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Oznámení

V důsledku fúze společností Středočeská plynárenská, a.s.,
Západočeská plynárenská, a.s.,
a Severočeská plynárenská, a.s.,
se s účinností od 1. června 2009
stala právním nástupcem uvedených
ﬁrem společnost RWE Energie, a.s.
Tato společnost bude nadále v regionu středních Čech působit v oblasti
prodeje zemního plynu.
Zákazníků a partnerů Středočeské plynárenské, a.s., se uvedená
změna nijak nedotkne, práva a závazky mezi zákazníky, dodavateli
a společností Středočeská plynárenská, a.s., přešly okamžikem
účinnosti fúze na nástupnickou
společnost RWE Energie, a.s. -zr-

Důležitá telefonní čísla:
Městská policie,
tel.: 325 594 406, 724 183 241
Starostka C. Pajkrtová,
tel.: 725 021 440
Místostarosta M. Lébl,
tel.: 725 022 636

Únik vody
v DPS

Výběru dodavatelských ﬁrem
plánovaných investičních akcí se
věnovali radní města 10. června.
Stavební úpravy v městských
dílnách zajistí za 1,023 milionu
korun bez DPH semická firma
ANNES REAL, s.r.o., plynofikaci městského objektu čp. 77
na Palackého náměstí dodá Leoš
Kvíz ze Sadské (60,8 tisíce bez
DPH), chodník u domu s pečovatelskou službou opraví PN Servis
- stavební práce Petr Nesvadba
pokračování na str. 2

Pásmo lidových písniček pod názvem „Ty musíš má milá...“ zahrála v pátek 19. června v kině dechovka Blaťanka
z Činěvsi, s níž hrají i otec a syn Mrzenovi ze Sadské.

Audit hospodaření města
skončil „bez výhrad“

Zasedání zastupitelstva města
se konalo ve středu 10. června.
Přítomní schválili několik prodejů
pozemků. Manželům Kaňkovým
ze Sadské z důvodu zarovnání
chodníku prodá město pozemek
p.č. 1691/2 o výměře 25 metrů
před jejich domem v ulici Dr. Sokola za cenu 300,- Kč za metr,
v téže ulici město prodá zahradu
p.č. 148/1 o výměře 154 metrů
za cenu 200,- Kč za metr Janu
Joštovi z Třebestovic, aby tak
vznikl funkční celek s odkoupenou nemovitostí čp. 232 – bývalá
pionýrská klubovna.
AFK Sadská získá 631 metrů
pozemku 1054/8 přiléhajícímu
k fotbalovému stadionu za 100,- Kč
za metr. Fotbalisté zde vybudují
tréninkové hřiště.
Manželům Dlouhým z Prahy
bude v chatové osadě Mrsoly prodána část pozemku p.č. 2177 o velikosti 81 metrů za cenu 300,- Kč

za metr, dojde tak k přirozenému
zarovnání pozemku.
Město naopak z důvodu majetkového narovnání odkoupí pozemek
pod komunikací v ulici Na Valech
p.č. KN 868/6 o celkové výměře
148 metrů za cenu 50,- Kč za metr
od Ivana Richtery z Prahy a Václava
Hončíka ze Sadské.
Zájemci o půjčku z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2009 se mohou
účastnit druhého kola přijímání
žádostí s termínem do 31. července.
V dozorčí radě Centra sociálních
služeb, o.p.s., Poděbrady, které
zajišťuje pečovatelskou službu
v Sadské, bude město zastupovat
starostka Cecilie Pajkrtová.
Zastupitelstvo se rovněž vrátilo
k hospodaření města za loňský rok.
Schválilo peněžní fondy vedlejší
hospodářské činnosti, příspěvkových organizací a závěrečný účet
města včetně výsledku auditu, který
skončil „bez výhrad“.

Na programu byl i rozbor hospodaření města a jeho příspěvkových
organizací za první čtvrtletí roku
2009. Proti schválenému rozpočtu
byl zaznamenán za první tři měsíce
roku propad v některých příjmech
ze sdílených daní. Důvodem je
ekonomická krize.
Přijaté rozpočtové opatření zahrnulo do letošních příjmů města
47 tisíc korun (poplatek za odnětí
půdy ze zemědělského půdního
fondu), které poslouží předně na
krytí plynové přípojky k dostavbě základní školy, 2,7 milionu
korun, které město využije na
úhradu daně z přidané hodnoty
za prodej plynovodů Středočeské
plynárenské, a.s., a daně z příjmů
za rok 2008 ze zisku z vedlejší
hospodářské činnosti, a 588 tisíc.
Město jimi uhradí služby z předplaceného nájemného a ﬁnanční
vypořádání za technické zhodnocení
jednoho z městských bytů.
-qk-
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Projekt Les jsme
ukončili v Lysé n. L.
Ve středu 20. května jsme se zúčastnili závěrečné konference k projektu
Les, která se konala v ZŠ Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem.
Zdařilou práci
o mraveništi prezentovali druháci Lída
Dvořáková a Vítek
Koniuk. Celkovou
prezentaci našeho
školního projektu
Les předvedly žákyně šestých tříd Lenka
Skalická a Míša Kališová. Vystoupení
našich žáků mělo
velký úspěch, vždyť
Lída s Vítkem v převleku za mravence
byli nejmladšími
účinkujícími ze všech zúčastněných škol.
Chtěla bych všem čtyřem ještě jednou poděkovat za jejich snahu a odvahu. Poděkování samozřejmě patří i vyučujícím a žákům, kteří celoroční
projekt tvořili.
Radka Bláhová, učitelka ZŠ
Fotograﬁe poskytla ZŠ

