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Skvělé pyrotechnické efekty,
příjemný hudební doprovod a především zaplněné náměstí – tak
vypadalo centrum města první
lednový podvečer. Doposud se
ohňostroj pořádal vždy půl hodiny
po silvestrovské půlnoci. Kvůli
žádostem rodin s malými dětmi byl
ten letošní posunut až na 17. hodinu. Ti, kdo se přišli podívat, opravdu nelitovali. Po úvodní laserové
show se nebe rozzářilo gejzíry
světel, kulovými pumami i dosud
nevídaný mi py rotech nick ý mi
efekty. Nechyběly ani tradiční
„ohněpády“ v parku.
Děkujeme Vladimír u Dvořá kovi, Lu káši K lokočn í kovi
a všem dalším, kteří se na přípravě tradičního zahájení roku
podíleli.
-měú-

Kolik je
v Sadské
obyvatel?
V roce 2013 se zde narodilo
25 občánků a zemřelo 39 spoluobčanů. Počet trvale žijících
obyvatel města k poslednímu dni
loňského roku činil 3247. Do tohoto počtu však nejsou zahrnuti
cizinci, kteří mají ve městě trvalý
pobyt. Sňatek na zdejším matričním úřadu uzavřelo 19 snoubeneckých párů.
***
Ve středu 15. ledna oslavila
96. narozeniny nejstarší občanka
města paní Emílie Dobřichovská.
Pevné zdraví a hodně štěstí jí přejí
představitelé města a redakční rada
Sadských novin.
V Sadské žije ještě dalších
13 občanů starších devadesáti
let. Jenom v letošním roce přibudou mezi devadesátníky 3 muži
a 3 ženy.
-měú-

POZOR
NA POPLATKY!
Místní poplatky městu
za psy a za svoz

Město prodalo první byt
Zastupitelstvo města na svém
posled n í m loňském zased á n í
16. prosince schválilo prodej prvního bytu v čp. 256 v Kostelní ulici. Za odhadní cenu 726 tisíc korun jej koupí Luboš Bláha z Prahy,
který jako jediný podal nabídku
v opakovaně vypsaném záměru.
Byt se prodával uvolněný.
Dále zastupitelstvo schválilo prodej pozemků v Lázeňské
ulici p. č. 260/3 o výměře 96 m 2,
p. č. 268/48 o v ý měře 83 m 2
a p. č. 268/54 o výměře 3 m 2
AAA Realitnímu fondu, a. s.,

24. led na 2014

z Prahy za celkovou cenu 54,6 tisíce korun. Nabyvatel pozemky
kupuje, aby zajistil vjezd ke svému
domu.
V téže ulici ještě město prodá
pozemky p. č. 260/4 o výměře
20 m 2 a p. č. 268/53 o výměře 78 m 2
Janě Šibravové ze Sadské za celkovou částku 29,4 tisíce. Té poslouží
k rozšíření zahrady.
Naopak zamítnut byl záměr
na prodej pozemku p. č. 1825/29
a části pozemku p. č. 1829/10 v lokalitě Na Zámku Liboru a Petře
Lamatovým. Prodejem by si město

nadále zkomplikovalo přístup
k dalším pozemkům, které zde
vlastní.
Nová pravidla pro poskytování
neinvestičního příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže
z příjmů za odvod z výherních
hracích automatů, loterií a obdobných her zavádí některé novinky.
Například žádající organizace
bude muset na ú zemí Sadské
vyvíjet činnost a k žádosti bude
předkládat seznam dětí, s nimiž
pracuje.
-qk-

komunálního odpadu
je nutné uhradit nejpozději do konce března,
nejlépe
v hotovosti v pokladně
městského úřadu.
Pro platbu převodem
na bankovní účet kontaktujte
pracovnici Městského úřadu
Sadská Dagmar Kazdovou
na tel. 325 595 028 nebo
325 594 261, l. 148.
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Sadské noviny

Co dal rok 2013
• Nejvýznamnější lednovou
událostí nejen v Sadské, ale v celé
ČR, byly historicky první přímé
prezidentské volby. Hlasování voličů našeho města se příliš nelišilo
od celostátních výsledků. V prvním
kole volby tu zvítězil Miloš Zeman
s 26,23 %, druhý skončil Karel
Schwarzenberg s 22,49 % a třetí Jan
Fischer s 19,22 %. V druhém kole
zvítězil Miloš Zeman s 52,36 %, Karel Schwarzenberg získal 47,63 %.
• Plesovou sezonu v Sadské
zahájil ještě v lednu maškarní ples
divadelníků, 2. března se konal
společenský ples města Sadská
a o 14 dnů později v Obecním domě
v Nymburce ples sdružených obcí
Kersko (Sadská, Třebestovice,
Hradištko), na kterém vystoupila
i Eva Pilarová.
• V úterý 19. března nás překvapila pozdní sněhová nadílka,
po které přišel několikastupňový
mráz. A zima to nevzdávala ani
dlouhé týdny potom.
• Neznámí zloději dříví v březnu
neoprávněně pokáceli u slepého
ramene Labe 25 vzrostlých stromů, jejichž cena byla odhadnuta
na 32 tisíc korun. Estetická hodnota
se však dá vyčíslit jen stěží.
• Minerální pramen Sadka zůstal mimo provoz po celý rok 2013.
Odstaven byl již v květnu 2012.
Vzhledem ke zvýšené radioakti-

