeme pokračovat v nastaveném
kurzu. Povolební situace v Sadské
se značně vyjasnila, když paní
Jurinová pár hodin po uzavření
volebních místností v tisku i v TV
projevila zájem o post starostky
současně s prohlášením, že jí je
programově nejbližší spolupráce
s KSČM. ODS se tak ocitá v opozici, kde hodlá podpořit ty projekty, které sama měla ve volebním
programu. Nebude ale podporovat
populistické kroky, které bez užitku
zatíží městský rozpočet.
ODS nyní posuzuje svoji mnohaletou činnost pro Sadskou. Možná by se některé věci daly provést
lépe, ale závažné a drahé chyby

se nekonaly. Těší nás, že na žádném z členů místního sdružení
neleží stín jakéhokoliv podezření
z nezákonné činnosti. Nepodlehli
populistickým záchvatům, ješitnosti nebo hmotnému či duševnímu
velikášství.
Činnost ODS v prvních letech
v čele radnice se soustředila hlavně
na zanedbanou infrastrukturu, která buď nebyla, nebo byla nedostatečná (kanalizace, voda, plyn). Tyto
projekty sice nejsou „vidět“, ale bez
nich se nedalo začít s opravami
silnic a chodníků, které se realizují
až v posledním období. Z dalších
projektů namátkou připomínáme
rekonstrukci školy, školky, dílen
městského úřadu, výstavbu domu
s pečovatelskou službou, veřejných
toalet, školní tělocvičny, dětských
hřišť, cyklostezky (podle nastávajících vládců radnice zbytečné),
přechodů pro bezpečnou cestu
dětí do školy... Stejně ale budou

někteří spoluobčané tvrdit, že se
nic neudělalo!
I přes uvedené investice ODS
předává radnici s téměř 10milionovým přebytkem, který chtěla použít
jako základ pro další rozvojové projekty města. Nebude-li tato rezerva
k dispozici, nebudou připravené
projekty. Nebudou-li připravené
projekty, nebude možné získávat
dotace na jejich realizaci a na další
rozvoj města. Jeho vlastní zdroje
jsou nedostatečné. Stačí porovnat
výši investovaných finančních
prostředků vzhledem k běžným
příjmům města.
Nepovedlo se všechno, co bychom chtěli – bytová výstavba
ve dvou známých lokalitách, či řešení situace u Jezera. Tyto záměry
ovšem neztroskotaly na nečinnosti
radnice, která investovala prostředky do jejich příprav (například
studie), ale na okolnostech, které
šly zcela mimo ni.

***
V posledních 15 letech vedla
město starostka Cecilie Pajkrtová,
předsedkyně našeho místního
sdružení ODS. Má největší zásluhu
na tom, co se v Sadské vybudovalo,
i když samozřejmě nemohla vyhovět vždy a každému. Chceme jí
za sebe a věříme, že i za značnou
část občanů města, PODĚKOVAT za vykonanou práci. Žádné
vzdušné zámky, ale skutky leží
za naší předsedkyní. Pro funkci
starostky měla výborné předpoklady: znalost místopisu (rodilá
„sadšťačka“), občanů města, manažerské schopnostmi a praktická
zkušenost s účetnictvím. Radnici
vedla s citem a rozvahou. Přejeme
jí vše dobré do dalších let.
Vám občanům, kteří jste nám
dali hlas a ocenili tak práci dosavadního vedení města, děkujeme
za projevenou důvěru.
Místní sdružení ODS Sadská
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KIC a Junák Sadská Vás zvou na

SVATOMARTINSKÝ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V MASKÁCH
sobota 8. listopadu v 16.30 hod.

Sadské noviny

Výrobu dýní z populárních gumiček
si mohou zájemci z řad
dětí přijít v yzkoušet
v městské knihovně při
tradičním pondělním
tvoření.