Historicky druhé volby do Evropského parlamentu se konaly v České
republice v pátek a sobotu 5. a 6. června. Hlasy se však začaly sčítat až
v neděli večer. V Sadské se voleb zúčastnilo 26,92 % voličů, kteří dali ODS
42,05 % hlasů, ČSSD 14,3 %, KSČM 13,87 % a KDU – ČSL 3,32 %. V Sadské tak tato strana nepřekročila nutnou pětiprocentní hranici pro vstup do
parlamentu. Naopak ji získala Suverenita Jany Bobošíkové (6,79 %). Před
lidovci v Sadské skončila i strana Věci veřejné (3,75 %).

Zastupitelstvo města Sadská vyhlásilo
v souladu se schválenými Pravidly

2. kolo přijímání žádostí o úvěr
z Fondu rozvoje bydlení
Podat žádost o poskytnutí úvěru lze do 31. července 2009.
Formuláře žádostí pro fyzické nebo právnické osoby o poskytnutí
úvěru lze vyzvednout v podatelně Městského úřadu Sadská. K dispozici jsou i na elektronické úřední desce na internetové adrese:
www.mesto-sadska.cz
Prostředky z úvěrového fondu lze použít na opravy či modernizaci
bytů, bytových či rodinných domů v katastrálním území Sadská. Půjčka
z Fondu rozvoje bydlení jednomu žadateli nepřesáhne 100.000,- Kč,
žadatel na opravy či modernizaci použije nejméně 50 % potřebných
ﬁnančních prostředků z jiných zdrojů. Úvěr bude úročen 3% úrokovou
sazbou ročně.
Další informace poskytne Městský úřad Sadská.

Únik vody v DPS...
dokončení ze str. 1
ze Stratova (130 tisíc bez DPH)
a střechu kůlny v hasičské zbrojnici opraví Pokrývačství Horna ze
Sadské (64 tisíc bez DPH). Všechny vybrané ﬁrmy podaly nejnižší
cenovou nabídku.
Studii o křížení plánované
cyklostezky do Kostelní Lhoty
se železniční tratí vypracuje za
8,2 tisíce korun bez DPH společnost FULZAR, s.r.o., z Týnce nad
Sázavou. Studie poslouží k žádosti
o územní rozhodnutí.
Rada se také zabývala skrytou
závadou tlakového ventilu v kotelně domu s pečovatelskou službou,
kvůli které od září 2008 do počátku

ledna docházelo k nepozorovanému odtoku vody do kanalizace.
Zvýšená spotřeba vody představuje
ﬁnanční částku 30 tisíc korun,
kterou město uhradí z rozpočtu
vedlejší hospodářské činnosti.
Téhož dne ještě rada schválila
výjimku z počtu dětí pro školní
rok 2009/2010 ve všech třídách
mateřské školy na 25 a souhlasila
s čerpáním ﬁnančních prostředků
z rezervního fondu mateřské školy
na pořízení kopírky (22 tisíc korun) a dovybavení tříd nábytkem
(50 tisíc).
Přijaté rozpočtové opatření
předpokládá dotaci z úřadu práce
na veřejně prospěšné práce. -qk-

Městká knihovna
nabízí o prázdninách
LETNÍ HRÁTKY
PRO DĚTI:

1) společenské hry
2) tvorba z papíru a vlny
3) malování na chodníku
3) soutěžení
4) kulečník
5) skákání panáka
v pondělí a ve čtvrtek
od 9.00 do 11.00 hod.

Knihovna pro letošní hrátky zakoupila panáka na skákání. Děti
jej již sestavily a vyzkoušely.
Foto Božena Poláková

25. června 2009
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Třídíme odpad IV

Co stojí odvoz
a zpracování odpadů

V pondělí 22. června se v obřadní místnosti Městského úřadu v Sadské
konalo slavnostní vyřazení žáků devátých tříd. Ti při něm dostali pamětní
list a zlatý řetízek.

Jaký byl školní rok
2008/2009?

Po celý rok probíhaly ve škole
menší či větší akce. Projektem
prvního pololetí bylo téma Les, ve
druhém pololetí žila škola projektem Sympaťák školy. Po splnění
velkého množství vědomostních
úkolů se začalo nacvičovat vystoupení pro veřejnost. Nabitý sál kina
ocenil všechna vystoupení chlapců,
moderátora Aleše Cibulku i zpěváky
Alana Bastiena a Petra Poláčka.
Komentář Nymburského deníku,
který celou akci pojmenoval jako
„velkolepý galavečer“ hovoří za
vše. Ocenění si však zaslouží všichni učitelé, kteří přípravě věnovali
obrovské množství času a energie.
Událostí roku bylo bezesporu
dokončení přístavby školy. Práce
probíhaly za provozu a je nutné
zmínit stavební ﬁrmu, která měla
vše na starosti. Dodržela termín
i kvalitu předávané budovy. Škola
se tak dočkala konečně důstojných
prostor pro školní družinu a výuku
výchov. Tady bych ráda poděkovala
vychovatelkám i rodičům za nekonečnou trpělivost během roku před
uvedením přístavby do provozu.
Práce v náhradních prostorách nebyla jednoduchá a my jsme vděčni
za vstřícnost, se kterou k tomuto
problému přistoupili.
Ihned po dokončení přístavby se
začalo pracovat na školním dvoře
na výstavbě venkovního hřiště.
To slouží od ledna žákům školy
i veřejnosti. U správce si zadává
stále více skupin hodiny jen tak na
proběhnutí. Hřiště slouží na nohejbal, volejbal i malou kopanou. Díky
učiteli Davidu Bartákovi se na jaře
ve škole konala malá školní liga,
v níž se po mnoho týdnů potkávaly
týmy složené náhodně z dětí školy.