vitě je pravděpodobné, že zůstane
odstaven i nadále.
• Již 15. roční k přehlíd k y
Klicperovy divadelní dny se konal
ve dnech 11. až 14. dubna a přinesl
celkem 6 představení. Hlavní cenu
si odnesl soubor Mrsťa Prsťa Ju
nior´s Kouřim. DS Klicpera Sadská
za inscenaci získal čestné uznání.
• Stovky lidí přilákal 30. dubna
Slet čarodějnic. Pro děti byla v ulicích města připravena čarodějná
stezka, večerní zábava na Skále
přilákala i spousty dospělých.
• Sadští kuželkáři vybojovali
v druhé kuželkářské lize druhé
místo.
• Další ročník soutěžní přehlídky volnočasových aktivit známé jako Ráj na zemi se konal
17. května. Vystoupilo na něm přes
400 účinkujících, nechyběl ani bohatý doprovodný program.
• Studené a deštivé jarní počasí
vyvrcholilo červnovými záplavami.
Z břehů se vylila i Šembera a voda
následně zaplavila i přilehlé zahrady a dostala se do sklepů některých
domů. Město zůstalo ušetřeno rozsáhlejších škod, jeho občané následně
ve velkém přispívali do humanitární
sbírky na pomoc lidem těch obcí,
kde takové štěstí zdaleka neměli. Šlo
zvláště o obce Netřebice a Budiměřice na březích říčky Mrliny.

- Pro zájemce do kalendáře Termíny řádných zasedání zastupitelstva města v roce 2014
(do komunálních voleb) jsou schváleny následovně:
12. března, 23. dubna, 18. června a 24. září.

-měú-

Město Sadská
Palackého náměstí 1, 289 12  Sadská
V Sadské 11. 12. 2013

Věc: Nabídkové řízení obálkovou metodou

Město Sadská vyhlašuje nabídkové řízení obálkovou metodou nejvyšší nabídce na prodej motorového vozidla zn. AGM Magma RZ: NBA 70-35, uvedeného
do provozu v roce 1997. Minimální cena vozidla dle
znaleckého posudku ze dne 30. 10. 2013 je stanovena
na 42.599 Kč. Konečný termín pro podání nabídek je
3. 2. 2014. Nabídky je možno doručit poštou nebo
osobně do podatelny MěÚ v zalepené obálce s názvem:
„Nabídka Magma“. Případné dotazy a objednání prohlídky vozidla na tel. 724025887 – p. Jiří Jeník.
  Za zadavatele    Jiří Jeník, místostarosta

• V hromadu suti definitivně
proměnil Paroubkovu kapličku
nákladní vůz, který do ní narazil
21. července. Před půl rokem byla
kaplička značně poškozena po nárazu osobního auta.

kací v ulicích Tylova, Smetanova
a Dr. Sokola. Zahájené rekonstrukce
křižovatky ulic Husova a Tylova
a chodníku v Poděbradské ulici se
kvůli nepřízni počasí protáhly přes
zimní měsíce a skončí letos v dubnu.

• Ještě v červenci začala dlouho
očekávaná stavba cyklostezky ze
Sadské do Kostelní Lhoty, která
by měla stát přes 27 milionů korun.
První cyklisté se po ní projedou
v letošním roce.

• Mistrem Evropy v karate se
ve své kategorii stal Josef Černík.
3. místo si z turecké Bursy odvezl
Filip Kovařík.

• V létě prošel adaptací objekt
dětského klubu Kulíšek, kde vznikla 5. třída mateřské školy, která
dětem slouží od září.
• Městský úřad se dočkal nových
oken. Byla tak zahájena celková
rekonstrukce budovy, která je rozdělena do několika etap.
• Už 21. ročník triatlonu O železného psa se konal 17. srpna.
Na závod navázaly rodinné hry
a o den později canicross Hill´s
Cup, kterého se zúčastnilo přes
sedmdesát závodníků.
• Školní rok 2013/2014 zahájila
v základní škole další vzácná návštěva. Tentokrát prvňáčkům hodně
zdaru ve škole popřály herečky Vilma Cibulková a Patricie Solaříková.
• Další investiční akce města začaly na podzim. Předně šlo
o rekonstrukce místních komuni-

• Mistrovství republiky ve výkonu dobrmanů podle IPO 3 vyhráli
12. října v Kroměříži zástupci ze
Sadské Josef Okáník se psem Cris
sem Royal Duxem.
• Poslední říjnový víkend se konaly předčasné volby do Poslanecké
sněmovny. V Sadské zvítězilo
ANO 2011 (20,89 %), následovali
komunisté (16,29), ČSSD (16,23),
ODS (12,37), TOP 09 (9,95) a Úsvit
přímé demokracie T. Okamury
(7,64). Sedmá parlamentní strana
KDU-ČSL s 2,86 % by v Sadské
nezískala nutné minimum hlasů
ke vstupu do sněmovny.
• Ze 66. ročníku přehlídky
amatérských divadelních souborů
Klicperův Chlumec si sadští ochotníci přivezli 2. místo za provedení
hry Raye Cooneyho 1+1=3.
• V prosinci si z Mistrovství
ČR v karate mládeže přivezl Josef
Černík 1. místo v kategorii kumite
dorostenců do 70 kg.
-qk-

