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VÁNOČNÍ
VÝZDOBA
SE ROZŠÍŘÍ

O budovu radnice se letos rozšíří
vánoční výzdoba města. Rozhodla
o tom rada 21. září, kdy jejím dodavatelem schválila ﬁrmu Ateliér
Maur, s.r.o., z Plzně, která ji dodá za
cenu 25 tisíc korun včetně DPH.
V průběhu následujícího zasedání
30. září projednali radní na základě
podnětu nájemníků stav městského objektu čp. 256 v Kostelní ulici. Nájemníci
předně poukazují na špatný stav fasády,
oken či vlhkost v bytech. Informace
vzala rada na vědomí s tím, že část
závad bude řešena v roce 2010.
Mateřská škola použije částku
22 tisíc korun ze svého rezervního
fondu na nákup průlezky pro děti.
Ještě v letošním roce se dočkáme nového chodníku v areálu
hřbitova. Stavbu zajistí Vladimír
Urban z Chrástu, který ve výběrovém řízení nabídl nejnižší
cenu 227 tisíc korun včetně DPH.
Dnes a zítra se bude na městských
pozemcích v okolí Jezera konat praktická část cyklické odborné přípravy
pro velitele a strojníky jednotek sborů
dobrovolných hasičů. Rada svým
souhlasem ke konání cvičení vyšla
14. října vstříc žádosti Hasičského
záchranného sboru okresu Nymburk,
který má organizaci na starost.
Stejný den radní projednali
žádost Miroslava Sedláčka o odkoupení městského pozemku p.č. 387/3
v ulici Mládežnické, který sousedí
s jeho pozemky. Důvodem žádosti
je využívat tento dnes neudržovaný
pozemek jako soukromou zahradu.
Dříve než rada tento záměr předloží k rozhodnutí zastupitelstvu,
chce znát stanovisko hasičského
záchranného sboru o dalším využívání uvedeného pozemku pro
potřeby požární ochrany.
-qk-

Tradiční vítání nových občánků Sadské se konalo 29. září v obřadní síni městského úřadu. Snímek zachytil Romanu
Mansfeldovou s přítelem René Hájkem a dětmi Barunkou a Matějem a manžele Sochůrkovy s dcerkou Aničkou.

Lesní ateliér
Kuba v Kersku

vás zve na výstavu:

FRANTIŠEK JURAČKA
KERAMICKÉ OBRAZY
Plastická keramická mozaika
Do 1. listopadu, vernisáž se
koná 3. října ve 14.00 hod.
VÁNOCE 2009
Bohatá nabídka vánoční keramiky, dekorací i tradičních lidových výrobků s doprovodným
programem o víkendech.
Začínáme ve středu
28. října v 10.00 hod.
PŮJDEM SPOLU
DO BETLÉMA..
Prodejní výstava betlémů
současných českých tvůrců
Od 7. listopadu do 24. ledna
Otevřeno je denně mimo pondělí
od 10 do 12 a od 12.30 do 17 hod.
www.lesniatelierkuba.cz

Spolupráce s Podlipanskem
Rámcovou partnerskou smlouvu
s takzvanou místní akční skupinou
Podlipansko, o.p.s, která sdružuje
obce, města a další organizace z regionu v okolí Peček, schválilo sadské
zastupitelstvo 23. září. Cílem spolupráce jsou další možnosti v přípravě
a realizaci rozvojových projektů
města a čerpání dotací na takové
projekty z různých zdrojů včetně
evropských fondů. Zastupováním
města v orgánech uvedené obecně
prospěšné společnosti byla pověřena
starostka Cecilie Pajkrtová.
Zastupitelé téhož dne zamítli směnu pozemku p.č. 754 o výměře 400 m2
ve vlastnictví Eduarda Černého za
městský pozemek p.č. 751 o stejné
výměře. Oba pozemky se nacházejí
za zdravotním střediskem v lokalitě
Černá zahrada, kde je plánována
individuální rodinná výstavba.
S ohledem na novelizovaný
zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů prošly formálními úpravami zřizovací listiny všech
příspěvkových organizací.

Zastupitelstvo se věnovalo i ﬁnančním záležitostem. Vzalo na
vědomí vyúčtování letní sezony
u Jezera, kdy příjmy z parkování a nájmů převýšily nutné výdaje (sekání
trávy, odvoz odpadků, toalety, mzdy)
o 71 tisíc korun. Schválené rozpočtové opatření č. 10/2009 zahrnuje mimo
jiné příjem krajské dotace na zřízení
přechodu pro chodce v Poděbradské
ulici a nasvětlení přechodu u Husarky
ve výši 341 tisíc korun, zpracování
projektové žádosti o dotaci z fondů
EU na rekonstrukci základní školy ve
výši 173 tisíc a přesun částky 396 tisíc
korun na opravu městského osvětlení
a jeho rozšíření do Mírové ulice a na
opravu komunikací. Původně byla
tato částka určena na nákup kropicího a vysávacího zařízení pro správu
majetku města.
Starostka města Cecilie Pajkrtová byla pověřena jednáním se
správcem vodního toku Šembera
- Povodím Labe o jeho neutěšeném stavu. Jde předně o zarostlé
břehy a zanesené dno koryta. -qk-
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Schůzka se zástupci
Povodí Labe, a.s.

Ve středu 14. října 2009 se v kanceláři starostky uskutečnila zajímavá
schůzka. Týkala se totiž stavu potoku Šembera, který protéká Sadskou. Na
stav zanedbaného a místy neprůchodného koryta upozornil kontrolní výbor
na jednání městského zastupitelstva 23. září. Dle jeho členů může hrozit nebezpečí záplav v případě vydatných dešťových srážek nebo jarního tání.
Dle sdělení ředitele závodu Střední Labe Stanislava Jireše, který přijel
na jednání z Pardubic, je nutné nejprve požádat o povolení k pokácení
náletových dřevin rostoucích v korytě toku. Následně bude možné vyčistit
dno Šembery. Kácení dřevin nezačne pravděpodobně dříve než v lednu
příštího roku. Na písemné vyjádření k tomuto problému však radnice
doposud čeká.
Cecilie Pajkrtová, starostka města