Sraz na Husínku v areálu Junáka

Tentokrát si posvítíme na celé město. Svatý Martin sveze hodné
děti na koni a po návratu na Husínek si děti budou moci opéct
špekáček a občerstvit se čajem, dospělí si mohou popovídat při
kávě a svařeném vínu. Kdo bude mít masku, toho čeká malý dárek.
(V případě deště se akce nekoná.)

Neděle 9. listopadu od 16.00 hod.

ČARODĚJNÁ POHÁDKA
Divadélko Mrak k nám do kina přiváží pohádku Yvonny Krškové o zelinářce Mařce, která ráda počítá korunky a kouká, kde
si „uďobnout“ z cizího. Její sousedka Baruška pěstuje bylinky
a na zahrádce má starý vykotlaný strom. Ten je důvodem k věčným hádkám. Jejich konflikty však vrcholí, když se do zahrad
nastěhuje zajíc Ušáček.

Na advent připravujeme:
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMEČKU
1. adventní neděle 30. listopadu od 16 hodin
Vánoce, čas lásky, klidu a pokoje, voňavé dny cukroví, skořice
a vanilky se nezadržitelně blíží. Pojďme se první adventní neděli sejít
na Palackého náměstí, popovídat si, zazpívat koledy s dětmi z mateřské a základní školy. Hasiči nám jistě připraví dobrý „svařáček“
a na závěr nás rozpohybují TV Stars, dětské hvězdičky, které známe
z televizních obrazovek.
***

MIKULÁŠSKÁ POHÁDKA
2. adventní neděle 7. prosince od 10 a 15 hodin
Členové DS Klicpera Sadská si opět nastudovali pohádku pro děti
s nadílkou. Na konci představení přijde do kina také Mikuláš, anděl
i čertík a hodné děti dostanou balíček. (Rodiče mohou balíček přinést
hodinu před začátkem.)
***

ADVENTNÍ KONCERT
V KOSTELE SV. APOLINÁŘE
2. adventní neděle 7. prosince od 18 hodin
Po dlouhé době zazní sadským chrámem mužský hlas. Nenechte
si ujít koncert Biblických písní Antonína Dvořáka v podání člena
Vídeňské státní opery, slovenského zpěváka Jaroslava Pehala (bas)
v doprovodu klavíristy Daniela Simandla. Program doplní známé české
i slovenské vánoční písně. Vstupné 100 Kč (senioři 80 Kč)
***

VÁNOČNÍ KABARET PRO DĚTI
3. adventní neděle 14. prosince od 16 hodin
Milé děti, nechte maminky péci cukroví, vezměte za ruku babičku,
dědu nebo třeba staršího sourozence a pojďte se bavit do kina. Ve Vánočním kabaretu divadla Andromeda se přenesete do dřívějších dob, kdy ještě
v období adventu chodily po vesnicích různé maškary, jako třeba Lucky,
Barborky, Mikuláška, Ambrož a Perechta, které samozřejmě uvidíte.
Také se dozvíte o starých zvycích a poslechnete si o nich veselé písničky.
Vstupné jednotné 40 Kč
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Novinky v městské
knihovně

Pátek 7. listopadu od 19.00 hodin v sále kina

SEXTET

Nejste spokojení s tím, jak vás pánbůh stvořil? Změňte to! Ovšem
ne vždy je s takovou změnou srozuměno vaše okolí. V divadelní
komedii Krystofa Jaroszynského uvidíme Zuzanu Slavíkovou,
Vladislava Beneše, Kateřinu Urbanovou a další; režie Gustav Skála.
NEVÁHEJTE, VSTUPENKY JSOU STÁLE K DISPOZICI
Od pouhých 180 Kč, možno rezervovat na tel.: 603 891 304,
kic.sadska@email.cz

ZÁJEZD DO POLSKA
za nákupy do Kudowy Zdroje
		
sobota 22. listopadu

Přihlásit se můžete v kulturním a informačním centru nebo
v knihovně Karla Viky. Cena 190 Kč, odjezd z náměstí v 6,30 hod.

