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Kdo přispěje
na výzdobu
města?

Obracíme se na občany se žádostí o libovolný finanční příspěvek na osvětlení vánočního stromku, výzdobu ulic a uspořádání
tradičního ohňostroje. Pokud se
rozhodnete výzdobu či ohňostroj
podpořit, věnujte prosím jakýkoli
finanční obnos v hotovosti nebo
na bankovní účet města číslo
0504348369/0800, variabilní
symbol 33192321. Dárcům bude
na základě požadavku vystavena
darovací smlouva. Za podporu
děkujeme.
Zároveň upozorňujeme na posunutí začátku novoročního ohňostroje. Na základě požadavků
rodin s malými dětmi nebude začínat po silvestrovské půlnoci, ale
vše vypukne odpoledne 1. ledna
2014 od 17.00 hod. na Palackého
náměstí.
Cecilie Pajkrtová,
starostka města

Redakční rada
Sadských novin
hledá do svých řad
nového člena
Ideálně jde o občana Sadské
se zájmem o dění ve městě
a ochotou podílet se alespoň zčásti na tvorbě obsahu
novin.
Bližší informace zájemcům
podá starostka Cecilie Pajkrtová, tel.: 325 594 310; e-mail:
pajkrtova@mesto-sadska.cz.

Svatý Martin nejen že přijel na bílém koni, ale dokonce na něm povozil děti. O svatomartinském lampionovém
průvodu čtěte na str. 4.

Vznikne v budově muzea infocentrum?
Bohatý program měli radní
na schůzi 23. října. Většinu projednávaných bodů však v souladu
se zákonem o obcích předložili
po projednání zastupitelstvu, které
jediné má pravomoc o nich za město rozhodnout.
K dalším projednávaným bodům patří žádost Zdeňka Borovičky o povolení zpevnit část městského pozemku v Husově ulici před
novou pekárnou kvůli potřebám
zásobování. Žádosti rada vyhověla
s tím, že zpevnění provede žadatel
na vlastní náklady.
Dále rada vzala na vědomí
návrh na využití budovy muzea,
který předložila ředitelka kulturního a informačního centra. Podle
návrhu bude využito sklepení,
v přízemí vznikne informační
centrum se samostatným vchodem, v poschodí by bylo možné
propojit sály. Do rozpočtu města
na příští rok budou zahrnuty finanční prostředky na zhotovení
prováděcí studie.

Rada uložila starostce Cecilii
Pajkrtové projednat s Rostislavem
Kovaříčkem ukončení nájemní
smlouvy k nebytovým prostorám
vedle spořitelny v čp. 77 kvůli neplacení nájemného. K podpisu této
dohody došlo ještě v říjnu.
Uzavřením smlouvy o partnerství se město připojí k projektu
Místní akční skupiny Podlipansko
nazvanému Živá kronika, jehož
cílem je podpora tradic v obcích,
které využijí vyprávění pamětníků
proto, aby nezůstalo nic zapomenuto. Dofinancování projektu ze
strany města dosáhne výše 12 tisíc
korun.
O 14 dní později 6. listopadu
projednala rada žádost Hasičského záchranného sboru (HZS)
Nymburk o poskytnutí příspěvku
na rychlé zásahové vozidlo. Záchranný sbor by naproti tomu převedl Sboru dobrovolných hasičů
v Sadské vyřazený cisternový vůz.
Rada proto doporučila zastupitelstvu zahrnout do rozpočtu města

na příští rok příspěvek pro HZS
ve výši 150 tisíc korun.
Další příspěvek doporučený
do rozpočtu na příští rok, tentokrát ve výši 2 tisíc, bude určen
Okresnímu mysliveckému spolku
Nymburk na přeléčení spárkaté
zvěře v honitbě Sadská.
Do výběrového řízení na doplnění herních prvků dětského
hřiště U Sídliště se přihlásily
4 uchazeči. Žádný z možných
dodavatelů ale nesplnil zadávací
podmínky soutěže (cena, kvalita
prvků, jednotný design). Proto
rad a v ýběrové ř í zen í z r u šila
a po úpravě zadávacích podmínek
vypíše nové.
Radní ještě schválili smlouvu
o zřízení věcného břemene k městským pozemkům parcelní číslo
1713/3 a 2047/3 ve Spálené ulici
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, která zde pokládala kabel
nízkého napětí, za jednorázovou
úhradu 7 tisíc korun bez DPH.
-qk-
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Sadské noviny

Zastupitelstvo schválilo Vítězství v mezinárodní
soutěži pro děvčata
ceny privatizovaných bytů
z Kostelní Lhoty

Nezvykle bohatý program mělo
zastupitelstvo na svém zasedání
6. listopadu. Hned v jeho úvodu složili slib dva noví členové. Petr Hnilo
jako první náhradník za ČSSD
nastoupil na uvolněný mandát
po Lucii Chourové, která v září rezignovala, Michal Němeček se jako
první náhradník SNK ujal mandátu
po zesnulé Mileně Cempírkové.
Nové složení zastupitelstva si
vyžádalo i změny v dalších orgánech města. Novým radním byl
zvolen Martin Lébl (SNK), předsedou kontrolního výboru Václav
Frank (KSČM) a jeho novými členy
Petr Hnilo (ČSSD) a Miloslava
Králová (SNK).
Pokud jde o vlastní program
zastupitelstva, byl schválen prodej
pozemku p.č. 785/6 v zahradě Černých o výměře 22 m 2 Eduardu Černému za cenu 300 Kč/m 2 a odkup
52 m 2 pozemku p. č. 1705/6 v Lázeňské ulici pod komunikací od Jiřiny Hofmanové za cenu 50 Kč/m 2.
Obě transakce s pozemky jsou
vyvolané digitalizací katastrální
mapy spojené s přesnějším novým
zaměřením pozemků.
Zastupitelstvo také schválilo
prodej trafostanice i s pozemkem
v ulici Na Lávkách společnosti
ČEZ Distribuce, a. s., za cenu
339,5 tisíce korun a za technologickou část dalších 90,1 tisíce.
Schválená dohoda o narovnání,
kupní smlouva a smlouva o zřízení
předkupního práva mezi městem
a Automotoklubem Sadská spočívá
v následujícím: Za minulého režimu postavil tehdejší SVAZARM
v Pražské ulici objekt čp. 15. Na základě delimitace státního majetku