Rodičům dětí z MŠ

Už je tu opět překrásný podzimní
čas, kdy si můžeme užívat nejen
babího léta a pouštění draků, ale i vydatných dešťů. A s nimi se vrátil náš
každoroční problém - onemocnění
horních cest dýchacích. Ještě není
polovina října a už došlo v každé
třídě ke „konﬂiktům“ kvůli docházce
nachlazených, nemocných dětí do
školky, ať už šlo o konﬂikt učitelka
versus rodič nachlazeného dítěte
nebo rodiče zdravých dětí versus
učitelka „obviněná“ z toho, že přijala
nemocné, smrkající a kašlající dítě
do školky.
Proto se na Vás rodiče znovu obracíme s důraznou prosbou o realistické
a odpovědné posuzování zdravotního
stavu Vašich dětí a informací od učitelky, která je s nimi v mateřské škole
mnohdy déle (od 6.30 do 16.30 hod.)
než Vy doma a proto má o jeho aktuálním stavu dobrý přehled.
Nejsme lékařky, abychom v ranním shonu mezi dveřmi do třídy
mohly objektivně rozhodnout, kdo do
třídy smí a kdo ne. Ale i laik pozná, že
dítě s plným nosem, nudlí, kterou není
schopno mnohdy ani samo vysmrkat
či utřít, které sotva popadá dech a má
„skleněné“ oči, patří spíš do postele
než do mateřské školy. Stejně tak
nemáme zájem o poskytování klamných informací ohledně zdravotního
stavu dětí. I nám se lépe pracuje se
třídou, která je plná dětí, které k nám
pravidelně denně docházejí, a proto
jsou jejich vědomosti i seznámení
s organizací zhruba na stejné úrovni.
S takovou skupinou se rozhodně lépe
pracuje, taková práce nás uspokojuje
i baví. Její výsledky jsou patrné a stojí
za to, se s nimi chlubit. Nemáme
zájem o umělé snižování stavu ve
třídách. Pokud něco takového potřebujeme, přímo Vás o to požádáme
- prázdniny, havárie...
Snad jste již sami poznali, jaké
to je jít s nachlazením, s nemocí do
zaměstnání. Nepamatujete si, jak
Vám bylo? A u dítěte k tomu ještě

přidejte odloučení od Vás ve chvíli,
kdy je mu opravdu špatně a potřebuje Vaši péči a lásku dvojnásob.
Z vyprávění dětí víme o tom, jak
ráno dostávají kapičky a sirupy, a když
poté celé dopoledne apaticky posedávají, nechtějí si hrát ani svačit, lehce si
domyslíme, že měly i teplotu a dostaly
lék, aby dopoledne vydržely.
A protože jsme zařízení pro děti
a vše co děláme, děláme proto, aby
se u nás cítily co nejlépe, klademe
sobě i Vám otázku: proč jim to
děláte? Nejen, že své děti trápíte,
ale ohrožujete tím i ostatní, zatím
zdravé spolužáky a nakonec i nás
učitelky. Zamysleli jste se nad tím,
jak by to asi vypadalo, kdyby jednoho dne byl na vrátkách školky nápis:
„Pro nemoc zavřeno!“
Zodpovědní rodiče, kteří si nechávají dítě při nachlazení doma, se
nestačí divit, když má jejich ratolest
během jednoho týdne po uzdravení
zase rýmu. A právem si postěžují. Naprostým paradoxem potom je, když
si rodiče doma nechávají své zdravé
děti, aby se ve školce nenakazily. Toto
už se v minulosti skutečně stalo!
Proto Vás v zájmu Vašich dětí žádáme, nechte je doma, jsou-li nachlazené. Jistě znáte pořekadlo o rýmě
- bez lékaře se léčí týden, s lékařem
7 dní. Dítě, které mělo teplotu, by mělo
po odeznění horeček zůstat alespoň
2 další dny doma, aby se trochu zotavilo. Říká se tomu rekonvalescence a je
to něco zcela přirozeného.
Při dodržování základních pravidel ohleduplnosti - „Co se nelíbí
tobě, nedělej druhým!“ - za přiměřeného vybavení šatních skříněk
Vašich dětí, aby je bylo možné
obléci podle aktuálního počasí,
a při dostatečném přísunu čerstvých
ovocných vitamínů i mimo školku
se nám společně musí podařit překonat v pohodě a ve zdraví i toto ne
příliš příznivé období.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Učitelky mateřské školy

Sadské noviny

LHOTECKÁ CYKLOSTEZKA

Jak už možná někteří z Vás zaregistrovali, Město Sadská se spolu
s Kostelní Lhotou a Pískovou Lhotou
aktivně podílí na přípravě náročného
projektu výstavby cyklistické stezky
spojující tato 3 místa. Hlavním nositelem a budoucím investorem je
Dobrovolné sdružení obcí (DSO) Pečecký region. Město Sadská není jeho
členem, a proto v projektu plní roli
nejvýznamnějšího partnera DSO.
Primárním cílem projektu je naléhavé vyřešení bezpečnosti provozu
cyklistů na jedné z nejfrekventovanějších silnic v regionu mezi Sadskou
a Poděbrady. Vzniknout by tak měla
od silnice zcela oddělená a tudíž bezpečná komunikace, která bude sloužit
hlavně pro každodenní dojížďku
do práce a dětem pro jízdu do škol.
V současné době je vydané územní
rozhodnutí na I. etapu cyklostezky
v úseku Kostelní Lhota – Písková
Lhota a probíhá stavební řízení.
V rámci II. etapy (Kostelní Lhota
– Sadská) bylo územní řízení pozastaveno do doby, než dojde k vyřešení
způsobu překonání železnice.
„Jednání s drážními institucemi
probíhají již prakticky rok a ve hře
byly všechny možnosti úrovňového
i mimoúrovňového křížení,“ shrnuje
zásadní fakta z historie projektu
starostka Sadské Cecilie Pajkrtová. Upozorňuje přitom na fakt, že
jako nejlepší se zatím zdá varianta
samostatné lávky. „Je to rozhodně
nejsnadnější řešení z hlediska projednávání, ale zdá se, že i nejrozumnější
z hlediska ﬁnanční náročnosti vlastní
stavby.“
No a o peníze jde samozřejmě
především. Také proto se projekt
připravuje již od roku 2006. Jak uvádí
tajemnice DSO Markéta Pošíková,
cyklostezce se postupně daří získávat
menší peníze především z externích
zdrojů. „Nejvíce z rozpočtu Středočeského kraje - celkem asi 670 tisíc
korun. Plnou polovinu z této částky
získalo právě Město Sadská.“ Projekt
ale také zaujal automobilku TPCA
Kolín a Nadaci Partnerství, o.p.s., které letos na jaře v rámci svého dotačního titulu předali DSO šek na podporu
cyklostezky ve výši 400 tisíc. „To
bylo vůbec nejvíce ze všech úspěšných žadatelů. Naprostá většina těchto
peněz směřuje na nezbytnou přípravu
projektové dokumentace křížení trati
u Sadské. Bez ní nemůžeme žádat
o dotaci na vlastní realizaci stavby,“
dokládá Pošíková zdlouhavý proces
přípravy a shánění peněz.
A právě způsob řešení překonání
železnice včetně ﬁnančního zajištění
je největší brzdou dokončení projektové dokumentace cyklostezky mezi
Sadskou a Kostelní Lhotou. Jak ale
potvrzuje starostka Sadské, zdlouhavý
proces přípravy se díky nezanedba-