Na všech účastnících bylo znát, jak
moc si nové prostory užívají.
Školní rok byl také rokem, kdy
do našeho života vstoupila krize.
Pod tlakem informací z médií a strachu ze ztráty zaměstnání se do života veřejnosti vkrádá nervozita, kterou jsme mnohdy pocítili na vlastní
kůži i my ve škole. Stále častěji se
pozastavujeme nad nevraživými
vzkazy v notýscích, nad útočným
chováním rodičů při sebemenším
problému jejich dětí nebo naopak
nad naprostým nezájmem o ně.
Těžko se nám vysvětluje škodlivost
kouření, když potkáváme naše žáky
s rodiči ve městě s cigaretou v ruce.
Ne dítě, ale dospělý musí přece
vědět, že porušuje zákon a svou
benevolencí ohrožuje jejich zdraví.
Co si myslet o rodiči, který na větu
v notýsku „Prosím dohlédněte na
přípravu syna“ odpoví „Starejte se
o sebe…“ My se však o sebe starat
nechceme. Vaše děti jsou i našimi.
Snad volíme odlišné cesty, ale cíl
je stejný. I my si přejeme, aby naši
školu opouštěli vzdělaní a slušní
lidé. Lidé, kteří dovedou pomoci
kamarádovi v nouzi, umí se slušně
chovat a jednou se právě tak budou
chovat ke svým rodičům.
Těch vstřícných a vnímavých
je naštěstí ještě velká většina. I oni
mají své starosti a přesto s námi
ochotně řeší vše, co je třeba. I pro
ně byl uplynulý školní rok rokem
mezi povoláním, domácností, školou a rodinou. A tak nejen všem
učitelům, ale právě vám, rodičům,
patří můj velký dík za práci, kterou
jste odvedli ve výchově svých dětí,
a budu vám velmi vděčná, pokud
zůstanete po našem boku i nadále.
Blanka Žánová, ředitelka ZŠ

Všichni platíme „za odpady“
a celá řada z nás si klade otázku,
proč platit za něco, co vyhazuji.
Na druhou stranu je třeba říci, že
produkce odpadů k lidské společnosti neoddělitelně patří, vždyť
odpadní jámy existovaly už v pravěku. Každý z nás produkuje odpad
a zároveň žádá, aby ho odpad
neobtěžoval a aby se neválel okolo
domů a měst. A protože odpady
se prostě musí odvážet a je nevyhnutelné, aby se s nimi v rámci
ochrany zdraví a přírody nakládalo
bezpečně a podle zákona, je nutné
za tuto službu platit.
Z našich předchozích článků
vyplývá, že pro správné nakládání
s odpady je nezbytná celá řada na
sebe navazujících technických
zařízení, od sběrných nádob
přes svozová vozidla po zařízení
pro odstraňování nebo úpravu
a recyklaci odpadů. Všechna
tato zařízení obsluhují lidé, kteří
musí být za svoji, mnohdy velmi
náročnou, práci placeni. Jen pro
představu, pořízení popelnicové
nádoby na směsný odpad stojí
okolo 600,- Kč, kontejner na
třídění odpadů nestojí méně než
6000,- Kč. Svozové vozidlo, které
bude odpady svážet, nepořídíte
za méně než 3 miliony korun.
Auto dnes jezdí na drahou naftu
a většinou ho obsluhuje tříčlenná
posádka. Skládka, kam se odpady
vozí, musí splňovat celou řadu
zákonných a technických norem
a její výstavba stojí v řádech sto-

vek milionů korun, spalovna odpadů v řádu miliard. Z každé tuny
odpadu uloženého na skládku se
navíc odvádějí zákonné poplatky,
které se každé dva roky zvyšují
o 100 Kč za tunu.
Třídicí linka na separovaný odpad vyjde sice levněji, jen v řádech
milionů, ale rozhodně nedokáže
vyřešit problém směsného komunálního odpadu. A provoz třídírny,
která zaměstnává nejméně desítku
zaměstnanců, také není zadarmo.
Přestože dobře vytříděný odpad je
surovinou, s níž se dá obchodovat,
příjmy z jejího prodeje nestačí
pokrýt náklady spojené se sběrem,
svozem a úpravou odpadů. Ve
všech městech a obcích vybíraný
poplatek od občanů, nejčastěji ve
výši kolem 500,- Kč na osobu za
rok, pokryje jen 60 až 80 % nákladů
na odpadové hospodářství. Zbytek
musí obec či město doplatit ze
svého rozpočtu.
Sečteno a podtrženo, nakládání
s odpady je náročná, zodpovědná
a taky drahá záležitost, bez které se
ale neobejdeme.
Projekt Středočeského kraje
a společností EKO-KOM, a.s.,
a ASEKOL, s.r.o.
Nezapomeňte, že ukládání
odpadů na skládky je každé
dva roky dražší. Proto třiďme odpady, ať jich na skládkách končí co nejméně.
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ŠACHOVÉ HRÁTKY