Hasičské auto poslouží
ve Všechlapech
Vzhledem k tomu, že sadští
dobrovolní hasiči získají pro své
potřeby modernější zásahové vozidlo od profesionálního Hasičského
záchranného sbor u Nymburk,
rozhodla rada o prodeji jejich dosavadního speciálního auta Liaz
101.860, o které již dříve projevila
zájem Obec Všechlapy pro své hasiče. Rada města Sadská 15. ledna
schválila nabídku tohoto vozidla
zmíněné obci za cenu 621,8 tisíce
korun stanovenou znaleckým posudkem.
Podlahovou krytinu v učebně
hudební výchovy základní školy
položí firma Sport LX, s.r.o., za nabídnutou cenu 115 tisíc korun bez
DPH, s níž vyhrála výběrové řízení.
Kronikářkou města se od 1. ledna 2014 stala Zdeňka Hamerová.

Rada vzala na vědomí žádost
občanů ulice Pod Bory o zřízení
veřejného osvětlení v části této
ulice od křižovatky s ulicí U Celny
směrem k bývalému učilišti s tím,
že na akci bude zpracován projekt
a během prvního pololetí letošního roku by bylo možné v místě
instalovat v rámci schváleného
rozpočtu 2 lampy.
Dále rada vzala na vědomí písemnou žádost o odkoupení jednoho
z bytů v čp. 256 v Kostelní ulici
stávajícím nájemníkem. V případě
dalšího bytu současný nájemník požaduje snížení prodejní ceny o částku 330,5 tisíce korun, kterou v roce
2004 investoval do jeho modernizace. Rada proto uložila starostce
Cecilii Pajkrtové zajistit znalecký
posudek na cenu této investice. -qk-

24. ledna 2014

Schodek rozpočtu
pokryje rezerva
Týden před Vánoci (konkrétně
16. prosince) schválilo zastupitelstvo rozpočet města na rok
2014. Ten počítá s celkovými
příjmy ve výši 45,985 miliónu
korun. Největší příjmy jsou očekávány z daně z přidané hodnoty
(14,2 miliónu korun), daně z příjmu právnických osob (7,3) a daně
z příjmu fyzických osob ze závislé
činnosti (6,2). Z ostatních příjmů
stojí za zmínku dotace na výkon
státní správy (3,57), poplatek
za likvidaci komunálního odpadu
(2,2) a kapitálové příjmy tvořené
prodejem městského majetku,
především bytů v čp. 256 (4,25).
Na straně výdajů je nejvýznamnější položkou chod městského úřadu a samosprávy v celkové částce 9,2 miliónu korun,
d al ších 7, 5 m i l iónu smě ř uje
ve formě dotace městským příspěvkov ý m organizacím (ZŠ,
MŠ, KIC), necelý milión odvede
město jako příspěvek na zajištění
dopravní obslužnosti a činnost
pečovatelské služby. Bezpečnost
a veřejný pořádek včetně požární
ochrany (dobrovolní hasiči, městská policie) získají 2,15 miliónu.
Přes 3,8 miliónu si vyžádá péče
o veřejnou zeleň (včetně nákupu

multikáry) a 4,6 miliónu likvidace
odpadů.
Z investic je stále nejvýznamnější lhotecká cyklostezka (3,7).
Plánováno je zřízení dvou nových
učeben a výměna podlah v aule
ZŠ (2,66), oprava k ř ižovatk y
Podskalí (0,6), oprava křižovatky
Husova a Tylova (0,39), opravy
chodníků v Poděbradské a na Palackého náměstí (1,16), zateplení
fasády objektu pro 5. oddělení
MŠ (0,58) nebo pořízení nových
herních prvků na dětských hřištích (0,42). Rozpočet také počítá
s částkou 0,25 miliónu, která
by měla posloužit jako povinné
spolufinancování rekonstrukce
budovy radnice ke státní dotaci,
o kterou město požádalo.
Výdaje včetně splátek úvěrů převyšují plánované příjmy
o 0,675 miliónu korun. Schodek
by měla pokrýt rezerva z minulých let. Je však pravděpodobné,
že příjmy města budou oproti
schválenému rozpočtu vyšší, protože ve stejný den, kdy byl přijat
rozpočet, schválilo zastupitelstvo
i další prodeje majetku (volný
byt v čp. 256, drobné pozemky
v Lázeňské ulici) v celkové částce
0,81 miliónu.
-qk-

Výsadba veřejné
zeleně

V listopadu 2013 zajistila odborná firma Obora – Okrasné a ovocné
školky Valdice s.r.o. se sídlem v Jičíně podzimní výsadbu dalších stromků.
V ulici Poděbradská od kruhového objezdu ke křižovatce s ulicí Jordán
přibylo 27 mahabek kulovitých, na druhou stranu k hřišti 21 sloupovitých
sakur a na volném prostranství u čerpací stanice Konaco 12 sakur (okrasných višní) a 3 sloupovité duby. V ulici Nádražní se dosázelo 8 kusů kulovitých javorů a u sídliště 6 korejských jedlí a 6 jedlí černých ojíněných.
U domu s pečovatelskou službou nově rostou dvě jedličky korejské jako
náhrada za vánoční strom, který zdobil v loňském roce náměstí. Na něm
také najdeme dva nové stromky – jedle stejnobarevné, které nás budou
v dalších letech těšit ve vánočním období svojí výzdobou.
V letošním roce dojde k radikálnímu řezu javorů v ulici Kostelní a také
k odstranění vrby v parku v ulici Pražská, která je přestárlá a nebezpečná.
Jiří Jeník, místostarosta