telné pomoci z automobilky TPCA
opět pohnul vpřed: „Konečně se nám
podařilo získat další peníze. Bez nich
bychom prakticky nemohli dokončit
projektovou přípravu. Věříme, že
přes zimu bude již projektová dokumentace cyklostezky kompletní,
tedy včetně komplikovaného vyřešení
křížení trati.“
Na jaře příštího roku bude v rámci
Regionálního operačního programu
NUTS II Střední Čechy vyhlášena
výzva na realizaci projektů dopravně-obslužných cyklostezek. Do té
doby musí mít žadatelé připraveny
kompletní projektové dokumentace.
To bude také velmi pravděpodobně
jedna z posledních možností jak získat ﬁnanční prostředky na realizaci
stavby z fondů EU. Po roce 2013
se totiž evropské kohoutky nadobro
uzavřou a získat peníze v takové
výši z jiných zdrojů bude prakticky
nemožné. Během konce zimy bude
tedy DSO i město čekat důležité
rozhodnutí, zda se o tuto možnost
dotace ucházet. „Ve hře však nejsou
jen peníze, ale především životy všech
lidí dennodenně dojíždějících na kole
po silnici do zaměstnání a škol. A to
by pro nás v době neustále narůstající
automobilové dopravy mělo být to
nejdůležitější,“ doplňuje Pošíková.
V rámci co největší informovanosti veřejnosti o průběhu přípravy
projektu byly vytvořeny zcela nové
webové stránky www.lhotecka-cyklostezka.cz, kde naleznete podrobně
popsanou historii přípravy projektu
včetně detailů projednávání, jednotlivé fáze ﬁnancování projektu,
přesné zákresy vedení trasy včetně
zbrusu nové vizualizace lávky přes
trať. Zároveň se vám budeme snažit
přinášet nejčerstvější novinky z průběhu přípravy projektu.
„Nechceme ale jen podávat holé
informace, rádi bychom třeba tento
prostor věnovali budoucím sponzorům a partnerům,“ přiznává Pošíková
fakt, že ﬁnance bude třeba hledat
i z jiných než evropských a vlastních
zdrojů.
Největší přínos stránek však autoři
spatřují v možnosti spolupodílení
se široké veřejnosti na důležitých
krocích přípravy včetně rozhodování.
„Rádi bychom znali názor veřejnosti,
co si o cyklostezce myslí. Zároveň
oceníme jakékoliv návrhy a připomínky k dílčím výstupům,“ dodává
na závěr starostka Pajkrtová a odkazuje na emailovou adresu lhotecka-cyklostezka@email.cz, kam můžou
zájemci zasílat své dotazy, nebo lépe
přímo na sekci diskuse na webových
stránkách.
Nebojte se, a řekněte, co si o projektu myslíte! Jen s vaší pomocí to
pojede…
Tomáš Drobný

WWW.LHOTECKA-CYKLOSTEZKA.CZ
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Myslivecký den
na Horce

V sobotu 10. října jsme měli
myslivecký den. I když byla obloha
zatažená, vydali jsme se v 9 hodin na Horku, kde na nás čekali
myslivci se svými psy. Šly s námi i děti z Nymburka. Počasí se
umoudřilo a myslivci začali se
svou přehlídkou. Předvedli nám
výcvik loveckých psů, stříleli jsme
ze vzduchovky, vyzkoušeli jsme
si troubení na lesní roh a prohlédli
jsme si lovecké trofeje. Také jsme
zamířili k liščí noře, ke krmelci pro
lesní zvěř a dokonce jsme se mohli

rozhlížet do krajiny z mysliveckého
posedu. Naše vědomosti jsme si prověřili ve dvou testech. Za odměnu
jsme si opekli vuřty. Nejvíce se nám
líbili pejsci, které jsme mohli vodit
v okolí Horky. Za naše vědomosti
jsme dokonce dostali pěkné odměny
- dalekohledy, baterky, kompasy,
upomínkové drobnosti i sladkosti.
Počasí nám vydrželo, až při zpáteční
cestě začalo pršet. Myslivcům moc
děkujeme a těšíme se na další setkání, které nám slíbili už na jaře.
Účastníci mysliveckého dne
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Besedy v knihovně
Městská knihovna Karla Viky
uspořádala v rámci celostátních
oslav knihovnictví - Knihovnický
týden - dvě besedy pro děti 9. tříd.
O vhodné kosmetice pro mladé
lidi vyprávěla Jitka Dvořáková,
která se oborem v Sadské zabývá
přes šest let.
Dále knihovna připravila ve svých
prostorách i na zahradě za knihovnou dvě zábavná odpoledne pro děti
školní družiny.
Foto Božena Poláková

Veřejné zasedání zastupitelstva města
se uskuteční 4. listopadu 2009 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti městského úřadu
Z programu jednání:
- Hospodaření města a jeho příspěvkových organizací k 30. 9. 2009
- Rozpočtový výhled na roky 2010 a 2011
- Změna č. 2 územního plánu
- Seznámení s projektem Sadská resort

Foto poskytla Milena Cempírková

Z Místní akční
skupiny
Podlipansko
Ve čtvrtek 15. října se v Mančicích
u Dolních Chvatlin sešla valná hromada Místní akční skupiny (MAS)
Podlipansko. Město Sadská je členem
této organizace od 23. září letošního
roku. Při podpisu partnerské smlouvy
převážila skutečnost, že jako člen MAS
může žádat o ﬁnanční příspěvky na
svůj další rozvoj i rozvoj regionu.
Na programu jednání bylo schválení projektů jednotlivých žadatelů,
kteří své žádosti podali do 10. září tohoto roku. Z celkového počtu 29 projektů bylo schváleno 20 plánovaných
akcí s podporou 9,5 milionu korun.
Podporu získá například Město Pečky
na rekonstrukci ulice V Horkách (831
tisíc.) Z ostatních obcí jmenujme zajímavý projekt Kostelce nad Černými
lesy nazvaný „Do školy snadno a bez
překážek“ (450 tisíc) nebo opravu kaple v Břežanech I (289 tisíc). Vzhledem
ke krátké době členství nepředložila
Sadská žádný projekt.
Podrobnosti o projektech najdete
na adrese www.podlipansko.cz.
Cecilie Pajkrtová,
starostka města