Kotyk, Petr – Hlučná Samota:
Sto let Bohumila Hrabala – 1914:
Bohumil Hrabal patří k nemnoha
českým spisovatelům, které lze
bez nadsázky označit za autory
světové. Kniha koncipovaná jako
kronika života a díla Bohumila
Hrabala přináší jedinečný výbor
autentických dokumentů a fotografií, ukázek korespondence, původních neupravovaných strojopisů
básní, povídek a románů. Svazek
rovněž zahrnuje doklady o komunistických cenzurních praktikách,
nakladatelské smlouvy, lektorské
posudky, odborné a čtenářské ohlasy, kritiky a komentáře z osobního
archívu Bohumila Hrabala.
Stroud, Carsten – Niceville:
Nevysvětlitelným zmizením chlapce z města Niceville začíná podivná
série událostí spjatých s temným
tajemstvím, které doutná pod pokojným vzezřením města. Pátrání
vede bývalý příslušník speciálních
sil Nick Kavanaugh a v hr ůzné noční můře je i s manželkou
Kate zatažen do temného světa
mezi životem a smrtí. Setkávají
se s prastarou nenávistnou silou,
temnější a starší, než je horský les
obklopující její zdroj: tři sta metrů
hlubokou jámu na skalním útesu,
zvanou Kráterové jezero.
Čermák, Petr – Člověk Havel:
Václav Havel byl bezpochyby mimořádný lidský fenomén a neobyčejně odvážný muž s neuvěřitelným
myšlenkovým obsahem i odkazem.
Vždyť změnil Česko a napomohl
proměně střední a východní Evropy. Nejdříve literát a významný
dramatik, potom disident i vězeň,
nakonec prezident ČR, ale zejména
člověk. A právě silné člověčenství
se prolíná plně autorizovanou
knihou, která vychází v rámci
významných narozenin Václava
Havla, muže vzrůstem menšího,
ale významem naprosto jedinečného. Ať jste téměř na jakémkoliv
místě naší planety a vyslovíte

jeho jméno, získáte pomyslnou
vstupenku do světa. Jednoduše
– každý ví… Ne každý však ví
o rozmanitých polohách Havlovy
složité a vzácně barvité a duchem
obdařené osobnosti. Autor je poodhaluje po vzájemném setkávání
a rovněž prostřednictvím pohledů
obou manželek, Olgy a Dagmar,
i významných lidí, kteří ho důvěrně
znali. Neobyčejně zajímavé jsou
také postřehy osobního strážce
Petra Pávka, který po boku svého
prezidenta strávil více než dvě
desetiletí. Kniha zkušeného autora
je objevná a zároveň přitažlivá zejména tím, že Václava Havla představuje takového, jaký skutečně je;
upoutá i originální fotografickou
výpravností.
Canevariová, Rossella – Panika: Pětatřicetiletá Bianca žije
s Edem, svým bývalým psychoterapeutem, a má povolání, které ji těší.
Často se jí však vrací vzpomínka
na smrt matky a začnou ji sužovat
záchvaty paniky. Odmítá psychofarmaka, pomoc hledá na internetu
a přes nejrůznější blogy se dostane
k člověku, který jí možná dokáže
pomoci. Tajemný Arké ji postupně
učí, jak se má postavit minulosti
a paniku překonávat... Mimořádně
úspěšný román, doplněný odborným doslovem, je poutavý a má
velmi aktuální téma, neboť strach,
různé obavy a návaly paniky jsou
v současnosti velmi rozšířené.
Hruška, Emil – Konrad Henlein: život a smrt: Nebyl ani příliš
vzdělaný, ani příliš schopný, spíše
bázlivec, než neohrožený předák
Hitlerovy páté kolony v předmnichovském Československu. Proč
tedy padla volba právě na Konrada
Henleina a on se stal vůdcem sudetských Němců? A jak to vlastně
bylo s Henleinovou sebevraždou?
Na tyto a další otázky hledá odpovědi Emil Hruška ve své nové knize
literatury faktu.
Monika Malinová