Před časem jsem informovala
děti i dospělé o možnosti hraní
šachů v knihovně. Děti začaly hrát
ve výpůjční době o bonbon.
Nyní jsem se dozvěděla, že
v Sadské máme malého šachistu
Matěje Škrabánka. Ke královské
hře jej přivedli rodiče, kteří ji doma
často hrají. Matějovi je pět let, takže
je mezi svými spoluhráči v Sokole
Nymburk nejmladší a to platí i na
soutěžích, kterých se účastní. Na
otázku, co dalšího jej zajímá, vyjmenoval všechny možné hry vhodné
pro děti a ze sportu fotbal a tenis,
který trénuje v Poděbradech.
Na Matěje mne upozornil tatínek
jiného malého šachisty Martina Homoly z Chrástu, který odtud dojíždí
se synem do Sokola v Českém Bro-

dě. Martin chodí do 3. třídy a šachy
začal hrát doma s tatínkem a dědečkem. Martina zajímají naučné knihy,
které si půjčuje celá rodina v naší
knihovně, rád sleduje v televizi
naučné seriály pro děti.
Z internetu se dá zjistit, kterých
soutěží se oba malí šachisté zúčastnili a jak se umístili v okresním
nebo krajském přeboru. Martin má
za sebou již pěkné úspěchy.
Chlapce jsem vyzvala, aby si
v knihovně zahráli. Partie to byly
zajímavé a napínavé a obě vyhrál
starší Martin. Nakonec si chlapci
vyzkoušeli kulečník, který je v dětském oddělení knihovny.
Martinovi a Matějovi přeji, aby se
jim dařilo v soutěžích i ve škole.
Božena Poláková

Výročí posvěcení kostela
a kaple v Sadské

NÁVŠTĚVA
U MYSLIVCŮ

V sobotu 16. května jsme měli
myslivecký den. I když pršelo,
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,
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.
Za odměnu jsme si
mohli opéct vuřty.
Nejvíce se nám líbili pejsci, které jsme

mohli vodit v okolí Horky. Dokonce
jsme dostali malou odměnu - zápisník o lesních zvířatech. Počasí
nám vydrželo i na zpáteční cestu.
Myslivcům moc děkujeme a těšíme
se na další setkání, které nám slíbili
už na podzim.
Lída, Terezka, Kája a Filip,
žáci 2. B

Sadská se jako město i jako farnost může pyšnit starobylou historií.
Nachází se zde mimo jiné památný
kostel svatého Apolináře a kaple
Panny Marie Bolestné, které jsou
ve správě Římskokatolické farnosti
Nymburk (Sadská farnost byla
samostatná do roku 2005). Dnešní,
převážně barokní podoba kostela,
je datována do 18. století. Právě do
této doby - přesně na 30. srpna 1739
- spadá i poslední vysvěcení kostela.
Na letošní rok (jak symbolické, že
na neděli) tedy připadá 270. výročí
posvěcení kostela svatého Apolináře
v Sadské. Letní období je pro tento
kostel významné také proto, že 20. července má svatý Apolinář svátek.
Ale to není jediný důvod pro
oslavy. V roce 1779 byla dostavěna
a posvěcena kaple Panny Marie
Bolestné.
Je to jistě pro farnost i pro městečko Sadská úctyhodná událost. Poděkovat našim předkům - duchovním, farníkům a ostatním občanům,
kteří zde sloužili a pečovali o tyto
kulturní a sakrální památky - budeme moci v neděli 30. srpna v Sadské
v kostele svatého Apolináře během
slavnostní mše svaté.
V této době se ve spolupráci s Polabským muzeem plánuje též výstava
v jeho sadské pobočce. Zde bych Vás
chtěla oslovit a vyzvat ke spolupráci
na přípravě této výstavy. Potřebujeme pomoci shromáždit a zpracovat
různé materiály (fotograﬁe, texty,
předměty) a vytvořit postery, které
se vztahují k historii sadské farnosti.
Jde především o období od 2. světové
války do současnosti. Připomínám
například TAIZE - setkání mladých

křesťanů z celé Evropy v roce 1990.
Myslím nejen na občany starší, ale
i na studenty zajímající se o historii.
Svoji pomoc by mohli zhodnotit
v různých seminárních a projektových pracích.
Kontaktovat můžete muzeum
v Sadské na telefonních číslech

Kaple Panny Marie Bolestné
325 594 521 nebo 775 631 234, e-mail:
sadska@polabskemuzeum.cz, či
v otevíracích hodinách přímo v budově muzea (neděle až čtvrtek
v 9.00 - 16.00 hod.). Pokud nebude
otevřeno, je nutné zvonit venku
u vchodu před hlavními dveřmi.
Po 8. červenci je možné volat i na
telefonní číslo 605 309 480.
Helena Štěpánová
Více o minulosti Sadské a její
farnosti najdete v knihách „Sadská“, napsané zdejším děkanem
paterem Vojtěchem Jelínkem (1912),
a Dějinopis města Sadska od F. A.
Paroubka (1935).
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HURÁ, PRÁZDNINY!!!
pátek 26. června od 16.00 a od 20.00 hodin