Poděkování

Mateřská škola Sadská děkuje
Eduardu Štěrbovi za pravidelné
sponzorské dary ve formě mléčných
výrobků pro všechny děti.
-mš-

Skautský oddíl Modrá Želva uspořádal ve čtvrtek 24. září v klubovně Na
Husínku velký Jablíčkový den. Jedl se štrúdl, bublanina, jablečné přesnídávky, samotná jablka, pil se jablečný mošt a o jablka se i soutěžilo.
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KOLEČKIÁDA…

Ve středu 23. září se na kurtech a na hřišti u sokolovny odehrály každoroční hry, letos s názvem Kolečkiáda. Ta byla součástí projektu „Svět
v pohybu“.
Her se zúčastnilo celkem 32 družstev, která soutěžila na 16 stanovištích,
přičemž 17. stanoviště počítalo puntíky… Patrony stanovišť byli deváťáci,
kteří zároveň většinu her sami navrhli a připravili. Děti musely plnit logické
i sportovní hry. Podle ohlasů, které jsme jako patroni slyšeli, se dětem hry
líbily a těší se na to, co se bude odehrávat příští rok.
Rádi bychom poděkovali všem, co přišli v puntíkatém, dětmi počínaje
a kantory konče. Zvláštní poděkování patří také paním kuchařkám, kterým
puntíky také nechyběly. Moc nás to potěšilo.
Tereza Žánová, 9. A

Foto poskytla Milena Cempírková
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Pohádkové bytosti
Děti ze 3. A sadské základní školy psaly slohy o čertech,
vílách, vodnících a dalších postavách z pohádek.
Vodník
Bydlí za městem v jezeře. Jmenuje se Kuba. Sbírá bylinky. Má
zelený obličej. Nosí červené sako
a červený klobouk. Na něm má
mašličky.
Michael Duong

Vodník
Bydlí za městem v rybníku.
Jmenuje se Kuba. Je zelený, nosí
červený klobouk a na něm mašličky.
Má krásný hlas, umí nádherně zpívat. Má kamarády rybičky.
Roman Borovka

Drak
Mám kamaráda draka. Jmenuje
se Bucifálek. Bydlí za vesnicí
Zvěřínek, kde bydlí i jeho kamarádka Kamila Růžičková. Má
červený pruh mezi očima, zelené
oči, velikánskou pusu a v ní
spoustu zubů. Jeho kůže je červenozelenožlutá. Hlas má silný
a hrubý. Jeho zvláštní znamení
je, že chrlí oheň. Je moc hodný,
šikovný, hezký a chytrý. Jeho
kamarádi jsou pejsek Lumpík
a princezna Natalie.
Lucie Doleželová

Víla Tambelína
Bydlí na Květinové louce a jmenuje se Tambelína. Má malé oči,
malý nos a malou pusu. Nosí krásné
třpytivé šaty. Má krásný hlas a blonďaté vlasy. Z nich vykukují třpytky.
Je hodná a milá. Má kamarádku
Anelís a Maryposu. Do lesa chodí za
svým dalším kamarádem Zrzkem.
Veronika Lehoťáková

Vodník
Bydlí v rybníce Brčálníku. Jmenuje se Šupináček. Nosí červený kabátek. Má krásné modré oči a pusu.
Má kamaráda sumce a pomocnici
rybičku Šupinku.
Jan Jakica
Zelený gdovík
Bydlí v nejvyšší skále u jednoho městečka. Jmenuje se Grynč. Je
celý zelený a chlupatý. Má čumák,
hnědé oči a úzkou pusu. Grinč je
zlý a má hrubý hlas. Má kamaráda
Maxe. Nenosí žádné oblečení,
chodí celý nahý.
Zuzana Málková
Vodník
Bydlí v rybníčku Brčálník.
Jmenuje se Česílko. Jeho kamarád je sumec a jmenuje se Punťa.
Vodníček Česílko má hezké zelené
vlásky, malá očička, velkou červenou pusinku a nosánek. Nosí
zelený fráček, červené kalhoty
a modré botičky. Pomáhá lidem
a je moc hodný.
Markéta Trojanová
Víla Rusalka
Bydlí v lese za kopcem. Jmenuje se Rusalka. Má hezké modré
oči, růžový nos a červenou pusu.
Nosí závoje a pentličky. Má pěkný
jemný hlas. Umí zpívat tak krásně,
že nikdo ještě tak krásný zpěv neslyšel. Je hodná, chytrá a šikovná.
Její nejlepší kamarád je lesní skřítek
Šmudla.
Kamila Růžičková

Pirátka
Bydlí v přístavu, kde má svoji
loď. Jmenuje se Tejlor. Má kamaráda papouška. Ten se jmenuje
Bindy. Pirátka má na ruce hák a na
hlavě šátek. Má hezké oblečení.
Je hodná, milá, šikovná a má moc
ráda svého hodného papouška. Ten
jí rád pomáhá. Tejlor ráda jezdí na
své lodi. Je to vládkyně všech moří
a oceánů.
Michaela Kalicovová
Čert
Bydlí v podzemí. Jmenuje se
Kopyto. Je celý černý. Má rohy,
velké kopyto a chlupatý ocas. Je
celý černý, má kudrnatý vlasy. Má
kamaráda psa Puňťu. Je hodný
a nejraději ze všeho spí.
Nicola Dvořáková
Víla Evelýna IV
Bydlí v rybníce Vltkavka. Její
jméno je Evelýna IV. Za svou kamarádku má rybičku Ploutvičku.
Evelýna má jemný hlas, modré
oči, malý nos a růžovoučkou pusu.
Místo nohou má krásnou zlatou
ploutev. Vlasy má blonďaté se
zlatými příčesky. Její oblečení je
podprsenka do půl břicha a kraťasy
z blatouchových květů. Chutnají ji
naložené a zapečené řasy, k pití šťáva ze zavařenin. Je hodná, šikovná,
chytrá a kamarádská.
Denisa Caňkářová
Mořská panna
Jmenuje se Margarita. Bydlí
v akvariu. Má tam svoji mušli. Má
malou pusu a nos. Je hezká. Má
něžný hlásek. Nosí růžové šaty
s korálkama a ﬁalový kloubouk. Je
hodná a pomáhá všem rybičkám.
Nejraději má rybičku Kuňku.
Jakub Fous
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Nevšední zážitek
Program KIC
KINO
s Musicou dolce vita