na obce byl tento objekt převeden
v roce 2006 do majetku města.
Dohoda s Automotoklubem jako
nástupnickou organizací proto
počítá s tím, že mu město prodá
pozemek pod budovou a pod montážní rampou (cena bude určena
znaleckým posudkem) a budovu
převede bezúplatně.
Jednotlivé byty v domě čp. 256
v Kostelní ulici určených k privatizaci budou stávajícím nájemníkům
nabídnuty za 80 % ceny odhadní
s výjimkou volného bytu č. 5, který
je nabízen v soutěži obálkovou metodou, tedy nejvyšší nabídce s minimálně odhadní cenou. Pronajaté
byty se tak budou nabízet za cenu
od 504 do 963 tisíc korun.
Roz počtové opat řen í číslo
13/2013 počítá kromě jiných úprav
s dalšími příjmy města v podobě
dotací od ministerstva financí
v celkové výši 6,5 miliónu korun,
které jsou určeny na rekonstrukce
komunikací v ulicích Tylova, Smetanova a Dr. Sokola.
Z finančního výsledku za letní
turistickou sezonu u Jezera v roce
2013 vyplývá, že příjmy za parkování, zábory veřejného prostranství
a pronájmy pozemků činily dohromady okolo 282 tisíc korun a výdaje za svoz odpadků, odměny pro
výběrčí parkovného, rozbory vody
a mobilní WC celkem 152 tisíc.
Zastupitelstvo také schválilo
podání žádosti o dotaci z Fondu
rozvoje obcí a měst Středočeského kraje na rok 2014 (na stavební
úpravy objektu městského úřadu)
a navrhlo jako přísedící Okresního
soudu v Nymburce pro období 2014
až 2018 Markétu Léblovou. -qk-

Město Sadská, základní škola, mateřská škola a kulturní
a informační centrum vás v předvečer první adventní
neděle zvou na

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

Podruhé se naší Základní organizaci Českého svazu chovatelů
Kostelní Lhota podařilo rozzářit
dětská očička. Akce Poznejte náš
venkov, jak jej neznáte, s podtitulem Tři oříšky pro Popelku (děti
opět dostaly tři nádherné dárečky)
se i letos vydařila.
Ve skanzenu v Přerově nad Labem jsme
pro ně připravili ale
mnohem těžší úkoly,
protože z některých
školek i škol přijely
děti již podruhé.
Hod ně nás potěšilo, že si během
roku na řadě míst
pořídily k rálíčky,
rybičky, andulky...
Malí chovatelé nám
vyprávěli, jak se ta jejich zvířátka
chovají a bylo vidět, že se o ně
skutečně starají.

Další akcí, kde jsme se prezentovali, byl Den Země v Poděbradech.
Spolupracovali jsme i se základní
organizací z Prahy 8, které jsme
pomohli na Bambiriádě v Pra-

ze - Dejvicích, vypravili jsme se
do Nelahozevsi, Vlčtejna a znovu
do Přerova na dožínky.
Na netradiční výstavě v areálu
Základní školy v Kostelní Lhotě
jsme přivítali 482 dětí a víc než
polovina z nich nám sama přijela

ukázat své mazlíčky. Vystaveno
bylo přes 132 králíků, 53 holubů
a 50 kusů dr ůbeže. Děkujeme
všem, kteří nám s touto výstavou
pomohli, včetně kolegů chovatelů
ze Lhoty pod Libčany, sponzorům,
občanům z Kostelní Lhoty, kteří
nás vydatně zásobovali domácími
dobrotami, a samozřejmě vystavovatelům.
Úspěch jsme zaznamenali v Praze na Mezinárodní olympiádě
mladých chovatelů. Naše děvčata
Eva Ryšavá a Dana Štípková zde
získala první místa!
Na závěr bychom chtěli poděkovat základním organizacím
Českého svazu Chovatelů z Nového
Bydžova a Sadské, že také uspořádaly samostatné akce pro mateřské
a základní školy. Jsme rádi, že je
nás stále víc.
Miloslava Štípková,
ZO ČSCH Kostelní Lhota

25. listopadu 2013
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Jak posloužila dotace

Rodinné centrum Život je hra děkuje jménem svých nejmladších
kurzistů za finanční prostředky z účelové dotace, které získalo od Města
Sadská, a to z prostředků za odvod z loterií a jiných podobných her.
Za 53 tisíc korun mají děti k dispozici nové pomůcky na výtvarnou
činnost, nové fitbally a švihadla pro zlepšování fyzické kondice a gymnastické pomůcky.
Velkou část dotace jsme použili na nákup kostýmů pro vystoupení a soutěže. Například soutěžní taneční skupina orientálního tance Zahra posílila
o novou tanečnici, díky čemuž se holkám otevřou dveře do dalších soutěží.
Nejstarší děti pak společně pojedou na tanečně-pohybové soustředění
na Rezek v Krkonoších, které je opět z části pokryto dotací od města.
Na děti čeká téměř 6 hodin víkendového tancování a zbytek času vyplní
pohybové činnosti a výlet. Poslední částí dotace jsme uhradili pronájem
tělocvičny v ZŠ Sadská pro potřeby našeho nováčka - životjehrácký
florbalový tým. Florbal při svém vzniku potřebuje maximální podporu,
kterou jsme schopní poskytnout právě díky účelové dotaci města.
Děkujeme, že pomáháte vytvářet pro děti příležitosti, jak aktivně trávit
volný čas.
Anička Kracíková, Život je hra