Neděle 23. listopadu od 16.00 hod.
RENDEZ-VOUS S FRANCOUZSKÝM ŠANSONEM

Marta Balejová a hosté
Marta Balejová patří mezi nejvýznamnější současné šansoniérky,
které se v České republice profesionálně zabývají tímto specifickým
hudebním žánrem. Tentokrát vystoupí se zpěvákem Filipem Sychrou
a s pianistou Petrem Ožanou.
Vstupné 80 Kč, senioři a děti 50 Kč

HISTORIE
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Bejvávalo, bejvávalo...
Oděvy šily dlouho jen ženy.
Důkazem toho je, že o krejčích
se dočítáme až ve 13. století, tedy
v době, kdy u nás vznikala města.
V nich bývali řemeslníci, tedy
i krejčí, lidmi svobodnými – stali se
měšťany. Předtím i švadleny patřily
k panské čeledi.
V době, kdy u nás kvetl obchod
(z cizích zemí k nám byly přiváženy látky bavlněné, hedvábné, pestré
zlatem protkávané), šily několik
století švadleny a krejčí překrásné
oděvy pro bohaté panstvo.
Chudí lidé si vyráběli látky
doma sami. Zaseli si len, konopí,
chovali ovce. Vlákna a srst upravovali, spřádali, tkali a nakonec šili
oděvy z látek nejdříve bílých nebo
šedých, později i barvených.
I v Sadské si pamatujeme z minulých let na známé švadleny

a k rejčí, kteří oblékali zdejší
občany, ale někteří z nich šili i zakázky pro pražské oděvní firmy.
Švadleny se dělily do více
skupin, z nichž některé šily vý-

švadleny: paní Burešová, Černá
A., Černá M., Hamouzová, Houžvičková, Hrášková, Chvalovská,
Janáková, Lambertová, Munziová,
Pospíšilová, Škarvadová, Veselá,

Švadleny a krejčí
hradně ložní prádlo, prošívané
péřové deky, prádlo pro ženy
i muže, pánské košile, trenýrky,
další pak dámské šaty, sukně,
halenky.
Dámské krejčí šily pro ženy
kostýmy, saka, kalhoty, kabáty.
Některé tyto mistrové ve svých
domácích dílnách zaměstnávaly
nejen učnice, ale i vyučené pracovnice, aby stačily místní poptávce.
My vám je nyní připomeneme.
V průběhu let šlo o známé sadské

Zelinková a mnohé další, které šily
po domácku.
Sadští krejčí zhotovovali pro
pány obleky, kalhoty, vesty, kabáty,
saka a také je opravovali. Byli to
pánové: Hlubůček, Janák, Janoušek, Ledl, Pavel, Šedivý, Urban.
Dnes si většina z nás kupuje
konfekci – již předem ušité šaty
označené různými velikostmi.
Nemusíme kupovat látku, chodit
na zkoušku šatů, smlouvat cenu
za práci... Nejsme ale naopak rádi,

když stejné obleky v barvách i střihu vidíme na jiných lidech!
Naše známé podniky během
nedávných let přestaly vyrábět
látky a šít oděvy, třeba OP Prostějov. Naopak hojné jsou nákupy
na tržištích u vietnamských prodejců. Ve větších městech jsou
vyhlášené obchody s módními výrobky, konají se módní přehlídky
s krásnými manekýnkami, ale pro
obyčejné lidi jsou střihem a cenou
nedostupné.
Protože chceme být všichni
šťastní a hezky oblečení, zazpívejme si na závěr známou Werichovu písničku: „Je to pravda
odvěká, šaty dělaj´ člověka, kdo
na štěstí v hadrech čeká, ten se
načeká...“
Míla Borovenová
a Květa Pajkrtová