V sobotu večer 26. září se sešli milovníci hudby v kostele Svatého Apolináře, aby se zaposlouchali do krásných
tónů ﬂétny, harfy a nádherného hlasu
Daniely Demuthové, čili tria Musica
dolce vita. Tentokrát jsme se nemuseli
choulit do kabátů a dýchat si na prokřehlé prsty, umělkyně mohly odložit
kabáty a hrát ve večerních róbách, což
umocnilo umělecký dojem.
O vlídné přivítání a úvodní slovo
se jako vždy postarala patronka
koncertu starostka Cecilie Pajkrtová, která nás zároveň seznámila
s plánem vyhlásit veřejnou sbírku
na opravu sadského kostela. Daniela
Demuthová celý koncert uváděla
sama, což navodilo opravdu příjemnou a komorní atmosféru. Mohli
jsme se nechat unášet nádhernými
tóny A. Vivaldiho, J. S. Bacha,
W. A. Mozarta a dalších proslulých
skladatelů. Některé světově známé
melodie nám pak ještě dlouho zněly
v uších, třeba Ave Maria F. Schuberta nebo Duet Pie Jesu z Requiem
A. Lloyd-Webera, kterým se s námi
trio Musica dolce vita rozloučilo.
***
Protože proﬁl mezzosopranistky
Daniely Demuthové jsme přinesli

již v minulém čísle Sadských novin,
ráda bych vás ještě dodatečně seznámila s ostatními členkami tria.
Harfenistka Zbyňka Šolcová je
absolventkou Pražské konzervatoře.
V současné době vystupuje kromě
jiného jako sólistka Dua per la
gioia, rovněž vypomáhá orchestru
Státní opery Praha. Od roku 1992
se též věnuje interpretaci gotické
a renesanční hudby, hraje na řadu
historických nástrojů včetně gotické
a háčkové harfy.
Flétniska Žoﬁe Vokálková také
absolvovala Pražskou konzervatoř,
v dalším studiu pokračovala ve
Francii. Získala řadu ocenění na
mezinárodních soutěžích, například
1. cenu Corcentino Praga, 3. cenu
Pacem in terris v Německu a Cena
hlavního města Prahy na festivalu
Pražské jaro. Jako sólistka má za
sebou řadu koncertních vystoupení
s našimi i zahraničními orchestry.
Pravidelně vede mistrovské kurzy
v USA i Evropě.
Za spolupráci děkujeme Heleně
Štěpánové a za propůjčení prostor
kostela římskokatolické farnosti
Nymburk.
Zdenka Hamerová

neděle 8. listopadu od 16.00 hod.
DOBA LEDOVÁ 3 - ÚSVIT DINOSAURŮ - Již potřetí se
v animovaném ﬁlmu setkáte s trojicí hrdinů - mamutem Mannym,
tygrem Diegem, lenochodem Sidem a především s praveverkou
Scratem. Tentokrát se všichni dostanou ze zmrzlého povrchu zemského pod ledovec, kde se uchovalo druhohorní klima a s ním i pěkně
velcí ještěři...
Vstupné 50,- a 60,- Kč.
neděle 15. listopadu od 16.00 hod.
CORALINA A SVĚT ZA TAJNÝMI DVEŘMI - Animovaný
ﬁlm nejen pro děti byl natočen podle knihy Neila Gaimana. Jeho
hlavní hrdinka Coralina se nastěhuje do nového domu. Protože se
nudí, poslechne rady svého tatínka, aby prozkoumala dům a jeho
okolí. Během průzkumu dívka odhalí dveře, které vedou do pokoje,
jenž vypadá úplně stejně jako v jejich domě. Nachází se ovšem v alternativním světě, kde započne velké dobrodružství.
Vstupné 50,- a 60,- Kč.
Vstupné do kina je 60,- Kč, pro děti 50,-Kč. Všechny ﬁlmové
kopie žádáme s českým dabingem.

KONCERT
pátek 20. listopadu od 17.30 hod.
JIHOČESKÉ PÍSNIČKY S ČINĚVESKOU DECHOVKOU
BLAŤANKA - Přijďte si s námi do kina poslechnout a zazpívat lidové
písničky! Vstupné 30,- Kč.

PRO DĚTI
neděle 25. října od 16.00 hod.
REJ STRAŠIDEL - Bubáčci, strašidla a strašidýlka, přijďte
s námi oslavit barevný podzim, zasoutěžit si, zatančit si a pořádně se
vyřádit. Čekáme vás v prostorách Disko Eleonor v 1. patře motorestu
Husarka.
Vstupné: děti ZDARMA, dospělí 30,- Kč.

ZÁJEZD
sobota 14. listopadu, odjezd v 6.30 hod.
KUDOWA ZDROJ - zájezd do Polska. Pojeďte s námi na vánoční nákupy! Odjíždíme v 6.30 hod. od radnice v Sadské.
Cestovné 250,- Kč na osobu. Přihlásit se můžete v kulturním
a informačním centru (tel.: 325 594 329) nebo v městské knihovně
(tel.: 325 595 378).

neděle 25. října od 16.00 hod.
Středisko Junáka v Sadské ve spolupráci s členy
Indian Corral CZ pořádá nejen pro své členy

DEN S INDIÁNY
V sobotu 31. listopadu od 13.00 hodin
v klubovně na Husínku.
K vidění bude plno zajímavých věcí týkajících se kultury prérijních
indiánů Severní Ameriky. Vystoupení členů Indian Couralu vám umožní
nahlédnout do života indiánů, poznat jejich zvyky, tance a obřady. Pro
děti, ale i jejich rodiče budou připraveny nejrůznější soutěže. Zveme
kamarády, milovníky romantiky i zvědavce či náhodné kolemjdoucí.
Přijďte se podívat!
Junák Sadská

R EJ STR AŠIDEL

Bubáčci, strašidla a strašidýlka, pojďte s námi do disko Eleanor oslavit
barevný podzim a vyřádit se na strašidelné diskotéce. Můžete se těšit
na tancování, soutěže a spoustu balonků k pinkání i tvarování. Vezměte
si strašidelný převlek.
NEZAPOMEŇTE! UŽ TUTO NEDĚLI!
Děti mají vstup zdarma, dospělí 30,- Kč.
Děkujeme Disko Eleonor za zapůjčení prostor i aparatury zdarma.