Porouchaný stroj
Pokud má být škola dobrá, musí pracovat jako dobře namazaný stroj.
Kolečka do sebe zapadají, občas je potřeba nějaké starší vyměnit za nové,
v poslední době je nutné při vyšším počtu dětí zvyšovat i výkon.
My jsme měli štěstí na nová „kolečka“,
která vždy při výměně dobře zapadla, a dál
jsme si pobrukovali, jak nám to šlape. Nikdo
si nepřipouštěl, že by tomu mohlo být jinak.
Dopředu nás postrčilo dobré hodnocení rodičů, výborný výsledek inspekce i prostá radost
dětí z nějaké společné akce.
V létě letošního roku se náš stroj zastavil. Nedá se vyjádřit, jak moc nás nehoda
Milenky Cempírkové šokovala a všechny
ochromila. Snad proto jsme doufali a upínali
se ke každé zprávě z nemocnice s nadějí, že
bude lepší, než ta minulá. Školní rok jsme
začali s přeorganizováním chodu školy, ale
nějak to drhlo. Na každém kroku jsme naráželi na její práci, všude jsme ji viděli. Sborovnou nezněl smích ani zpěv, jak
to bývá zvykem, nikdo neplánoval další akce. Byl to čas čekání na zázrak.
Místo něj nás však zasáhla zpráva nejsmutnější. Oči všech se zalily
slzami, náš stroj dostal definitivní zásah. Místo, které plnila svým optimismem a energií, zůstalo prázdné. Strašlivě prázdné. Denně se díváme
do chodby v přízemí, kde jsme ji vídávali, denně vzpomínáme a uvědomujeme si, že náš stroj již nikdy nebude takový, jaký byl. Nikdy nebudeme
mít příležitost vyslovit uznání za vše, co pro nás i děti denně v tichosti
dělala, nebudeme se radovat z toho, co připravila, ani s ní neposedíme
nad kávou jen tak pro chvíli pohody. Je toho najednou tolik, co bychom jí
chtěli říct. Cítíme obrovskou nespravedlnost ve světském dění. Proč musí
odejít člověk, který měl ještě dlouho žít?
Milenko, bylas úžasným kolečkem v našem stroji. Možná jsme ti to
neříkali dost často, ale měli jsme tě rádi a mezi námi zůstaneš napořád,
protože porouchaný stroj nepůjde jen tak lehce opravit.
ZŠ Sadská
***

Vzpomínka

Je velmi těžké psát o lidech, kteří byli a už nikdy víc nepřijdou mezi
nás. Zpráva o odchodu Mileny Cempírkové bolestně zasáhla snad všechny
obyvatele našeho města.
Oblíbená učitelka základní školy, radní města, členka redakční rady
Sadských novin, ale především správná žena a kamarádka zemřela 26. října 2013 na následky těžkého úrazu ve věku 53 let.
Žila velmi aktivně a cykloturistika patřila k jejím oblíbeným sportovním činnostem. Členové rodiny, spolupracovníci i parta kamarádů,
se kterými trávila poslední dovolenou v Sedlci – Prčicích, se dodnes jen
těžko smiřují s jejím odchodem. Věřím, že bolest časem přejde a Míla
navždy zůstane v našich srdcích.
Cecilie Pajkrtová

Poděkování

Notnou dávku duchapřítomnosti
projevil Jan Slavíček vracející se
16. října nočním městem domů. Okamžitě poté, kdy viděl proudy vody vytékající pod vstupními vraty na radnici,
zavolal na pomoc místní hasiče. Příčinou úniku vody byla prasklá vodovodní
hadička vedoucí k umyvadlu na WC
v přízemí budovy městského úřadu.
Rychlým zásahem oznamovatele tak
došlo k minimálním škodám na majetku
města. Janu Slavíčkovi i členům sboru
dobrovolných hasičů Josefu Doležalovi
a Ondřeji Daňkovi velice děkujeme
za poskytnutou pomoc.
-měú-

Dobrá rada nad zlato
Někteří občané, s nimiž jsem
se setkala, se podivují nad skutečností, že se chodníky a komunikace
ve městě budují až v poslední
čtvrtině roku. Mají pravdu, vždyť
by bylo mnohem snazší pustit se
do stavebních prací hned z kraje
roku, kdy by nás počasí i termín
dokončení příliš netrápily!
To ovšem jde v případě, že
město stavbu hradí z vlastních finančních prostředků a není závislé
na státní dotaci, kdy je situace odlišná. Od vlastní žádosti o dotaci

k zahájení stavby uplyne mnohdy
i rok. Stejné to bylo v případě rekonstrukce ulic Tylova, Smetanova
a Dr. Sokola. Od příslibu dotace
ke skutečnému získání finančních
prostředků uplynulo dlouhých
10 měsíců.
V nich město jako investor
muselo doručit na Ministerstvo
financí ČR spousty podkladů,
aby byla dotace uvolněna. Nejvíce
času zabere soutěž na dodavatele
stavby, která musí být provedena
podle přísných pravidel zákona

o zadávání veřejných zakázek. Teprve po podpisu smlouvy a jejím
doručení na dotační instituci můžeme začít stavět. Bývá to obvykle
na začátku září. Potom si jenom
všichni přejeme, aby zima opravdu začala až na Vánoce a první
mrazíky či jinak nepříznivé počasí
nepokazily celoroční úsilí.
Vím, že rady některých občanek
jsou dobře míněné, ale v uvedeném
případě nebylo možné začít se
stavbou dříve!
Cecilie Pajkrtová, starostka
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Martin na bílém
koni přijel