Pracovníci Moděvy Nymburk
Krejčovství Emanuela Ledla - dnes Pizzerie La Barca

Švadleny mistrové Květy Lambertové (zleva):
Anča Trejdlová, Věra Kristová (Kaf ková),
Lola Urbanová, Božena Doskočilová a Květa
Lambertová

V krejčovské dílně Viléma
Šedivého (1947)

Švadlena paní Janáková

Švadleny paní Černé u dráhy

Mistr krejčovský Vilém Šedivý s učnicemi (zleva) Jiřinou
Křížovou, Hanou Kyliánkovou
a Annou Bičákovou

24. října 2014
Už po třinácté jsme se druhý
týden v červenci vydali na společnou dovolenou. Letos to byla Sušice
na Šumavě. Bydleli jsme jako obvykle v domově mládeže, tentokrát
to byla sedmipatrová budova a my
jsme obsadili šesté a sedmé patro.
Hned po nedělním příjezdu jsme
se za slunečného počasí vydali
na sušický kopec Svatobor (845 m),
dominantu šumavského podhůří.
Na výstupu se podepsala naše
Polabská nížina, a tak zdolání vrcholu bylo trochu obtížnější. Došli
ale všichni. Někdo ještě vystoupal
po 182 schodech na rozhlednu, aby
se podíval po kraji. Chvilku jsme si
odpočinuli, bylo velké fotografování a zase jsme se vydali zpět dolů.
Nešli jsme ovšem po turistické
značce, ale po tzv. pavučině, což
bylo místní značení.
V pondělí jsme měli domluvenou procházku po Sušici. A stálo to
za to. Byl s námi pracovník zdejšího

Rozhledna na Svatoboru
muzea a věděl toho o městě opravdu hodně. Začínali jsme s radnicí,
viděli kámen neštěstí, ke kterému
se vztahují různé pověsti. Ve Voprchovském domě, pozdně gotickém,
je umístěno samotné muzeum. Jeho
přední část zdobí renesanční motivy. Najdete zde pohyblivý betlém,
který vvypráví sušickou historii.
Nejen stavby, ale i figurky zde
představují řemeslné práce, kterým
se tu lidé v dřívějších dobách věnovali, například sklářství, vorařství,
výroba sirek, rýžování zlata z Otavy
(keltsky Atavy). V muzeu je k vidění velká sbírka sklářských výrobků,
jen jedna část se věnuje sirkařství.
Cínový poklad pochází ze 17. století
a našel se při úpravách autobusového nádraží. Jednu zeď muzea tvoří
hradby. V upravené části muzea
ve dvoře najdete expozici panenek
a hraček. Pár kroků odtud je v bývalém Krocínovském domě hotel
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Toulání Pošumavím
Fialka. V 18. století prošel objekt
barokní úpravou. Zašli jsme také
do kostela svatého Václava z poloviny 14. století. Jednu jeho zeď tvoří
část městských hradeb postavených
v roce 1322. O jejich stavbě rozhodl
sám Jan Lucemburský. Kostel měl
původně dvě věže, ale při požáru se
jedna zřítila a nebyla již obnovena.
Přitáhnout vaši pozornost může
také nedaleký židovský hřbitov,
vklíněný do městských hradeb. Je
jedním z nejstarších v Čechách.
Založen byl již v roce 1626. Nejstarší zachovalý náhrobek je z roku
1660. Stála tu i synagoga, ale ta byla
zbořena v roce 1964. Kapucínský
kostel svatého Felixe z roku 1651
byl poutní, po roce 1950 tu sídlilo
vojsko. Řeholníkům se kostel vrátil
až v roce 1993.
Zakladatele sušického sirkařství
Vojtěcha Scheinosta připomíná
pamětní deska na náměstí. Koncem19. století se zde začal rozvíjet
i kožedělný průmysl. Obuvnická firma Schwarzkopf dokázala
konkurovat i Baťovi. V roce 1947
se dokonce jeden typ dámského
střevíce ze Schwarzkopfovy „ševcárny“ stal botou roku a získal
zlatou medaili na světové soutěžní
výstavě v Brně. V Sušici se také
Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka
učili půl roku opravovat auta, než
vyjeli na své zahraniční cesty.
Ve vile Danuška žil zakladatel
Dermacolu Vlastimil Boublík.
Odpoled ne jsme se v yd ali
na další kopeček nad Sušicí - Stráž
(552 m). Zde je postavena kaple
Anděla strážného vystavěná v roce
1682 na způsob poutní kaple i s ambity z roku 1735. Cestou ke kapli
procházíte okolo zastavení křížové
cesty, která je vykována ze železa
a je umístěna na balvanech. Měli
jsme štěstí, právě tam byla průvodkyně. Připojili jsme se a vyslechli
historii místa. Zpátky jsme šli
kolem domova důchodců, kteří zde
mají hřiště, na němž jsou umístěny
různé posilovací stroje a nářadí pro
vylepšení fyzické kondice.