LÉČITEL RUDOLF PITRA

opět navštíví Sadskou.
Pondělí 23. listopadu v 1. patře kulturního a informačního centra
(budova muzea). Hlásit se můžete na telefonním čísle 325 595 378 nebo
osobně v knihovně.
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HEROIN

Opiáty, mezi které patří i heroin, mají na organismus tlumivý účinek.
Po jejich užití dochází k poklesu tlaku, zpomalení dechu, k ospalosti, otupělosti. Uživatel může také pocítit nevolnost, hučení v uších apod.
Díky tomu, že na opiáty vzniká
již po několika užitích fyzická
i psychická závislost, musí uživatel této drogy významně zvyšovat
dávky, aby u něho nedocházelo
k nežádoucím účinkům - abstinenčním příznakům. Ty jsou
často drastické, zahrnují průjmy,
křeče, bolesti kloubů a další.
Vzhledem ke zvyšování dávek
a potřebě každodenní konzumace
heroinu zásadně stoupají i ﬁnanční
nároky na koupi drogy. Jedinec
není prakticky schopen pracovat,
a proto u něj často dochází ke kriminálnímu chování, především ke
krádežím v obchodech, vykrádání
automobilů atd.
Nebezpečí heroinu spočívá především ve zdravotních rizicích
spojených s nejčastější formou jeho
užívání (nitrožilně), při níž dochází
často k přenosu různých infekcí
(hepatitidy, HIV), velmi snadno také
dojde k předávkování a následnému
úmrtí. U heroinu nelze předem
odhadnout konzistenci zakoupené
dávky, kdy extrémně čistá droga
může být příčinou smrti.

Vzhled: bílý nebo nahnědlý
prášek
Způsob užití: kouření, šňupání,
injekční aplikace
Příznaky: jizvy po vpichu (pokud jde o nitrožilní způsob aplikace), spavost v nezvyklou dobu, při
ovlivnění drogou nereagují zúžené
zornice na světlo, zpomalení dechu,
nesrozumitelná řeč, celkový útlum
organizmu, střídání pocitů libosti
a apatie, snížení prahu bolestivosti,
vodnaté oči, bledá kůže, nízká váha
uživatele
Rizika: rychle vzrůstající těžká
psychická a fyzická závislost, při
injekční aplikaci nebezpečí přenosu
infekčních chorob, při předávkování, k němuž může dojít velice
snadno, možné úmrtí
Abstinenční příznaky: při
odvykání nespavost, zrychlený
tep, rozšíření zornic, výtok z nosu, pocení, podrážděnost, bolesti
kloubů, břicha a svalů, zvracení,
nevolnost, průjmy, třes nebo křeče. Abstinenční příznaky následují krátce po odeznění účinku
drogy, již za několik hodin. -sem-
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Třídíme odpad VII
KOLIK VYTVOŘÍME ODPADU ZA ROK

Tentokrát pro větší názornost
chceme ilustrovat na výsledcích
roku 2007 účelnost třídění odpadů
ve Středočeském kraji. V tomto
roce vytřídil každý Středočech
v průměru 24,5 kg odpadu, který
byl dále zužitkován a zpracován
na nové výrobky. Průměrný občan
vyprodukuje ročně okolo 230 kg
domovního odpadu, vloni se tedy
podařilo téměř 11 % odpadu neuložit na skládku či nespálit. A to je
již dobré číslo.
V kraji vytřídíme nejvíce papíru,
vloni to bylo přes 9 kg na osobu.
Možná se to zdá na první pohled
málo, ale celkově se tak podařilo
zachránit minimálně 6000 stromů,
které by jinak musely být pokáceny
na výrobu papíru, nemluvě o úsporách vody a energií.
Na druhém místě nejvíce třídíme
sklo, vloni to bylo přes 7,5 kg na
osobu, což přestavuje na každého
téměř 20 nových pivních či limonádových lahví, nehledě na to, že

výroba skla ze střepů je mnohem
méně náročná na energii. Třetí
místo obsadily plasty. Těch je na
osobu 7,1 kg.
Přepočítávání plastů na spotřebovanou ropu je poněkud složité,
a tak lze říci, že tímto způsobem
se zabránilo, aby přes 1200 vagonů
s odpadem skončilo na skládkách.
Starý plast nakonec nalezl využití v nových výrobcích, umělými
vlákny počínaje a stavebními prvky
konče.
Obyvatelé Středočeského kraje
se postupně zapojují i do třídění nápojových kartonů (krabic od mléka,
džusů...), ale vloni činil průměr na
jednoho obyvatele jen dva vytříděné
kartony za rok. Kraj ve třídění odpadů zaostává za zbytkem republiky
- je na 12. místě. Je to způsobeno
zejména nižším zapojením obyvatel
do třídění papíru.
Projekt Středočeského kraje
a společností EKO-KOM, a.s.,
a ASEKOL, s.r.o.

Kontaktovat nás můžete na následujících telefonních číslech
a adresách:
Sběr odhozených injekčních stříkaček, výměnný program
a poradenství pro uživatele návykových látek přímo v Sadské:
tel.: +420 724 087 925 - Míša, Lukáš, Ondra, Zuzka
e-mail: streetwork@os-semiramis.cz
Poradenství pro uživatele, rodiče
a blízké osoby, zprostředkování léčby apod.:
K-centrum Nymburk, Velké Valy 995, 288 02 Nymburk
tel.: +420 325 514 424, email: k-centrum@os-semiramis.cz
denně od 10 do 17 hod, pátek od 10 do 16 hod.

Knižní novinky

Hawking, S. - Vesmír v kostce: známý vědec vysvětluje srozumitelným
způsobem vědecká poznání o vesmíru.
Barberyová, M. - S elegancí ježka: povídání domovnice v pařížském
domě s bohatými nájemníky.
Cimický, J. - Usměvavý Budha: román o muži z hor, který hledal lásku
a smysl svého života v Čechách i Číně.
O Banyon, C. - Dcery Egypta: román z historického prostředí Egypta,
kdy královny čekaly na své muže, kteří byli ve válce.
Pawlowska, H. - Když sob se ženou snídá: povídky ze světa od známé
spisovatelky.
Formanová, M. - Ten sen: nový román manželky slavného českého
režiséra vypráví o hledání lidského štěstí.
Steel, D. - Milost: román o dvou mladých lidech, které spojovala láska,
ale každý měl jiný životní cíl.
Westwater, J. - Nikdo tě nemá rád: příběh ženy, která jako dítě žila
na ulici, naučila se žebrat, a když byla dospělá a žila již normální život,
rozhodla se pomáhat dětem, které se dostaly do stejné životní situace.
Doree, V. - Indigové děti: kniha popisuje, s čím přicházejí na svět
indigové děti, jejich vývoj, a jak je dobré jim pomoci, aby pochopily sebe
v plné své kráse.
Božena Poláková

Dnes se stává samozřejmostí i třídění tetrapaků.