KR ÁT C E
Nájem né v mě st sk ých bytech se pro rok 2014 nezvyšuje
a cena za 1 m 2 podlahové plochy
tak zůstává v bytech standardní kvality 64 korun a v bytech
se sníženou kvalitou 57 korun.
-měú-
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Poděkování

Městská policie děkuje Dagmar
Piorecké, která v loňském roce
poskytla pejskům v útulku Aura
2760 Kč. Poděkování patří i Lence
Drobné z Kostelní Lhoty za příspěvek na stejný účel ve výši 500 Kč.
-mp-

Město Sadská a kulturní a informační centrum
srdečně zvou všechny příznivce na

SPOLEČENSKÝ PLES
MĚSTA SADSKÁ
sobota 8. března od 20.00 hod.
sokolovna Sadská
Nenechte si ujít již šestý ples našeho města,
který zahájí starostka Cecilie Pajkrtová.
Čeká Vás nevšední předtančení standardních a latinskoamerických tanců, hrát bude
skupina Pohoda.
A samozřejmě nebude chybět tombola.
Vstupné 170,- Kč, předprodej od 1. února 2014
v budově KIC Sadská, Palackého nám. 257,
tel.: 603 89 13 04, kic.sadska@email.cz

Příměstský
tábor s KIC
o jarních prázdninách 24. – 28. února
(vždy od 9.00 do 12.00 hod.)

Milí školáci, blíží se prázdniny a s nimi náš malý příměstský
tábor plný tvoření a nápadů. Můžete u nás strávit celý týden nebo jen
některý den, který si vyberete. Stačí, když vás rodiče přihlásí na tel.
čísle: 603 891 304 nebo e-mailem na adrese: kic.sadska@email.cz.
S sebou nezapomeňte svačinu, přezůvky a dobrou náladu. Pitný
režim zajistíme. Cena: 40,- Kč/den.

Program:

Pondělí 24. 2. – Seznamovací den

Plno her a legrace pro šťastný začátek, a kdo
bude chtít, může s námi upéct něco dobrého
k snědku.

Úterý 25. 2. – Šikovné ručičky

Budeme malovat, vyrábět, modelovat a tvořit.

Středa 26. 2. – Ať žije divadlo

To nás baví! Vyrobíme si masky, navlékneme
kostýmy a zahrajeme si na herce.

Čtvrtek 27. 2. – Hurá za pokladem
Denní „bojovka“ pro chytré hlavičky.

Pátek 28. 2. – Deskohraní

Den stolních her pro ty, co si rádi hrají.
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KIC města Sadská vás zve
do kina na divadelní pohádku

„Měla babka čtyři jabka“
již tuto neděli 26. ledna od 16.00 hod.

V každém babiččině jablíčku je ukryta pohádka. O veliké řepě,
O Koblížkovi, O dědečkovi a kožíšku a O zlé koze. Tyto čtyři pohádky
tvoří hravý celek, který malé diváky vtáhne do pohádkového děje.
Nebudou chybět ani písničky a velké loutky zvířátek. Pohádku Vlastimila Pešky k nám do kina přiveze Divadelní soubor Vojan z Libice
nad Cidlinou. Vstupné jednotné 40 Kč.

Lesní ateliér
Kuba v Kersku
vás zve na výstavu:

PRODEJNÍ VÝSTAVA DĚL
ČESKÝCH VÝTVARNÍKŮ
- do 31. ledna 2014 Otevřeno je denně mimo
pondělí: 10–12 a 12.30–17 hodin,
víkendy 10–17 hodin.

www.lesniatelierkuba.cz

Kulturní a informační centrum města Sadská uvádí:

S E X T E T

Divadlo Metro Praha k nám přiváží divadelní komedii
Polského autora Krystofa Jaroszynského.
Nejste spokojení s tím, jak vás pánbůh stvořil? Změňte to! Ovšem ne vždy je s takovou změnou srozuměno
vaše okolí. V režii Gustava Skály hrají Zuzana Slavíková, Vladislav Beneš, Kateřina Urbanová a další.

Pátek 14. února od 19.00 hod. v kině
Vstupné od 180,- Kč
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24. ledna 2014

KN I H OVNA

Při letos prvním pondělním tvoření 6. ledna vyráběly děti papírové vločky,
které nyní zdobí interiér knihovny.