Následující den jsme vyrazili
na výlet do Kvildy, obce, kde se
filmoval Král Šumavy. Chtěli jsme
se podívat na šumavské rašeliniště Jezerní slať. Menší skupina
vystoupila z autobusu v Antýglu
a prodloužila si cestu, zbytek dojel
až do Kvildy. Po prohlídce obce
začal pochod po silnici do Horské

Kaple svatého Anděla strážného
nad Sušicí

Kvildy. Asi na polovině cesty podle
Hamerského potoka jsme objevili
ve výšce přes 1050 m šumavské rašeliniště, které již zarůstá a vrací se
k původní podobě. Jezerní slať byla
vyhlášena rezervací v roce 1933.
Tehdy byla velká 34 hektarů, dnes
má 298 hektarů. Voda odtud napájí
toky v povodí Vltavy a Otavy. Pro
vývoj rašeliniště je důležitý ráz
klimatu. To znamená vysoké roční
srážky až 1300 mm, nízké teploty
i v letním období. Roční průměrná
teplota dosahuje 2 stupňů. Je to nejstudenější místo v naší republice.
Rostou zde borůvky, brusinky, vřes
a všechny možné chladnomilné
rostliny. Dále pak suchopýr, vlochyně ostřice, klikva... Došli jsme
až do Horské Kvildy, kde jsme se
potkali s otcem Pavla Pavla, který
před lety našel způsob, jak přemísťovat sochy na Velikonočním
ostrově. Pan Ladislav Pavel nám
ukázal své řezbářské práce, na zahradě má několik soch – Švandu
dudáka, Švejka a Haška, Seppa
Rankla – to byl nejvyšší člověk
zde v kraji. Mezitím dorazila druhá
parta, a tak jsme všichni společně
odjeli zpět do města. Na výletě jsme
měli slunečné počasí, zatímco v Sušici
byla průtrž mračen
a Otava, která měla
den předtím vody
sotva po kotníky, se
pěkně rozvodnila.
Do Horažďovic,
města, které kdysi
patřilo nějakému
Sušické náměstí - zleva renesanční budova muzea, Gorazdějovi nebo
bývalá lékárna a hotel Fialka
Horazdějovi, jsme