Již čtvrtým rokem přivítáme odpoledne děti a večer dospělé na
oslavě začátku prázdnin. Tentokrát u SOKOLOVNY a v SOKOLOVNĚ
(nikoli u Jezera).
KARNEVALOVÁ SHOW
Pro děti od 16.00 hod. na hřišti u sokolovny!
O dobrou zábavu vás i rodičů se postará legrační klaun, co umí
kráčet na chůdách a kouzlit. Strávíte příjemný podvečer plný legrace
a písniček. Vstupné dospělí 40,- Kč, děti 30,- Kč.
V případě špatného počasí se sejdeme v sokolovně.
ZÁBAVA V SOKOLOVNĚ
Pro dospělé od 20,00 hod.
Přijďte si zatančit a pobavit se. K tanci hraje skupina Pohoda. Můžete
se těšit na předtančení El dance Lucky Šebestové a slosování vstupenek
o velmi zajímavé ceny. Vstupné 80,- Kč, předprodej na zábavu v kulturním a informačním centru nebo v městské knihovně K. Viky.

Sobotní odpoledne 23. května patřilo v Lesním ateliéru Kuba tradičnímu
Hrabalovu Kersku. Účastníky letos pobavilo Divadlo hudby Nymburk,
skupina To-Jo band a rovněž populární osobnosti Zdenka Hadrbolcová
a Iva Hüttnerová.

Děkujeme těmto sponzorům: Nehtové studio Martina Husáková, Potraviny
Petr Hnilo, Čalounictví Michal Fedačka, Obchodní dům Zlatý slon, Hotel
Modrá hvězda, Drogerie Teta a Salon Gabriela z Čelákovic.

LÉTO V KERSKU
červenec a srpen 2009

Eva Pilarová: Fotoobrázky
Prodejní výstava trvá do 30. července

Malování triček

Přineste si bavlněné barevné tričko, které si pod vedením Jiřiny
Richterové vyzdobíte pomocí sava. Děti si svá trička ozdobí malováním
nebo razítky, možnost malování i na plátěnou tašku.
Sobota 18. července od 10.00 hodin, přihlášky předem na tel.:
325 598 122, cena kurzu 100,- Kč.

Dřevíčkova dílnička

Tvůrčí hraní se dřevem, seznámení s různými postupy opracování
dřeva, dřevoobráběcími stroji a nářadím. Děti si domů odnesou vlastnoručně vyrobenou dřevěnou hračku.
Neděle 19. července od 10.00 hodin, přihlášky předem na tel.:
325 598 122, cena kurzu 150,- Kč.

Zita Magyar: Maďarská keramika

Vernisáže výstavy vlastních fotoobrázků se 6. června v Lesním ateliéru
Kuba v Kersku zúčastnila Eva Pilarová. Přítomným návštěvníkům rovněž
zazpívala několik svých nestárnoucích písní.
Občané a milovníci vín, jak jistě víte, v našem městě
Sadské je vinotéka, kde se můžete osvěžit dobrými víny.
Jistě přijdete ochutnat jak víno bílé, tak i červené.
Z bílých vín doporučujeme:
TRAMÍN ČERVENÝ
MULLER THURGAU
PÁLAVA

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
RULANDSKÉ BÍLÉ
CHARDONNAY

Z červených vín doporučujeme:
CRIANZA
MODRÝ PORTUGAL
CABERNET MORAVIA
FRANKOVKA

Vernisáž nové výstavy keramické tvorby mladé maďarské umělkyně,
vycházející z lidové tradice, se koná v sobotu 1. srpna ve 14.00 hodin.

Keramický kurz
Pod odborným vedením Jitky Čmugrové si vyrobíte originální květináč, výrobek vám vypálíme do 14 dnů v keramické peci.
Sobota 15. srpna od 10.00 hodin, přihlášky předem na tel.:
325 598 122, cena kurzu i s materiálem a výpalem 300 Kč.

Divadelní představení: Velký výlet za zvířátky
Divadélko Paleček zavede děti mezi zvířátka a zapojí je do hry. Každé
dítě dostane malý dáreček
Neděle 16. srpna od 16.00 hodin, délka představení asi 45 minut,
vstupné děti 30,- Kč, dospělí 40 Kč.
Lesní ateliér Kuba v Kersku má otevřeno i o prázdninách denně
mimo pondělí od 10.00 do 12.00 a od 12.30 do 17.00 hod.

www.lesniatelierkuba.cz

Mimo těchto točených vín je možné zakoupit
i vína lahvová dle vlastního výběru.
Od 1. 7. do 30. 7. 0,2 dcl Veltlín za 15,- Kč
v naší zahradě pod lípami.
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Bejvávalo,
bejvávalo...