V sobotu 9. listopadu jsme se všichni pořadatelé sešli už v odpoledních
hodinách na Husínku ve skautské klubovně, abychom připravili pohoštění
pro malé i velké účastníky lampiónového průvodu. Pořádali jsme jej poprvé, a tak jsme jen odhadovali, kolik dětí přijde a jestli Martin na bílém koni
vůbec dorazí. Osvětlení a v maskách jsme se později vydali k sokolovně,
kde se začínali scházet první nadšenci. Barevná světýlka brzo zaplnila
ulici Za Sokolovnou, a to nás mile překvapilo.
Jenže ouha, slíbený Martin zatím nikde. Po několika minutách čekání
se nakonec průvod světýlek a lampiónů dal do pohybu a vyrazil k Riegrově ulici. A tam nastalo překvapení, družina svatého Martina kráčela
přímo proti nám. Martin v přilbici a v rudém plášti, o který se kdysi podle
legendy podělil s žebrákem, zbrojnoši, dokonce i dáma v krásných šatech
a páže na malém poníku. Celkem osm koní s jezdci. Počkali jsme, než si
jezdci upraví výstroj i praporce, a vydali jsme se k Husínku.
Byl to opravdu velmi dlouhý průvod, a tak jsme uvítali, že na kruhovém
objezdu čekali policisté ČR, zastavili dopravu a zajistili nám bezpečný
přechod k autobusovému nádraží. V areálu Junáka se průvod rozptýlil.
Malinké děti soutěžily o bonbóny, kdo měl chuť, opekl si špekáček na ohni,
dospělí se mohli napít „svařáku“ či kávy a pro všechny děti byl připraven
horký čaj. Martinova družina trpělivě vozila děti na koních, dokud ti nebyli
unavení z velkého počtu lidí a cvakání fotoaparátů s blesky.
Milé děti a „dospěláci“, ať už jste s námi zůstali až do konce nebo ne,
děkujeme vám, že jste přišli. Byla to pro nás premiéra a už máme připraveno několik vylepšení na příští rok. Velmi děkujeme Tomáši Bělovskému
z Kostelní Lhoty - bez jeho koní a jezdců by to nebylo ono, Velký dík patří
také Policii ČR, že nám zajistila bezpečný průchod Sadskou, a v neposlední
řadě děkujeme sadským junákům za poskytnutí klubovny a pomoc. -kic-
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Program KIC
PRO DĚTI
neděle 1. prosince od 10.00 a 15.00 hod.
POHÁDKA S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU - divadelní soubor
Klicpera si tentokrát k nadílce připravil pohádku PŘEMĚNA
ČERTA BARNABÁŠE. Byl jednou otec Lucifer. A jeho syn
Barnabáš do pekelné školy nechodil rád. Pořád jenom lenošil, poučky se neučil, pod kotli, jak správný čert, netopil a na svět utíkal
... Přijďte se podívat, po pohádce přijde Mikuláš, čert a andílek.
Informace pro rodiče: balíčky pro své děti můžete přinést hodinu
před představením. Pohádka není dlouhá a zvládnou ji i velmi
malé děti.
Kulturní a informační centrum města Sadská,
Palackého nám. 257, Sadská, tel.: 325 594 329, 603 891 304
e-mail: kic.sadska@email.cz, www.kic-sadska.cz

Kulturní a informační centrum a římskokatolická církev
vás zvou v sobotu 14. prosince na

ADVENTNÍ KONCERT
CANTO CORNO E ORGANO
V sobotu od 18 hodin v kostele sv. Apolináře
Zazní skladby mistrů W. A. Mozarta, J. S. Bacha, J. Haydna a dalších.
Tentokrát se nám představí mezzosopranistka Radka Kyralová, bývalá
členka Hudebního divadla v Karlíně, Státní opery Praha a Národního
divadla, hornista Tomáš Kyral, který působil v orchestru Národního
divadla, Pražského komorního orchestru a jako první hornista ve Státní opeře Praha, a do třetice varhanice Věra Trojanová, pedagožka
a koncertní umělkyně. Věříme, že vám vystoupení udělá radost a před
blížícími se Vánocemi přispěje ke sváteční náladě. Koncert se koná pod
záštitou starostky Cecilie Pajkrtové.
Vstupné: dospělí 100 Kč, důchodci 80 Kč, děti do 15 let zdarma

Sadští ochotníci
na druhém místě
V pondělí 21. října navštívila městskou knihovnu známá spisovatelka
dětských knih Ivona Březinová. S žáky 8. a 9. tříd besedovala o svých
knihách a také o Karlu Hynku Máchovi.

Jitka Dvořáková s žáky besedovala 7. listopadu na téma Péče o pleť
u dospívajících.
Fotografie Městská knihovna

Ve dnech 27. září až 9. listopadu se konal 66. ročník divadelní přehlídky
amatérských divadelních souborů Klicperův Chlumec. Tato přehlídka je
vzpomínkou na rodáka Václava Klimenta Klicperu, který se v Chlumci
narodil 23. listopadu 1792 (zemřel 15. září 1859 v Praze).
Letošní přehlídky se zúčastnily soubory z Ledče nad Sázavou, Nového Bydžova, Hrádku nad Nisou, Hradce Králové, Brezna ze Slovenska,
Chlumce nad Cidlinou a Sadské.
Ani mezi takovou konkurencí se Klicperáci neztratili a ve hře Raye
Cooneyho 1+1=3 předvedli výkon, za který získali řadu ocenění. V celkovém hodnocení obsadil náš soubor 2. místo, cenu za mužský herecký
výkon si odnesli František Černý a Zdeněk Piskáček.
Za tento úspěch a reprezentaci Sadské si všichni zaslouží velké poděkování.
DS Klicpera
Internetový časopis Šťastní senioři nabízí na svých stránkách
www.stastniseniori.cz e-knihu Jiřího Gleta Svatí na Karlově
mostě. Tento nevšední turistický průvodce je určen pro všechny
občany, turisty a milovníky umění.
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25. listopadu 2013
DS Klicpera a KIC Sadská
zvou všechny, kdo si rádi hrají, na