se ve středu dostali vlakem. Místní
zámek stojí na místě původní tvrze
ze 13. století, založené Bavory
ze Strakonic. V 15. století byla
přestavěna na gotický hrad. Ten
ve 2. polovině 16. století za Švihovských změnil svoji podobu
v renesanční zámek a ještě později
za Šternberků v barokní. V té době
tu vznikl velký sál s unikátními
freskami a další zámecké budovy,
jako špýchar, hospodářská a pivovarská stavení..
Prohlédli jsme si muzejní sbírky,
v menších místnostech byly umístěny výrobky zaniklých řemesel.
Pracovník muzea nám ukázal tkaní
na stavu, ale paličkovat neuměl, to
prý umí kolegyně. Horažďovice
byly kdysi obehnány hradbami,
část z nich se ještě zachovala.
Původně měly 12 bašt, 3 brány
a vodní příkop. Druhá nejstarší
brána v Čechách Pražská či Červená je raně gotická, věžová stavba
s průjezdem, Prachatická brána je
bez věžové nástavby. Zůstala tu
i branka k řece zvaná Fortna aneb
Kocour. Děkanský kostel svatého
Petra a Pavla založil také Bavor ze
Strakonic. V roce 1273 byl dostavěn
a věnován johanitům. Má nástěnné
malby a v dlažbě jsou zachovány

Brána k zámku v Horažďovicích
figurální náhrobní kameny. Současnou podobu získal v letech 1728 až
1735. Kostel a klášter Panny Marie
vznikl při starším kostele svatého
Archanděla Michaela v roce 1320.
Klášter vystavěl Půta Švihovský
pro františkány. Jako minoritský
klášter byl obnoven roku 1685
za Šternberků. V roce 1814 byl
zrušen a v roce 1853 jej koupila
kongregace školských sester de
Notre Dame. V roce 1952 musely
sestry klášter opustit. Vrátily se
až v roce 1998. Za kostelem svatého Petra a Pavla stojí přízemní
domky v tzv. Masné uličce, patrně
ze 17. století. Synagoga, židovská
zástavba a hřbitov byly zbourány
v roce 1980.
Pokračování příště
Cecilie Coufalová

SPORT
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Fotbalový dorost
si vede dobře
V podzimní části sezony se
hráči kádru mladších fotbalových žáků a starší přípravky
zúčastnili dvou velkých turnajů.
Sokol Cup Roudnice 2014 se
konal v rámci soustředění družstva u Jaroměře. „Účast na obřím turnaji nedaleko Hradce
Králové byla pro nás velkým
zážitkem a o to více nás potěšil
výsledek,“ uvedl trenér Poláček. „V konkurenci 24 mužstev
z Čech se nám povedlo senzačně
postoupit až do finále, za což se
nám dostalo od pořadatelů perfektně zorganizovaného turnaje
velkého uznání.“
Výsledky AFK Sadská:
- v základní skupině s: TJ Opatovice nad Labem 5:1, FK Kolín
A 1:2, TJ Sokol Roudnice 1:2, FK
Černilov A 4:1, FK Černilov B 7:1
- v semifinále s: TJ Přelovice 4:1,
SC Xaverov 2:1, MFK Chrudim 3:1
- ve finále s: MFK Nové Město
nad Metují 1:3
Pořadí: 1. MFK Nové Město n.
M., 2. AFK Sadská, 3. Rovensko
p. Troskami, 4. TJ Sokol Roudnice
A, 5. SC Xaverov, 6. TJ Přelovice, 7. TJ Sokol Hořiněves, 8. TJ
Slavoj Skřivany, 9. FK Příbram,
10. MFK Chrudim, 11. FK Kolín
A, 12. FK Černilov A, 13. TJ Jiskra Hořice, 14. Slavoj Havlíčkův
Brod, 15. Nový Hradec Králové,
16. FK Kolín B, 17. Opatovice n.
L., 18. TJ Sokol Roudnice B, 19. FK
Černilov B, 20. TJ Sokol Stěžery,