Jaroslav Domas žákům deváté třídy 20. prosince zajímavě vyprávěl o geologii. Rádi mu dodatečně děkujeme za ochotu a zajímavou přednášku.
Foto městská knihovna

Novinky v městské
knihovně

Hosseini, Khaled - A hory
odpověděly: Autor světově úspěšných románů Lovec draků a Tisíce
planoucích sluncí vydává třetí
román, v němž se opět vrací do rodného Afghánistánu, ale zavede nás
i do Paříže či Kalifornie. Vypráví
příběh sourozenců rozdělených
v dětství. Abdullah vyrůstá v chudobě afghánského venkova a nepřestává toužit po ztracené sestře,
zatímco Pari, která zapomněla, že
kdy měla nějakého bratra, vychovává bohatá rodina v Kábulu a Paříži.
Nesbö, Jo - Doktor Proktor
a velká loupež zlata: Jeden skoro
šílený profesor, jedna chytrá holka
s culíky a jeden malinkatý zrzavý
kluk se rozhodli vyloupit nejbezpečnější banku světa v Londýně.
Ale jak to propána souvisí s finále
anglické fotbalové ligy? Přečtěte si
tuhle knihu pro mládež!
Neomillnerová, Petra - Amélie
a barevný svět: Pojďte společně
s Amélií objevovat barevný svět!
Tajemný dům v pražské Tróji, kde
se před 123 lety zastavil čas, už není
zapomenutý ani temný. Amélie
s maminkou tam teď žijí společně
s Markétou a její mámou, které jim
pomáhají objevovat náš barevný
svět... (kniha pro mládež)
Vermes, Timur - Už je tady
zas: Co kdyby Hitler v roce 1945
nespáchal sebevraždu, ale jen
usnul? A co kdyby se probudil roku
2011? Jak by se asi tvářil? A našel
by v našem světě spojence, kteří by
ho podpořili? Od těchto otázek se
odvíjí román německého spisovatele Timura Vermese nazvaný Er ist
wieder da. Román, který okupuje
přední místa německých literárních
žebříčků. Prodalo se ho zatím milión výtisků a skoro sto tisíc kusů
ve formě audioknihy. Satirický
příběh byl přeložen do pětatřiceti
jazyků včetně angličtiny, španělštiny, francouzštiny a češtiny.
Vondruška, Vlastimil - Ulička
hanby: Královský písař Jiří Adam
z Dobronína se v mládí znal s ženou, která se později vypracovala
na majitelku jednoho z nejluxusnějších nevěstinců na Starém Městě
pražském. Kdysi mu pomohla a nyní
potřebuje pomoc sama. Přímo v jejím domě kdosi zavraždil zámožného šlechtice, vlivného člena královského dvora. Jiří Adam z Dobronína
spolu se svým pomocníkem bakalářem Petrem a jeho ženou Rozárkou
začnou pátrat. On mezi urozenými,
jeho pomocníci v pražském podsvětí. Pomalu se začnou na světlo

vynořovat nehezké skutky, které
spojují pražskou spodinu a skupinu
královských úředníků. O to je vyšetřování ožehavější a záhy půjde všem
zúčastněným i o život, protože proti
nim stojí bezohledný zločinec.
Iturbe, Antonio, G. - Osvětimská knihovnice: Osvětim-Březinka
– příběhem literární Dity, jehož
předlohou jsou vzpomínky skutečné,
dnes osmdesátileté Dity Krausové,
se vracíme k polozapomenuté historii rodinného tábora, který existoval
v Březince od září 1943 do července
1944 a jehož tragický konec, ač dodnes zahalen řadou neobjasněných
okolností, představuje největší hromadnou vraždu československých
občanů za druhé světové války.
Dvořáková, Petra - Julie mezi
slovy: Desetiletá Julie to nemá vůbec jednoduché. Nedávno prožila
(stejně jako mnoho dalších dětí) rozvod rodičů a spolu s mladší sestrou
se právě pokouší vycházet s novou
partnerkou svého otce a jejími dětmi. Situace je o to komplikovanější,
že rozpad původní rodiny je provázen stěhováním z Prahy, z prostředí
nákupních center, výběrových škol
a dalších městských vymožeností
na obyčejnou vesnici, do malé školy
mezi holky, které se vůbec nevyznají. Na pozadí příběhu malé Julie před
čtenářem vyvstává jakýsi slovník
pojmů, které ze světa dospělých
mnohdy nechtěně pronikají do světa
dětí a mohou je stejně tak trápit, jako
být zdrojem humorných okamžiků.
Falcones, Ildefonso - Bosá
královna: Falconesův román nás
zavádí do 18. století, doby plné
předsudků a nesnášenlivosti. Kdo
jiný by mohl být jeho hrdinou než
představitelé dvou opovrhovaných
ras: černoška, propuštěná otrokyně,
a cikánka, rebelka. V příběhu přátelství, vášně a pomsty putujeme
ze Sevilly do Madridu, z ruchu
cikánské Triany na nejznámější
madridské divadelní scény a setkáme se s pašováním tabáku, pronásledováním cikánů a zrozením
hrdosti, svobody a lidské odvahy.
Matušková, Olga - Waldemar
a Olga: zákulisí našeho života:
Během cesty zpět na Floridu,
poté, kdy v Praze pochovala svého
milovaného manžela Waldemara
Matušku, se autorce Olze Matuškové promítá v mysli zrození osudové
lásky a příběhy, které nahlížejí
do zákulisí jejich čtyřicetiletého
společného života, v mnohých polohách dosud nezveřejněného.
Monika Malinová
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Sadské noviny