Nezapomeňte, třídění odpadů dává
starým věcem nový život!
INZERCE
 Firma B + K Sadská provádí montáž sádrokartonu (včetně
zateplení), půdní vestavby, zavěšené stropní kazetové podhledy, stavební, zámečnické práce a nátěry plochých střech. Tel.: 325 594 529,
723 426 189.

SBĚR OBNOŠENÉHO ŠATSTVA

bude tentokrát uspořádán
7. listopadu od 9.00 do 17.00 hodin
ve skautské klubovně na Husínku.
Diakonie Broumov nás žádá o přispění na dopravu, proto dárce
prosíme i o drobnou ﬁnanční částku. Darované věci prosíme
uložit do krabic nebo pytlů.
Dárcům děkují Old skautky.

23. října 2009
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Bejvávalo, bejvávalo...

nabízí:

Obchody v Sadské po roce 1930 - III
Ještě jednou se projdeme po předválečných sadských obchodech.
Připravily Míla Borovenová a Květa Pajkrtová

Lyžování v Alpách a v Německu od 1.250,- Kč
odjezdy ze Sadské, Poděbrad, Nymburka a okolí
Jednodenní lyžařský zájezd - HINTERSTODER

1.550,-Kč

Nejbližší lyžařské středisko v rakouských Alpách, nadmořská výška: 606 - 2000 m,
36 km sjezdovek, 22 sjezdových tratí, 13 vleků a lanovek, dětský park, u parkoviště
začínají běžecké stopy, lyžování bez front, více info na www.hiwu.at.
Cena: 1500,- Kč dospělí, 1200,- Kč děti 5 - 15 let, děti do 5 let pouze doprava 500,- Kč.
Čipové karty je nutné vrátit organizátorům - jsou zálohované (2,- Euro). Cena zahrnuje
dopravu zájezdovým autobusem, celodenní skipas, možnost cestovního pojištění.
Doprava: zájezdový autobus, prodej nápojů, DVD ﬁlmy, nástupní místa dle dohody,
odjezd v brzkých ranních hodinách, návrat do půlnoci.
Aktuální termíny naleznete na www nebo na telefonu 724 967 807

Inzerát Jos. Homoly z původních
Sadských novin

Obchod rodiny Homolových

Jednodenní lyžařský zájezd - ARBER (Velký Javor)
1.270,-Kč
Lyžařské středisko v Německu, cca 5 km za hranicemi je službami srovnatelné s alpskými středisky, koná se zde světový pohár v lyžování, 17 km sjezdových tratí, 6 vleků
a lanovek (1× šestimístná kabinová, 2× šestimístná sedačková), sáňkařská dráha
1200 metrů, dětský skipark - novinka, vhodné i pro běžkaře - běžecké stopy, vice info
na www.arber.de.
Cena: 1270,- Kč dospělí, děti 6 - 16 let 1000,- Kč, děti do 6 let pouze doprava
500,- Kč (vstup do dětského skipasu 5,- Euro za 4 hodiny). Cena zahrnuje dopravu
zájezdovým autobusem, celodenní skipas, možnost cestovního připojištění.
Doprava: zájezdový autobus, prodej nápojů, DVD ﬁlmy, nástupní místa dle dohody,
odjezd v brzkých ranních hodinách, návrat do půlnoci.
Připravujeme:
- pobytový zájezd kombinace lyžování Velký Javor / Špičák
- Pobytový zájezd do Rakouských alp - lyžařské centrum Muhlbach (oblast Ski Amade)
- Jednodenní zájezd do Tropical Islands u Berlína
- Tropical Islands s přenocování ve stanech na pláži
POZOR - volné vstupenky na uvedené zájezdy můžete vyhrát na kulturních akcích v Sadské
(již 21. 11. 2009 na Maškarním plese pořádaném o.s. Život je hra)
Naše autobusy můžete využít i pro jiné účely. Více na www.readytrans.cz
Objednávky na www.readytour.cz nebo mob.: 724 967 807
Readytrans s.r.o., Nymburská 90, Zvěřínek 28913, IČ:27890287

Prodejna u Feitysů

Papírnictví u školy

Bufet u lázní a inzerát na jeho prodej
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Vosičky vstoupily
do nové sezony

Krajský přebor začal pro družstvo basketbalových minižaček
v Kladně. Ve studené tělocvičně
jsme hned při rozcvičení pozorovali
ambice neznámého soupeře. Téměř
všechny hráčky byly o hlavu větší
a od prvních chvil dávaly najevo,
že tihle „prckové“ ze Sadské je
nemohou rozházet.
Jenže podceňovat Vosičky se
nevyplácí. Vlétly na hřiště jako
uragán a soupeř nevěděl, kde mu
hlava stojí. Celoplošná obrana mu
nedovolovala pořádně rozehrát,
naše rychlé protiútoky bránil pouze
za cenu faulů. Stav v poločase 8:58
byl šokem pro domácí rodiče i trenéry a příjemným překvapení pro
nás. Holky nic nevypustily, hrály
soustředěně a zodpovědně. Bohužel

po poločasové poradě začalo Kladno
hrát zónovou obranu s vědomím, že
vysoké hráčky snadno zabrání vniku
pod koš. Z krásného a běhavého
zápasu se stal urputný a nehezký
boj o místo pod košem. Přesto jsme
s přehledem dovedli zápas do vítězného konce s výsledkem 21 : 92.
Ve druhém zápase pokračovalo
Kladno v poziční obraně a její
překonávání nás stálo spoustu sil.
I proto byl výsledek nakonec pro
soupeře docela mírný. (25 : 54).
Nejlepší hráčkou zápasu byla
bezesporu Kristýna Čermáková,
která se po úrazu a nemocech dostala do skvělé formy. Pochvalu ale
zaslouží všechny hráčky. Zvládly
fyzicky velmi náročné zápasy na
výbornou.
Blanka Žánová