ZANIKLÉ
OBCHODY
V dnešním našem vzpomínání
nakupovat pojďte s námi,
v zaniklých už obchodech,
jen tak v duchu, šetřte dech.
Při pohledu na staré pohlednice
se ocitneme jakoby v jiném městě.
Ulice plné malých krámků, snad
v každém druhém domě byly,
alespoň na náměstí a v přilehlých
ulicích. Však se na ně podívejte! První kupec rytíř Antonín
z Clannerů z Hor Kutných se
usadil v Sadské roku 1794 (podle
prof. O. G. Paroubka, jehož maminka v další generaci do tohoto
rodu patřila). Obchod byl zřízen
v domě číslo 76 na náměstí. Později ho převzal jeho bratr F. X.
Jan (1776 - 1836) a přestavěl ho.
F. X. Jan byl nejenom kupcem, ale
nájemcem mýt a zastával čestné
úřady městské. R. 1817 dal svým
nákladem zříditi české ochotnické divadlo v Sadské. Hrávalo se
v 1. patře jeho domu. Na starých
fotograﬁích se podívejte na zaniklé obchody v Sadské. Přejeme
dobré nakupování.
Stálé dopisovatelky
Míla Borovenová
a Květa Pajkrtová

V ulici od nynější Normy po spořitelnu sloužily zákazníkům prodejna novin, knih St. Batlíka, opravna aut V. Šmída,
holičství F. Fialy, drogerie F. Müllera a cukrárna Františka Němečka. Uprostřed řady domů stál patrový objekt
č.76 prvního sadského kupce rytíře Antonína z Clannerů. Později zde v patře jeho bratr zřídil divadlo.

Čas utíkal, měnili se majitelé obchodů, prodavači i sortiment zboží. Toto jsou krámy v Kostelní ulici. V druhém
domě vpravo bylo holičství, hospoda, drogerie (nyní Stiborovi), vlevo se v horní části ulice nacházel koloniál,
železářství, pekařství, krejčí a hodinář.

V budově muzea bývalo zlatnictví pana Marčana. Na
obrázku si ještě všimněte náhrobku O. G. Paroubka,
který je nyní umístěn na hřbitově.

Poděkování OPI U M

Mateřská škola děkuje prostřednictvím Sadských novin Marii
Holanové za nový písek na dětské
pískoviště, který pravidelně každý
rok věnuje našim dětem, Michalu
Klokočníkovi za ﬁnanční sponzorský dar pro děti, které jely na školku
v přírodě, a Evě Krátké za umístění
tabla předškoláků v papírnictví.
Učitelky z mateřské školy

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.
 Minulý týden jsem ztratila
v Lázeňské ulici fotoaparát Olympus. Prosím nálezce, aby mi zavolal na telefonní číslo 325 594 937.
Děkuji, Růžena Hrušková

Opium je užíváno sezonně.
Získává se nařezáváním makovic
máku setého. V letních měsících se
jeho uživatelé často doslova stěhují na pole. Po užití opia dochází
k útlumu organizmu - zpomalení
dechu, snížení krevního tlaku
a podobně.
Na opiáty vzniká již po několika
užitích silná fyzická i psychická
závislost. Riziko předávkování je
u této drogy velmi vysoké. Dochází
při něm k silnému útlumu a často
také k zástavě dechu.
Nebezpečí opia spočívá především ve zdravotních rizicích spojených s nejčastější formou jeho užívání (nitrožilně). Velikým rizikem
je špatná hygiena při získávání opia
a následného nitrožilního užívání
přímo na polích. Často dochází ke
vzniku infekcí, plísní, poškození žil
a plicních kapilár. To má za následek

I takto se prodávalo na poutích. Zmrzlinu nabízí paní
Němečková a různé drobné zboží pouliční prodavač.

problémy s dýcháním a nedostatečným okysličováním krve.
Vzhled: zaschlé a dosušené
hnědé mléko.
Způsob užití: kouření, injekční
aplikace, ústní (odvary).
Příznaky: jizvy po vpichu při
nitrožilním způsobu aplikace, spavost v nezvyklou dobu, pod vlivem
drogy 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, nedostatečné
zpracování směsi, tuhé částice,
příměsi, nesterilní aplikace, vysoká
možnost předávkování.
Abstinenční příznaky: bolesti
kloubů, břicha a svalů, zvracení, nevolnost, průjmy, třes nebo křeče. -sem-

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.
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Zájezdový kroužek letos jezdí více do přírody