MAŠKARNÍ PLES DIVADELNÍKŮ
v sobotu 18. ledna od 20 hod. v sokolovně.
Nebude chybět předtančení, bohatá tombola, soutěž
masek, dobrá nálada a kapela Radima Keitha.
Vstupné 150 Kč

VÁNOCE 2013

v Lesním ateliéru Kuba v Kersku
DOPROVODNÝ PROGRAM
TRADIČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVY

 sobota 30. listopadu: ADVENTNÍ VĚNCE od 10 do 16.30 hodin
Floristická tvorba v podání Vladislavy Langrové. Začíná advent,
vyzdobte si svůj domov živým věncem či jinou vánoční vazbou.
 sobota 30. listopadu: POVÍDÁNÍ PŘI SVÍČKÁCH od 17 hodin
Spisovatelka Zuzana Maléřová představí novou knihu Příběhy z tribuny s fotografiemi Vlada Bohdana. Pěkný vánoční dárek s podpisy
autorů získáte při tomto setkání.
 neděle 1. prosince: JAK SE TVOŘÍ ŠPERK od 10 do 16.30 hodin
Vyberte si nebo vytvořte originální šperk za pomoci Kláry Kalíškové.
Vhodné i pro šikovné děti.
 čtvrtek 5. prosince: MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA od 14 do 16.30 hodin
Mikuláš, čert a anděl se hlásí do služby! Obdarují každé dítě, které
nás navštíví, drobným dárečkem.
 sobota 7. a neděle 8. prosince: OZDOBY ZE SKLENĚNÝCH PEREL
od 10 do 16.30 hodin
Přijďte si vyrobit hvězdičku na vánoční stromeček z ručně tvarovaných perel a vybrat si i některé ozdoby z bohaté nabídky firmy
Rautis, a. s., z Poniklé v Krkonoších, které vám jistě připomenou
vaše dětství.

***

DEKOR - vánoční víkend s časopisem pro tvořivé (s dárečkem pro
příznivce Dekoru)
 sobota 14. prosince: VYSTŘIHOVANÁ VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
(od 10 do 16.30 hodin)
S výtvarnicí Kornelií Němečkovou budete vyrábět vánoční obrázek.
Nůžtičky si přineste s sebou!
 neděle 15. prosince: PALIČKOVÁNÉ VÁNOCE
(od 10 do 16.30 hodin)
Paličkované obrázky, krajky a vánoční ozdoby v podání Elišky
Plánské. Ukázka, jak se to dělá.

***

 sobota 21. prosince: SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VÁNOČKU (s uzávěrkou ve 13 hodin)
Pečete nejlepší vánočku široko daleko? Soutěže se může zúčastnit
každý, kdo přinese do soboty 21. prosince do 13 hodin vlastnoručně upečenou vánočku. Porota ohodnotí vzhled a chuť. Prosíme
o předběžnou přihlášku telefonicky nebo e-mailem. V 15 hodin bude
vyhlášení výsledků soutěže a předání hodnotných cen.

***

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

www.lesniatelierkuba.cz

LIDOVÉ VÁNOCE V POLABÍ
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem
Od 16. listopadu do 29. prosince
pátek, sobota, neděle (9 až 16 hod.)
Největší a nejrozsáhlejší vánoční výstava „Lidové Vánoce v Polabí“
je opět umístěna do celého areálu skanzenu. V interiérech všech sedmi
chalup najdete scény ze života našich předků - starobylé zvyky a obyčeje
spojené s adventem a obdobím vánočních svátků až do Tří králů. Výstava
začíná starodávnými přástkami a dračkami s podvečerním besedováním,
dále předvádí tradiční obchůzky barborek a lucek, mikulášský průvod
s nadílkou. Jedna z chalup je věnována přípravám na Vánoce v polabské
lidové kuchyni a tomu, co se nakupovalo na předvánočních trzích. Celá
„Staročeská chalupa“ je vyhrazena pro Štědrý den se všemi věštbami
a pověrami, „devaterem jídel“ a štědrovečerním koledováním. Chalupy
v dolní části skanzenu ukazují, jak trávili vánoční svátky naši předkové
před sto lety. Výstava končí ve staré škole tříkrálovou koledou.
Součástí expozice je mnoho starých lidových a kostelních betlémů
z muzejních sbírek a také současné betlémy z nejrůznějších materiálů,
ukázky starých i novodobých vánočních dekorací, návody na výrobu
vánočních ozdob a drobných dárků. Zvláštní část tvoří velká a soustavně
rozšiřovaná kolekce papírových vystřihovacích betlémů a vánočních
pohlednic. V přísálí je opět k vidění velká kolekce z vlastních sbírek nazvaná „Dětské hračky a knížky pod vánočním stromečkem 1890-1950“.
Vystřihovací betlém z Přerova nad Labem od akademického malíře Jiřího Škopka se stal inspirací pro jeho další podobu z oblékaných figurek
v kabinetu u staré školy.
Na všechny adventní soboty a neděle je připraven program s ukázkami
starých řemesel a prodejem dárků.
Výstava Lidové Vánoce v Polabí 2013 se koná v termínu od 16. listopadu do 29. prosince; pro veřejnost je otevřena vždy v pátek až neděli
od 9 do 16 hodin (poslední vstup v 15 hodin).
-muz-
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Podzimní cestování zájezdového kroužku
Prvním výletem po sadském posvícení byly Borecké skály. Protože
u dráhy hořel transformátor, nemohli jsme jet vlakem. Proto jsme
použili linkový autobus do Nymburka. Vlak do Jičína a do Rovenska pod Troskami jsme stihli.
Borecké skály jsou podobné jako
Klokočské, jde se také po vršcích,
výhled střídá výhled. V Borku jsme
sešli na žlutou značku, došli až
k Rokytnickému rybníku, Hrudce
a Vidláku. Zde byl čas na polední
občerstvení. Divili jsme se, jak
rychle bylo obslouženo těch třicet
tři osob. Stačilo na to 3/4 hodiny.
Však jsme personál také pochválili.
Několik turistek šlo přes Petrovice
na zastávku ČD, zbytek pokračoval
do Hrubé Skály. Na Hruboskalsku