Vzpomínky na poslední loňské výlety
Na nádraží v Cholticích nás vítalo deštivé počasí. Nejdříve jsme
se vydali k zámku kolem podniku
Cyklos, kde se vyrábí velké stroje
do tiskáren. Věděli jsme, že v zámku je po sezoně, ale po domluvě
místního starosty s kastelánem
nám umožnili prohlídku kaple. Je
raně barokní z let 1683 - 1685 a byla
zasvěcena svatému Romediovi
z Thaur, tyrolskému světci. Z tohoto
rodu vzešli i majitelé Thunové. Je
jediná tohoto jména v ČR. Kaple je
krásně vyzdobena, ale její stav není
dobrý. Na nádvoří najdete sochy,
v sedmdesátihektarovém parku
jsou mohutné letité stromy, hlavně
duby, buky, platany. Jeden z nich má
padesátimetrovou korunu a kmen
obejme osm lidí. Po obědě část
skupiny odešla na nádraží, zbytek
pokračoval přes oboru do obce Cihelna, to podle množství domácích
cihelen, které tu v minulosti existovaly. Ve svojšickém přírodním
amfiteátru se konají známé hudební
festivaly Svojšický slunovrat a Svojšický podzim. Svojšická tvrz se
připomíná k roku 1365 a postavil
si ji vladyka Mikšík ze Svojšic.
Ve třicetileté válce byla vypálena.
U Horních Ratíškovic na návštěvníka čekají zatopené lomy. Vznikly
po těžbě kamence, který se používal
jako mlýnský kámen. Výlet jsme
ukončili v Heřmanově Městci.

Začátkem listopadu jsme se
vydali do Klučova, kde mají hezky upravenou čekárnu ČD. Je v ní
namalovaná kronika obce (1250)
a okolí. Náves zdobí zvonička
a sochy svatých Jana Nepomuckého
a Václava. V lokalitě Na Ptáčku
stálo kdysi hradiště, které před
3000 lety obývali lidé volutové kultury. Žili tu i staří Slované v době
od 7. do 10. století. Za mohutného
štěkotu psů jsme prošli Klučovem
a pokračovali do Žher. Na rodném
domě básníka Jaroslava Kvapila je
umístěna pamětní deska. Opustili
jsme upravené Žhery a za chvíli
jsme již došli do obce Skramníky.
U gotického kostela Stětí svatého
Jana Křtitele se zvonicí v horní
části dřevěnou je na hřbitově pochován milčický rychtář a písmák
František Jan Vavák. V blízkých
Tatcích jsme se museli rozloučit;
někdo šel pěšky do Sadské, Nymburští na vlak a ostatní do Peček.
Vycházka Mlýnec–Rožďalovice!
se také povedla, přestože již bylo
vysoké datum. Byla mírná mlha
a trochu foukal vítr. Prošli jsme
Mlýncem se zachovalými domy
z minulého století, za knihovnou
jsme odbočili a pokračovali dál
po silnici na hrázi rybníka Zrcadlo.
Došli jsme do Filipova, prošli obec
Nečas a u Břístve jsme se dostali
na silnici do Rožďalovic, kam jsme

tentokrát došli z východní strany.
V této oblasti se nachází mnoho
rybníků, které využívají vodní ptáci
a jako zastávku i ptáci tažní. Jeřábek
popelavý tu má dokonce i hnízdiště,
jedno ze čtyř v republice. Rostou zde
i některé druhy ohrožených rostlin.
V zámku Chlumec nad Cidlinou jsme trávili předvánoční čas.
V Ratibořicích měli prohlídku
uspořádanou jako divadelní představení. V jednotlivých komnatách
byly ukázky Vánoc, jak je slaví
na severním pólu, Itálii, Kanadě,
jak vypadaly staročeské Vánoce.
V Austrálii je tráví jako piknik
na pláži pod palmami s koupáním v moři, v Rusku chodí Děda
Mráz se Sněhurečkou, v Americe
Santa Claus. Všude byla výzdoba
odpovídající té které zemi a my se
také dozvěděli o zvycích, které se
na různých místech dodržují. Někde se rozdávají dárky až na Boží
hod. Otevřena byla i zámecká kaple
a na nádvoří se konaly vánoční trhy,
kde jsme si mohli koupit i zvěřinu
z obory pana hraběte.
Poslední výlet v roce patřil jako
jindy prohlídce vánoční Prahy. Začali
jsme prohlídkou Jindřišské věže, viděli muzeum pražských věží a Třešťský betlém, vlastně tři sesazené betlémy, takže zabíraly celou místnost.
Tramvají jsme se svezli na Pohořelec
a navštívili Loretu. Byli jsme tam

přesně ve dvanáct hodin, a tak jsme
si poslechli známou zvonkohru. Přitom jsme procházeli ambitem, kde
jsou obrazy různých světců a světic
s podrobným popisem jejich života.
Ještě prohlídka klenotnice a už jsme
pochodovali přes Loretánské náměstí Vlašskou ulicí a přes Jánský
vrch, kolem výstavných budov řady
vyslanectví a velvyslanectví. Dostali
jsme se na Maltézské náměstí, prošli
Kampou a po Karlově mostě jsme
došli až na Staroměstské náměstí.
Ještě jsme zaskočili do kostela svatého Mikuláše, dříve pravoslavného.
Proto tu mají dar od cara – obrovský
skleněný lustr, který váží 4,5 centu.
Za zhlédnutí stojí i ostatní výzdoba.
Rozloučili jsme se u vánočního
stromu.
***
V loňském roce jsme uskutečnili celkem 27 turistických pochodů,
2 autokarové zájezdy a týdenní
dovolenou v Blansku. Všech těchto
akcí se zúčastnilo celkem 748 zájemců nejen ze Sadské, ale také
z Nymburka, Poděbrad, Kostelní
Lhoty, Hořátve, Píst, Kamenného
Zboží. Přejeme si jen, aby nám svatý Petr zachoval přízeň a i v roce
2014 měl pro nás hezké počasí.
Našim turistkám, turistům a všem
příznivcům přejeme hodně zdraví
a dobrou pohodu na všech cestách.
Cecilie Coufalová a Antonín Fugl

Bejvávalo, bejvávalo...