V minulých letech jsme hojně
navštěvovali hrady a zámky, letos
jsme si řekli, že to bude příroda.
Náš tříkrálový pochod směřoval kolem Sadské. Ráno byl mráz
-12 stupňů, odpoledne krásně slunečno. V nově napadaném sněhu
jsme prošlapávali Písteckou cestu
a přes Písty kolem Labe jsme došli
k Jezeru. U Kostomlátek na Labi se
vyhřívala labutí rodinka.
Koncem ledna jsme si domluvili
návštěvu podzemních prostor České
národní banky v Praze. Je tam výstava různých platidel od perliček,
svitků, drátů, hřiven, platívalo se
i tabákem a jinými věcmi. Zhlédli
jsme i vývoj mincí a bankovek,
jak je razili čeští králové, později
náš stát. Potom jsme zašli ještě
do Anežského kláštera, kde byla
výstava o svatém Václavu. Pochodili jsme starými uličkami Prahy
a vůbec jsme se nedivili, že se u nás
cizincům tolik líbí. Nakonec jsme
ještě stihli prohlídku Paladia, ale
moc jsme toho nenakoupili, kdo by
se s tím taky nosil.
V únoru jsme měli jenom jeden
výlet a opět s čerstvě napadaným
sněhem. Sice jsme šli z Peček po silnici, ale moc aut nejezdilo, tak to ani
nevadilo. V Tatcích na nás v místní
hospůdce V Chaloupkách již čekala
paní vedoucí a ohřívala párky.
Lázně Bohdaneč jsme si vybrali
3. března. Z Pardubic je to kousek
trolejbusem, který zastaví hned
u kostela svaté Máří Magdaleny. Je
zajímavý tím, že ve věži bydlíval
kostelník a pověžní, kteří si museli
i topit, a tak má kostel komín. Na
radnici je vidět městský znak, vedle
vchodu je zazděn vídeňský loket
(48 cm). A jak říká stará turistická
moudrost, že hrady a zámky se mají
prohlížet zvenčí a hospody zevnitř,
tak jsme to tak udělali. Lázeňským
parkem vede okružní cesta kolem
Kutnerovy kapličky, zastavili jsme
se u kamenného křesla, které dal
zhotovit pan Tiller pro svoji manžel-

Kutnerova kaplička v parku lázní
Bohdaneč

ku. Cesta dále pokračuje březovou
alejí na hřbitov s kostelem svatého
Jiří. Jsou zde pochováni rodiče
architekta Gočára, spisovatel Josef
Jaroslav Langer a dr. Veselý, zakladatel zdejších lázní (v roce 1896).
Odpoledne jsme ještě zašli k Bohdanečskému rybníku, nakoupili
Miletínské modlitbičky a Lomnické
suchary.
Za 14 dní nato pršelo, ale
v Kralupech nad Vltavou se počasí umoudřilo. Však jsme to také
domlouvali se svatým Petrem!
Stezka začíná u mostu, který je
technickou památkou. Stavěl ho
architekt Jiří Kroha v roce 1926.
Dvořákova stezka pokračuje stále
podle Vltavy až do Nelahozevsi.
Po cestě jsou skály s jeskyňkami
a dolíky, vyhloubenými vodou.
V Nelahozevsi jsme se podívali jen
zdálky na zámek, na kostel svatého
Ondřeje a hned naproti na rodný
dům a památník Antonína Dvořáka.
Prošli jsme celou obec, u bývalé
továrny Povltavské tukové závody
(dnes se tam také vyrábí umělé
tuky) je starý most z roku 1903
a Miřejovská elektrárna. O kousek dál je postaven nový most
pro silniční dopravu. A tím jsme
se vrátili opět na druhou stranu
a pokračovali do Nových Ouholic
přes Staré. V Nové Vsi jsme trochu
zamotali hlavu paní hostinské. To
víte, najednou přišlo 19 hladových
lidí! Ale poradila si. Zavolala kamarádku a během hodiny už jsme
hladoví nebyli. Část se nás šla ještě
podívat do Vepřeku na obedněnou
zvonici a pamětní desky padlým
v I. světové válce. Jsou umístěny na
zdi kostela Narození Panny Marie
ze 14. století.
Na apríla jsme se vydali zase
k vodě, tentokrát do Kostelce nad
Labem. Šli jsme stále po břehu až
do Neratovic. Kostel svatého Víta
původně z 15. století byl několikrát
přestavován. V místní čtvrti Rudeč
je několik starých statků, minuli
jsme jez s elektrárnou, který projektoval architekt Zázvorka v roce
1930. V Lobkovicích jsme si připomněli, že zde ve 14. století stála
tvrz. Ves si koupil Mikuláš Chudý
z Újezda, který se později začal psát
Hasištejnský z Lobkovic. Byl to
předek všech Hasištejnských. Zámek vlastnil také advokát Měchura,
jeho dceru Terezu si vzal František
Palacký, který zde napsal také část
svých Dějin. Jsou pochováni na
zdejším hřbitově. Klíč je v čp. 71.
Druhý dubnový víkend jsme
byli na Olšanských hřbitovech
s průvodcem, který to tu velmi
dobře znal, a tak jsme mohli postát
u hrobů, kde jsou pochováni například František Ladislav Čelakovský,
Josef Jungmann, Bernard Bolzano
a jiní. Kvůli hezkému výhledu na

Prahu a okolí jsme si ještě vyjeli na
Žižkovskou věž.
Výlet z Uhříněvse do Běchovic
se také vyvedl. V městě jsme už
byli, a tak jsme se hned vydali na
cestu kolem starého židovského
hřbitova, krajem obory podle Říčanského potoka. U Podleského
rybníka jsme chvilku odpočívali,
posvačili a po hrázi pokračovali dále
do Dubče. Zde stojí opravený starý
špýchar a hned vedle dům s pečovatelskou službou Harmonie. Ze
starého zájezdního hostince je nyní
restaurace U Šimůnků, kterou jsme
opět prohlíželi zevnitř. Do Běchovic
už byl jenom kousek.
V květnu jsme si trouﬂi na náročnější výlet. Vystoupili jsme z motoráčku v Oparně, což je zastávka
na znamení kousek od Lovosic,
a pomalu jsme šplhali na dvojkopec