Zámek v Kácově
je asi 400 pískovcových věží, některé z nich dosahují výšky až 60 metrů. Zámek Hrubá Skála je postaven
na skalách v místě bývalého hradu,
který se původně jmenoval Skála.
Kamenný most je ozdoben barokními sochami, blízko zámku stojí
kostel sv. Josefa.
Počátkem září jsme se zúčastnili
autokarového zájezdu na zámek
Žleby, který je postaven nad řekou
Doubravou uprostřed parku. V roce
1052 zde stávala strážní věž, kterou
Jindřich z Lichtenberka rozšířil
na hrad. V roce 1421 jej rozbořili
husité, dvakrát byl dobýván královskými vojsky. V 15. století tu
vyrostl nový hrad. Majiteli byli
Černínové, pak Trčkové a od roku

Kácov - morový sloup

nenavštívili, a tak jsme mohli vidět
i další tvrz v Nebovidech, která se
nyní opravuje.
Na další výlet jsme chtěli jet
do Losinského údolí, ale protože
to je hodně kilometrů, raději jsme
zůstali v Kácově, kde ten den bylo
posvícení. Prohlédli jsme si zámek s malým muzeem. Exponáty
jsou zaměřeny na historii města,
pivovaru, řemesel... Když jsme
vystoupili v Kácově na nádraží,
šli jsme přes most, který si zahrál
ve filmu Tmavomodrý svět. Zámek
Žlebský zámek
1746 Auerspergové, kteří jej vlastnili 200 let. Mobiliář je z 16. a 17.
století. Najdete tu velkou zbrojnici, brnění, sečné i palné zbraně.
Za naší návštěvy se tu prováděly
venkovní opravy, ale prohlídka
byla dokonalá. Paní průvodkyně
všechno pověděla, nemuseli jsme
se již na nic ptát.
Následovala krátká procházka
parkem a už jsme odjížděli do Čáslavi, kde byl rozchod na oběd a malou procházku městem. Pak jsme
uháněli k Malešovu, kde je nově
opravená tvrz. Majitel už nás čekal
a provedl nás po svém království.

Tvrz v Malešově
v Kácově dala přestavět kněžna
Marie Anna Toskánská v letech
1726 až 1733. Zajímavá jsou slepá
okna se zvláštními figurálními výjevy. Naproti kostelu Panny Marie
je pamětní deska Valeriána Jirsíka,
českobudějovického biskupa, jenž
na své náklady dal zřídit školu,
kterou dále financoval. Na náměstí
stojí barokní morový sloup se sochami 14 pomocníků. Podle Sázavy
a kapličky svatého Václava jsme
jinou cestou došli zpět na nádraží.
V září jsme ještě šli podél Zákolanského potoka. Začínali jsme
v Zákolanech, které jsou rodištěm pátého prezidenta Antonína

v Čechách. Průvodcem nám byl
ředitel Sládečkova muzea v Kladně
Zdeněk Kuchyňka. Hodně nám pověděl o historii Budče. Zde se svatý
Václav učil psaní, čtení a zpívání
žalmů. Prostý lid v té době tohle
neuměl a kněz potřeboval někoho,
kdo by mu odpovídal při mši. Proto
ta výuka mladých chlapců. Bohužel jako jinde i zde řádili nezvaní
hosté a odnesli, co se dalo. Mše se
zde stále jedenkrát měsíčně slouží,
také o některých svátcích nebo
významných dnech. Přes Kovárny,
Nový Mlýn a rozvodněný Zákolanský potok
jsme došli do Okoře.
Ještě že zde byli nějací
kluci na kolech, kteří
nám pomohli přeskákat
potok. Pod hradem jsme
v hezké hospůdce zaplatili vstupné, byli vpuštěni a zamčeni na hradě
s tím, že za půl hodiny
si pro nás opět přijdou
a pustí nás na svobodu.
Na svou dobu byl hrad
velký, obytná věž měla pět pater,
sklepy mají zachované klenby,
kaple zachovaná okna, byla zde
i studně. Zajímavé je to, že si hrad
nepostavil žádný šlechtic, ale
bohatý konšel z Prahy František
Rokycanský v polovině 14. století.
Po několika deštivých dnech
jsme se vypravili do Býchor. Po odjezdu nás přivítalo už docela slušné počasí, i když trochu větrné.
Uprostřed obce stojí kostel svatého
Bartoloměje, o kterém se píše již
roku 1359. Zámek Horskýfeld je
z roku 1865 a v letech 1904-1916 jej
vlastnil houslový virtuos Jan Kubelík. Zámek je nepřístupný, oplocení