Mladí hasiči závodili

V sobotu 3. října, kdy se Sadská
pomalu začala probouzet do krásného, slunného podzimního dne,
se mladí hasiči z celého okresu
Nymburk začali sjíždět na svůj
podzimní „Závod požárnické všestrannosti“, který se stal zároveň
zahájením nového ročníku hry Plamen 2009/2010. Sraz soutěžících
se konal v 7.30 hodin v nádherném prostředí Jezera u restaurace
Rybářka, jejíž provozovatelé nám
vyšli maximálně vstříc při zajištění
stravování 400 soutěžících a 30
rozhodčích.
V těchto místech byl také start
a cíl soutěžní trati dlouhé 2,5 kilometru. Vedla do lesa a přes chatovou
osadu. Po zahajovacím nástupu
družstev, na který zavítala i starostka města Cecilie Pajkrtová,
která všem popřála zdárné závodění
a sama měla možnost prohlídky celé
trati, mohla soutěž začít.
Mladí hasiči soutěžili v pětičlenných družstvech v kategoriích přípravka (do 6 let), mladší (6 - 11 let),
starší (11 - 15) a dorost (15 - 18 let).
Dorostenci rovněž závodili v kategorii jednotlivců.
Sadskou zastupovalo jedno družstvo přípravky, 3 družstva mladších
a 2 dorostenci - účastníci závodu
jednotlivců. Úkolem zúčastněných
bylo plnit úkoly na jednotlivých
stanovištích například střelba ze
vzduchovky, požární ochrana, šplh,

topograﬁe, vázání uzlů, či zdravověda.
Pro některé z našich malých hasičů
to byl závod první. Přestože nedosáhli
na přední místa, bojovali statečně.
Přípravka skončila na 8. místě, mladší
na 21., 23. a 25. místě. Za zmínku stojí
kategorie dorostu jednotlivců (dívky),
kde Lucie Jarošová získala 1. místo
a Zuzana Roudnická 3. místo. Do
jarních bojů tak získaly dobrou pozici k postupu do krajského kola a ti
ostatní si určitě polepší.
Celý den nám přálo opravdu pěkné počasí, svítilo sluníčko a všichni
si užívali. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří se podíleli na zajištění
této akce - Sbor dobrovolných hasičů Sadská, Městská policie Sadská,
provozovatelé restaurace Rybářka,
Hasičský záchranný sbor Nymburk
- nebo ji podpořili ﬁnančně - Město
Sadská a OSH ČMS Nymburk.
Bez nich by se tato akce nemohla
konat.
Josef Doležal,
mladí hasiči v Sadské

Sadské noviny

DRUHÉ KOLO
TAKÉ VÍTĚZNĚ

V neděli 18. října brzy ráno vyjížděly Vosičky do dalekého Borotína
u Tábora. Družstvo, které bylo na poslední chvíli přijato do soutěže Středočeského kraje, bylo pro nás naprostou neznámou.
Hned zpočátku bylo jasné, že budíček v 6 hodin nebyl pro dobrý výkon
to pravé. Už při rozcvičení bylo patrné, že některé hráčky na hřišti více spí,
než trénují. Stejný výkon předvedly i v první části hry, kdy potřebovaly
neuvěřitelné množství střel na dosažení koše. Jediným opravdu spolehlivým článkem se v tu chvíli ukázala Lenča Skalická, která dosahovala
bodů se strojovou přesností. Stejný obraz hry ukázala i druhá čtvrtina,
kdy se ve světlých momentech ukazovala Kristýna Čermáková a Eliška
Kulhánková. I přes naši
střeleckou nemohoucnost
svítil na ukazateli v poločase stav 3:55. Po zlepšeném výkonu ve druhé části
skončilo utkání 5:111.
V přestávce mezi zápasy
se po domluvě holky konečně probudily a začaly hrát
daleko pozorněji a přesněji.
Vyzkoušely si spoustu akcí
a signálů, včetně nových
technických kousků. Vydržely nasazené tempo až
do konce a podruhé poZe zápasu s Borotínem
kořily hranici 100 bodů
Foto Elena Joštová (8:109). Blanka Žánová

DOROSTENECKÁ LIGA

Rozdílné výkony i výsledky
První zápasy v basketbalové
dorostenecké lize nám přivedly na
domácí palubovku dva favority letošní soutěže. OSK Olomouc, který
ač byl účastníkem extraligy, odhlásil
tuto soutěž z ﬁnančních důvodů
a přesunul dorostenky do ligy. Družstvo Pardubic naopak bylo lídrem
minulého roku, letos ještě posílilo
o starší hráčky, a tak se čekaly velmi
těžké zápasy po oba dny. Těžší o to,
že nám v základu chybí pro nemoc
a zranění dvě kvalitní hráčky.
Zápas s Olomoucí začal se zpožděním, ale pěkně v tempu. Moravačky na nás vlétly s vervou favorita
a po 1. čtvrtině se zdálo, že nemáme
na nějaký lepší výsledek ani pomyšlení. Neuvěřitelným nasazením
a vytrvalostí se však domácím podařilo handicap smazat a dokonce jít
o bod přes (poločas 34:33). Další
část už byla vyrovnaná, soupeřkám
se přestala dařit hra a nám konečně
začala trochu vycházet obrana. Mírné vedení jsme udrželi až do konce
a tak jsme dosáhli první nečekané
výhry (63:58). Základem tohoto výsledku byl bezesporu skvělý výkon

Míši Mocové, která svou výškou
a dobrou hrou pod oběma koši
uklidnila naši hru a navíc s přehledem skórovala.
Nedělní zápas začal jako přes
kopírák. Slabý výkon v protikladu
s nadšeným a odpočinutým soupeřem byl po první čtvrtce příčinou
prohry 10:27. Bohužel střelecká
a herní nemohoucnost pokračovala
i v dalších částech. Proti soupeři,
který měl v sobotu volno, jsme
působili bezmocně, vršili nepochopitelné chyby jednu za druhou
a značně tak ulehčovali Pardubicím
dosažení snadných košů. V tu chvíli
se na hřišti nenašel nikdo, kdo by
družstvo podržel nad vodou a tak
jsme se protrápili až do mizerného
výsledku 44:78. Nic nepomohl ani
trochu zlepšený výkon v druhém
poločase, na skvěle hrající „holky
od perníku“ jsme prostě neměli.
Nejlepšími hráčkami obou dnů
byly Míša Mocová a Domča Štědrá.
V dalším kole odjíždíme poprvé
na Moravu, kde nás čeká neznámý
Pelhřimov a Velké Meziříčí.
Blanka Žánová
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