21. Olympia HK, 22. Čelechovice,
23. TJ Sokol Cítov, 24. TJ Sokol
Roudnice C.
Posvícenský turnaj v Pečkách
byl druhým významným kláním
s kvalitní účastí 12 družstev. Přípravka AFK Sadská zde prohrála
pouze jednou s pozdějším vítězem
turnaje Spartou Praha a o umístění
v popředí ji připravil velký počet
remízových zápasů.
Výsledky AFK Sadská:
- v základní skupině s: AC
Sparta 0:4, Motorlet Praha 1:1, FK
Náchod 2:2, FK Pardubice 1:1, FK
Tygři Neratovice 4:0
- ve skupině o 7–12 místo s:
1. FK Příbram 2:1, AFK Pečky 2:2,
Arsenal Česká Lípa 0:0
Pořadí: 1. AC Sparta Praha,
2. AC Sparta 2, 3. FK Pardubice,
4. Motorlet Praha, 5. MFK Chrudim, 6. SK Ďáblice, 7. Arsenal Česká Lípa, 8. AFK Sadská, 9. AFK
Pečky, 10. FK Příbram, 11. FK
Náchod, 12. TJ Tygři Neratovice.
Při hodnocení turnajů nešetřil
kouč Poláček chválou: „Naši hráči dokázali, že se nebojí nikoho.
Bonbónkem pro nás bylo utkání
s kluky AC Sparta Praha, kteří
jsou neoficiálními mistry Čech
této věkové kategorie. Rád bych
poděkoval za podporu Monice Urbanové, Petru a Michalu Vajglovi
a Michalu Klokočníkovi.
Milan Vydra
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První turnaj
mladých stolních
tenistů

V neděli 5. října se konal první
bodovací turnaj mládeže okresu Nymburk ve stolním tenise.

Oddíl TJ Sadská v yslal čt y ř i
zástupce a ti se v konkurenci
dalších 14 hráčů a hráček neztratili. Všichni svým věkem patří
do kategorie mladších žáků. V ní
potvrdil své postavení 3. místem
Ondřej Žežule.
Do finále A postoupila ze skupiny také Lucie Vydrová a obsadila celkově 5. místo. Petra Klokočníková měla těžkou skupinu,
hrála pak soutěž útěchy, kterou
s přehledem vyhrála. Jaroslav
Truhlář absolvoval svůj první
turnaj v životě a uvedl se v něm
jednou výhrou ve skupině.
Žáci a žákyně se ještě účastní
Středočeské tour ve stolním tenise
a Grand prix města Prahy.
Milan Vydra

Sadští
kuželkáři pátí

Po pátém kole 2. kuželkářské ligy mužů je Sadská zpět na 5. místě,
kam se vrátila po prohře s Lokomotivou České Velenice ze třetí příčky,
kterou přechodně obsadila po 4. kole. V čele tabulky se stále drží Jičín
následovaný týmy Rokycan, zmíněných Velenic a Tábora.
V pořadí jednotlivců si ze sadských nejlépe vede Jan Renka (2.). Martin
Schejbal postoupil na 3. pozici, Tomáš Bek je nyní 20., Václav Pešek 33.,
Aleš Košnar 35., a Petr Miláček 66.
-zr-

Ceník prodeje dřeva a paliva z městských lesů
Dřevo
1) Výřezy pilařské jehličnaté - borovice
jakost III A/ B - sdružená jakost - čerstvá, zdravá
jakost III B - proschlé, sukaté, křivé
čepováno 16 cm+

1 680,- Kč / m3
1 512,- Kč / m3

U této jakosti se může cena po schválení RM upravit dle poptávky trhu

2) Výběr – výřezy čep 22 cm
3) Surové kmeny – vršky, křivé, sukaté
V. tř. vláknina
4) Výřezy pilařské listnaté – dub červený
5) Výřezy pilařské listnaté – akát

1 860,- Kč / m3
1 080,- Kč / m3
2 521,- Kč / m3
1 800,- Kč / m3

Palivo
1) Zájemce určené dřevo zpracuje na vlastní náklady, tj. pokácení,
rozřezání, snáška na odvozní místo (prm = prostorový metr)
• průměr do 10 cm
300,- Kč / prm
• průměr nad 10 cm
380,- Kč / prm
2) Lokalita odvozní místo
600,- Kč / prm
zájemce si odveze vyrobené palivo z odvozního místa
Ceny včetně DPH
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