Otakarova věž v Čáslavi
Když jsme zde byli před osmi roky,
byla to ještě stará ošklivá stavba.
Dnes je znát, že má majitele, který
se o ni stará. Místnosti byly velké,
všichni obyvatelé žili pohromadě,
a tak jsme si mohli představit, jak
se ve středověku žilo. Tvrz jsme
opouštěli z prvního patra po padacím mostu a po schodech, což
byl pro nás zážitek. Přímo pod
objektem se nachází údolní nádrž
Vrchlice, která zásobuje vodou
Kutnou Horu. Jak je dobře, že jsou
někdy objížďky, protože jsme projížděli obce, které bychom nikdy

Rotunda v Budči
Zápotockého (1884). Na návsi to
připomíná pomník. Pak kousek
do kopečka a už jsme byli na hradišti Budeč s rotundou svatých Petra
a Pavla. Hradiště bylo založeno
za prvních Přemyslovců. Rotunda
byla podle dochovaných legend
vybudována roku 900 a je nejstarší
zachovanou kamennou stavbou

dva metry vysoké, za zdí vzrostlé
stromy. Vrátili jsme se na náves, kde
je kamenný pomníček s vytesanými
houslemi jako památka na Jana
Kubelka. Do Kolína vedla další
cesta přes Jelen, a protože šla lesem,
mnozí pokoušeli houbařské štěstí.
Cecílie Coufalová
a Antonín Fugl

25. listopadu 2013
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móda pro děti a dospělé
Pro dospělé trendy oblečení Timeout, SAM, Guga a jiné.
Pro děti převážně kvalita českých výrobců : Farmers
(ocenění Česká kvalita), Shara (vysoce kvalitní sofhtshellové
oblečení – i na míru!), Anyface (velmi kvalitní bavlna). Navíc pohádkové motivy Monster High, Hello Kitty, Angry
Birds, The Simpsons a spoustu dalších.

Hotelová škola v Poděbradech
otevírá své dveře všem dětem, rodičům a příbuzným
dne 11. prosince 2013 od 13:00 do 18:00 hodin.

Otevírací doba:
Po – Čt: 9:00 – 17:00,
Pá: 9:00 – 16:00, So: 9:00 – 11:30

Těšit se můžete na kompletní ukázku studia na naší škole, výuku
cizích jazyků, zahraniční praxe, odborných předmětů, vyřezávání
ovoce a zeleniny, ﬂambování, barmanství a mnoho dalšího.

Český Brod, Husovo nám. 16
tel.: 608 461 313 • info@style4style.cz

www.style4style.cz
POZOR! Sleva 10 % při předložení
tohoto inzerátu a platbě v hotovosti!

INZERCE
Z letošních oslav 45. výročí vzniku školy

 Kácení a řez rizikových
stromů stromolezeckou technikou. Tel.: 606527091, www.
kaceni.eu

Kulturní
a sportovní akce

SOKOLOVNA
SADSKÁ
30. listopadu od 20.30 hod.

Taneční zábava

Hraje Telegraf a Seven
vstupné 150 Kč
28. prosince

Staropramen cup 2013
Turnaj v minikopané,
mužstva 3 + náhradníci
startovné 150 Kč/hráč
31. prosince

Silvestrovská zábava
Hraje DJ Kangaroo
alias Salava, pouze oldies
Vstupné 350 Kč, v ceně
rautový stůl se studenou
a teplou kuchyní

Bližší informace, rezervace
a přihlášky v Hospůdce sokolovna nebo e-mailem:
sokolovnasadska@seznam.cz

8

SPORT / RŮZNÉ

Sadské noviny

Ohlédnutí za Budvar Novinky v knihovně
Cupem čtyřher
Už od samého začátku srpna byl
na antukových kurtech za Sokolovnou zaznamenán zvýšený pohyb
tenisových dvojic, které pilovaly
svoje umění na 3. ročník Budvar
Cupu - tenisového turnaje čtyřher
o putovní pohár. Ten se pomalu ale
jistě stává pravidelnou sportovní
akcí v Sadské. Letošní ročník vyšel
na sobotu 17. srpna, ale již od pátku
„dobrovolníci z Tipsportu“ připravovali zázemí, vybudovali stánek
s občerstvením, posezení pro hráče
a diváky, museli také upravit dva
nohejbalové kurty na třetí tenisový,
protože zájem o start v turnaji byl
opět veliký.
Za slunečného počasí se všech
20 dvojic pustilo do vzájemných soubojů s velkým nadšením a všichni si zahráli společně
ve 4 skupinách každý s každým.
Po posledním utkání základní části
bylo určeno pořadí 1. až 4. týmu
v jednotlivých skupinách a ty byly
podle předem stanoveného klíče
dosazeny do hracího pavouka.
Každým vyhraným zápasem se přibližoval zisk nádherného poháru,
bohužel prohra znamenala „stop“
a konec nadějí. Tímto systémem
nejdál dokráčela dvojice Borovička - Čapek a Jaroš - Feistauer.

Po vyrovnaném zápase a dvou
nevyužitých mečbolech ze strany
Jaroš - Feistauer se z vítězství
celého turnaje radovala dvojice
Borovička - Čapek.
Po finále došlo na závěrečné vyhodnocení, předání cen všem účastníkům a k příjemnému posezení
až do nočních hodin. Ale odměny
by si zasloužili i všichni ti, kteří
se starali o perfektní organizaci
turnaje, přísun kalorií nejen hráčům, ale i příchozím divákům, jak
jsme z minulých ročníků zvyklí.
Podávaly se uzené klobásy, na grilu
se točila krůta a nechyběl rezavý
mok z Budějic. A tak jim děkujeme
alespoň touto cestou.
Tomáš Boroven
Výsledky turnaje: 1. Borovička
- Čapek, 2. Jaroš - Feistauer, 3. Číhal - Pospíšil, 4. Malínský - Boháč,
5. Vydra - Vojáček, 6. Studnický Tvrdý, 7. Barták - Krejčí, 8. Boroven
- Povolný, 9. Cícha - Cícha, 10. Kyncl
- Hromádko, 11. Štefanka - Strnad,
12. Frank - Klokočník, 13. Caňkář
- Kutifel, 14. Hubáček - Hubáček,
15. Grunta - Štróbl, 16. Podroužek
- Pošík, 17. Hanousek - Částek,
18. Kovařík - Žána, 19. Sinke - Novotný, 20. Marek - Nedbal.