Zaniklá řemesla v Sadské
Dříve se říkalo: „Řemeslo má
zlaté dno.“ Bohužel, dnes to již
neplatí. Učňů máme stále méně.
Vždyť i u nás v Sadské bylo v Bořích učiliště, odkud každý rok
odcházelo hodně vyučených mladých řemeslníků do zaměstnání.
S technickým pokrokem vzniklo
mnoho nových povolání, ale my
vám budeme vyprávět o zaniklých
řemeslech. Dnes je to krupařství.
Krupaři dělali v Sadské dobré
obchody. Výborně znali obilí,
starali se o jeho kvalitu a poctivě
nakupovali a prodávali. Zvláště
za suchých let měli vysoké příjmy,
protože lidé ve městech museli
kupovat za drahé peníze. Já jsem
chodila do krupařství Houžvičkových. Maminka mě posílala
kupovat jáhly. Jednak z nich vařila
jahelník a jednak jsme jimi krmili
vylíhlá kuřátka. Ta maminka nosila
od kvočny do košíku na kachlových kamnech, kde se vyhřívala.

Několikrát denně jsme je krmili,
než se vylíhla všechna. Potom se
o ně starala kvočna. Pan Houžvička
mi od cesty dával pytlíček pracharandy ze sušených hrušek. To byla
dobrota!

Ve mlýně

Sadští měli pro „suché“ roky
postavený obecní špýchar. Patřil
k velmi starým stavbám. Jeho hlavní zdi byly v roce 1884 po zbourání
použity na stavbu lékárny. Špýchar
byl zásoben množstvím obilí, které
se v dobách neúrody půjčovalo sousedům, kteří je pak vraceli i s úrokem hrazeným taktéž v obilí.
Za obchodem jezdili do Prahy
také olejáři. Řepkový olej se vyvážel v sudech. Vyráběl se ve mlýně,
kde byla k tomuto účelu vyhrazena
jedna místnost zvaná olejna. Tam
stála řada stoup a v nich se tloukla
a mačkala řepka. Po letech, kdy
byl vynalezen petrolej, začaly olejny pomalu mizet. Nyní se řepka
opět hodně pěstuje a je výhodnou
plodinou.
Většina sadských drobných hospodářů se velkou část roku starala
o svá malá políčka a domácí zvířata.
V zimě si přivydělávala tkalcovstvím, soukenictvím, hrnčířstvím,

mydlářstvím, barvířstvím. Ženy
a děti draly peří. Sousedky se scházely a dlouho do noci draly, zpívaly
a vyprávěly různé a pro děti strašidelné příběhy. Když přišel vysloužilý voják a vyprávěl o cizích zemích,
nikdo ani nedutal. Nebyly noviny,
rádia, televize. Jak se všechno peří
sedralo, vystrojila hostitelka hostinu
zvanou „doderná“. Nevěsty měly
sedrané peří do výbavy a mohly
se vdávat. Ještě se zhotovily z brků
mašlovačky, které se používají
na natírání koláčů a pečiva.
Též košářství bývalo významným řemeslem sadských hospodářů. Sadské vykrmené husičky
bývaly známé po celých Čechách,
hlavně v Praze. V Sadské bývalo na 60 košářů a ti vykrmili až
60 tisíc hus.
Hezké zimní dny a pohodu
s přáteli přejí
Míla Borovenová
a Květa Pajkrtová

24. ledna 2014
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Krajské ředitelství
policie Středočeského kraje
v současné době

PŘIJÍMÁ NOVÉ POLICISTY
do služebního poměru v rámci
Středočeského kraje.

Veškeré informace pro případné zájemce budou poskytovány během informativní schůzky, která se koná
vždy ve středu od 9.00 na Krajském ředitelství policie
Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 64 Praha 5
– Zbraslav a dále na telefonních číslech:
Adéla Merhulíková: 974 861 775, 607 007 948
Miluše Chomátová: 974 861 764, 724 210 547
Věra Hurdová:
974 861 750
krps.op.nabory@pcr.cz

KOSMETICKÝ SALON BARBORA
KOSMETICKÉ SLUŽBY

(čištění pleti, masáže obličeje a dekoltu, maska,
depilace, epilace, barvení řas a obočí, zábaly na ruce…)

PRODLUŽOVÁNÍ A ZHUŠTOVÁNÍ ŘAS

METODOU ŘASA NA ŘASU EMPORIO lashes A ZDOBENÍ ŘAS

Tel.: 602 657 500 • Barbora Hořáková, Husínek 33, Sadská

INZERCE
 Kácení a řez rizikových
stromů stromolezeckou technikou. Tel.: 606527091.
 Pronajmu prostor prodejny v motorestu Husarka
Sadská – nynější květinka. Informace na tel.č. 605200122
nebo přímo na provozovně.