Kuželkářská liga
Ve skupině A 2. kuželkářské ligy mužů v 7. kole podlehl sadský tým
Vltavanu Loučovice, v 8. kole naopak vyhrál nad Duchcovem. V obou
zápasech Sadská hostovala. V tabulce se drží na čtvrté příčce z dvanácti.
První místo si podržel tým z Vrchlabí následovaný kuželkáři z Jihlavy
a z Trnovan.
V hodnocení jednotlivců si ze Sadské nejlépe vede Tomáš Bek
(7.), Aleš Košnar (13.) a Václav Schejbal (14.).
-zr-

Kurzy pohybové výchovy
V prvním pololetí školního roku
2013/2014 navštěvují kurzy pohybové výchovy dětí a juniorského
aerobiku malí cvičenci ve věku
od 3 do 13 let z Nymburka, Sadské
a spádových obcí.
Na prosinec připravujeme vystoupení, kde předvedeme, co
vše jsme se od září naučili. Díky
dotacím od Města Sadská obdrží
děti nový týmový obleček a také
cvičební balanční pomůcky, které

využijí při návštěvě dalších lekcí
a které napomohou nejen správnému držení těla. Na leden 2014
plánujeme interní závody o medaile
pro účastníky kurzů. A v březnu či
dubnu se bude konat již 12. ročník
Aerobikmánie, soutěže jednotlivců
pro zájemce z celého okresu.
Bližší informace k uvedeným
akcím naleznete na www.renatakustova.cz.
Renata Kůstová

Březinová, Ivona - Básník v báglu: Vtipný letní příběh o moderních
holkách s patřičnou dávkou šílených
dívčích nápadů, romantiky, lásky
a dobrodružství vypráví o třech
šestnáctiletých spolužačkách, které
se rozhodly, že podniknou máchovské putování kokořínskými lesy
přes zříceniny hradů až k Máchovu
jezeru. Kniha pro mládež.
Potter, Alexandra - Co je nového, kotě?: Co bys udělala, kdyby tě tvůj přítel po desetiletém
vztahu požádal o ruku? Zavýskla
ano, popadla prsten s diamantem
a předplatila si časopis Nevěsta?
Nebo zpanikařila a uvědomila si,
že je nejvyšší čas zmizet?
Kepler, Lars - Písečný muž: Jedné chladné zimní noci se ve Stockholmu objeví mladý muž, jenž kráčí
podél železničního mostu. Je silně
podchlazený a má těžký zápal plic.
Kromě toho v nemocnici vyjde
najevo jeden šokující fakt - podle
úmrtního listu má být tenhle člověk
už sedm let mrtvý. Zabil ho sériový
vrah Jurek Walter, jehož poté, co
ho Joona Linna zatkl, soud poslal
na psychiatrii na léčení v naprosté
izolaci. Ale kde ten člověk celé ty
roky byl? Starý případ se znovu otevře. Zdá se, že někdo se snaží dostat
pod kůži sériového vraha. Je třeba
jednat rychle, protože čas běží. Lars
Kepler svým čtvrtým románem
překonává veškerá očekávání.
Viewegh, Michal - Můj život
po životě: Osmého prosince 2012
praskla Michalu Vieweghovi aorta.
V nemocnici ho půl hodiny marně
oživovali, a jak říká doktor Skalský,
kdyby se rozhodli Michala neoperovat, nebylo by to nic proti standardním medicínským postupům.
Jenže to zkusili... A Michal proti
všem předpokladům nejen přežil, ale
o necelý rok později vydává novou,
svou pětadvacátou knihu. Pokouší

se v ní zachytit, jak vypadá život člověka s těžce poškozeným mozkem,
člověka, který by měl být šťastný, že
zůstal naživu... ale jde mu to jen stěží.
Lustig, Arnošt - Colette - Strhující příběh o lásce silnější než
smrt: Colette Cohenová, devatenáctiletá belgická židovka s démantem pod jazykem, se zmítá
mezi hlubokým milostným citem
a brutálním sexuálním násilím.
Dvě podoby lásky tak odlišné a tak
podobné jako pravda a lež. Milostný příběh z prostředí osvětimského
lágru je tak i příběhem o zmatení
všech lidských hodnot, kdy je jen
tenká hranice mezi dobrem a zlem,
pravdou a lží, láskou a nenávistí.
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.
Harknessová, Deborah - Stín
noci: Druhý díl z plánované trilogie zavádí Dianu a Matthewa
do temných uliček alžbětinského
Londýna, v nichž se to jen hemží
špióny, lstmi a úskoky, kde pátrají
po čarodějnici, která by Dianu
naučila lépe ovládat její magické
schopnosti, a hledají stopy vedoucí k tajemnému svazku č. 782.
Do hry však znenadání vstupuje
mysteriózní spolek starých Matthewových přátel známý jako Škola
noci a Matthew a Diana se vydávají
na podivnou cestu, která je zavede
až k 1500 let starému upírskému
tajemství…
Monika Malinová

Římskokatolická farnost zapůjčila městské knihovně 2 knihy Missale
Romanum (kněžské modlitby a breviář) z roku 1858 a 1865. Zájemcům
jsou k nahlédnutí v oddělení pro dospělé.
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