Inzerujte
v Sadských
novinách!
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Nejmladší
„Bodalky“ uspěly

Vzhledem k nedostatku financí
jsme bohužel tentokrát nemohli
odcestovat do Dánska na největší
mládežnický basketbalový turnaj
v Evropě. Jako náhradu jsme si
alespoň pro naše nejmenší vybrali
turnaj v Plzni. Měl být pouze dívčí,
ale bohužel nebyl. Pro nedostatek přihlášených týmů v kate
goriích U10 spojili pořadatelé dívky
s chlapci, a tak jsme již v prvním
utkání narazili na domácí mix, který jsme po nepříliš přesvědčivém
výkonu porazili 34:22. Důvodem
bylo zřejmě ranní vstávání, ale
výhra se počítala.
Další zápas nás čekal s chlapeckým týmem Klatov. Ti na nás
shlíželi malinko s despektem – no
holky... O to větší radost jsme měli
z poměrně výrazného vítězství, kdy
jsme již v poločase vedli o 20 bodů
a v závěru nechali zahrát všechny
hráčky (34:20). V posledním utkání
skupiny nás čekali favorité turnaje
– německý Chemnitz. Také samí

kluci a navíc notně narostlí! Snažili jsme se s nimi držet krok, ale
bohužel jejich výška a mohutnost
byla nad naše síly.
Druhé místo ve skupině nám
však zajistilo postup do utkání
o 3. místo, kde jsme se utkali opět
s kluky – Výběrem západních
Čech. Tady jsme od počátku nenechali nikoho na pochybách, že tu
„placku“ moc chceme. Poločasové
vedení 22:8 bylo uklidňující, ale
rozhodnuto bylo až po závěrečném
hvizdu. 30:20 a bronz je doma!
Nejlepší hráčkou byla bezesporu
bojovnice Naty Reitzová, která přes
únavu nechávala v každém zápase
všechno a udělala spoustu černé
práce za tým. Ostatní střídaly lepší
momenty s horšími, ale i to je daň
za nezkušenost. První velký turnaj
a ještě mezi chlapci byl pro nás
bezesporu velkým úspěchem!
Pořadí: 1. Chemnitz, 2. Tigers
České Budějovice, 3. ŠBK Sadská
Blanka Žánová

Sadské noviny

Tři úspěchy
kolem Vánoc

Starší přípravka fotbalového
k lubu AFK Sadská vyplnila
přelom roku turnaji v Jaroměři, Praze – Běchovicích a Mladé
Boleslavi.
Na prvním turnaji nazvaném
Fottur Jaroměř obsadilo družstvo
pod vedením trenér ů Poláčka
a Hály 2. místo, když podlehlo
pou ze vítězi t u r naje Novému
Městu nad Metují. Individuální
ocenění si odvezla A. Šubrtová,
která byla vyhlášena nejužitečnějším hráčem turnaje. Výsledky
AFK Sadská:
- Martinice 6:3
- Hradec Králové 2:2
- Hořice 3:0
- Jaroměř 3:1
- Nové Město nad Metují 1:5.
Vynikající 2. místo se týmu
povedlo přivézt také z Vánočního
turnaje v Běchovicích. V základní
skupině sadská přípravka neinkasovala branku a zastavila ji až
ve finále Praga Praha. Výsledky
AFK Sadská:

- Lvíčata Kbely 2:0
- Běchovičtí Sršni 1:0
- Přišimasy 3:0
- Praga Praha (finále) 1:2.
Třetí turnaj se odehrál již v roce
2014 a měl honosný název Transcentrum automotive logistics cup
Mladá Boleslav. Toto klání se povedlo mladým fotbalovým nadějím
vyhrát s těmito výsledky:
- Motorlet Praha 2:1
- Hrádek nad Nisou 5:1
- Union Vršovice 3:1
- Bezno 7:1
- Mimoň 4:2.
Nejlepší hráčkou turnaje se stala
A. Šubrtová.
Sestava a branky celkem
v těchto 3 turnajích:
Filip Krišal (brankář), Lukáš
Vána (brankář), Vojta Šubrta (2),
Vojta Poláček (6), Dan Vosecký
(6), Ondra Hlavica (4), Jakub Houser (4), Anna Šubrtová (18), Michal
Šubrta (2), Viktor Soukup (1).
Luděk Poláček

Kuželkářská liga
Ve skupině A 2. kuželkářské ligy mužů se po prvním jarním a celkově 12. kole Sadská vyhoupla na druhou příčku, když porazila vedoucí
tým z Vrchlabí. Třetí místo patří Jihlavě. Celkové zisky v soutěži všech
jmenovaných týmů jsou hodně těsné, a tak nezbývá, než přát sadským
sportovcům, aby je štěstěna neopouštěla ani v následujících kolech.
V hodnocení jednotlivců je na tom ze sadských hráčů stále nejlépe
Tomáš Bek (3. místo). Aleš Košnar (6.) si mírně pohoršil, zatímco pořadí
Václava Schejbala (7.) se nezměnilo. Antonín Svoboda je nyní 34., Martin
Schejbal 44. a Václav Pešek 61.
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