Vrcholek Lovoše
Lovoš a Kybička. Výhledů na Milešovku a západní Středohoří bylo
z různých stran dost.
Chata na vrcholu Lovoše patří
Klubu českých turistů v Lovosicích.
Pan chatař nám podrobně označil
všechny kopce, které byly vidět. Na
východní straně jsou vidět Lovosice
i s ohybem Labe a jezírkem, které
vzniklo po těžbě písku a kde je dnes
kotviště lodí. Měli jsme i společné
známé, protože když jsme mu řekli,
že jsme ze Sadské u Nymburka,
pochlubil se, že tam byl nedávno na
návštěvě pan ředitel Benák z nymburského pivovaru. Než jsme se
vydali na Lovoš, dostali jsme dobrou
radu, ať tu trasu nechodíme z Lovosic, že je to velký „padák“. Poslechli
jsme a z Lovoše jsme tím prudkým
kopcem šli dolů. Na vrcholu je umístěno zařízení pro telekomunikace.
Modřanskou rokli jsme šli v polovině května. Měli jsme podrobný
popis cesty, ale ty studánky a boží
muka jsme stejně nenašli. Cesta
podle Libušského potoka byla v rovině, žádný kopeček, a tak se nám
šlo docela pohodlně. Cestou jsme
potkali 2 vodní nádrže, na jedné plavala matka kačena a za ní, jako podle
pravítka, 4 kachňata. Dohonila nás
autem městská policie. Na kontrolu
turistů to nevypadalo, ale pak jsme
zjistili, že v potoce plavou leklé ryby,

zřejmě měli „případ“. Po celé cestě
jsou umístěny panely s informacemi
o krajině, květeně, ptácích, zvířatech,
u každé cedule je menší odpočívadlo.
Z Modřan jsme ještě vyjeli tramvají
na Čechův most, vyšplhali se na Letenskou pláň a prošli parkem.
Kdo sedí doma, nic zlého ho
nepotká, ale nemá o čem vyprávět.
To my toho na vyprávění máme zase
dost. Tak třeba o tom, že ve vlaku jezdí další Sadšťáci, a když je to nutné,
tak vám třeba doručí bundu zapomenutou ve vlaku nebo hole, které
občas zůstávají na nádražích. Nebo
se i stane, že kamarád nastoupí do
jiného vlaku, ale protože my chodíme pomalu, tak nás po cestě dohoní.
A moudrá rada: Když něco hlásí na
nádražích, pozorně poslouchejte, poněvadž třeba ten vlak, který obvykle
jezdí ze 3. nástupiště, je najednou
přistaven na
čtvrtém.
Vstup do
Tichého údolí
začíná v Roztokách. Nahlédli
jsme do parku,
v zámku už
jsme také byli.
Když zde koupil mlýn otec
malířky Zdenky Braunerové,
jezdívali sem
Julius Zeyer,
sochař František Bílek, Anatole France, August
Rodin. Tiché údolí je vlastně údolím
Únětického potoka. Cestou jsme si
všimli hotelu Sakura přestavěného
na nemocnici. Potom se jde kolem
zahrad - zachovaly se mlýny Spálený, Trojanův (zde se natáčeli Dva
písaři), na Třešňákův mlýn se dnes
jen vzpomíná. Na místě Spáleného
mlýna byla postavena svíčkárna,
budova je dnes využívána jako byty.
Cesta vede pod Holým vrchem,
na kterém bylo nalezeno v letech
1870 - 1880 kosterní pohřebiště.
Některé nálezy pak byly vyčleněny
jako Únětická kultura z 1. poloviny
2. tisíciletí před naším letopočtem
(starší doba bronzová). Výhled
z Alšovy vyhlídky byl krásný, ale
dopřával si ho jen někdo. Na dohled
byly Únětice s barokním kostelem
Nanebevzetí Panny Marie a zchátralým zámečkem. Další obec měla
podivné jméno Černý Vůl. Sluníčko
velmi slušně hřálo, proto se nám už
moc nechtělo chodit. Došli jsme jen
do Statenic, což je obec s bývalým
zámkem, který koupili Italové
a budou z něj mít hotel. To aspoň
tvrdil domorodec. Odtud už nám
jel do Prahy městský autobus až na
konečnou do Dejvic.
Ještě nás čeká výlet na Sázavu
a do Liběchova, ale o tom až příště.
Cecilie Coufalová
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Vosičky úspěšné i za hranicemi

Město Swyz, kde byla podepsána
zakládající listina Švýcarska, je
vždy na přelomu května a června
dějištěm krásného mezinárodního
turnaje mládeže. Za Českou republiku se jej účastnily pouze Vosičky
ze Sadské.
Ve své kategorii se postupně
potkaly s italskými Bellizone, lucemburským BBC Grebwald, německým
Towers Speyer, domácími BC Zürich
a Blonay Basket a vídeňským Basket
Dukes. Setkání to bylo o to těžší, že
pouze sadský a italský klub měly
zastoupení dívčím družstvem. Jinak
bylo hráčské složení převážně nebo
zcela chlapecké, což je v této kategorii v Evropě typické.
O to víc překvapovaly Vosičky
svou dravostí a fyzickou připraveností, na které mnohdy protivníci
nestačili. Právě díky této přípravě své soupeře doslova uhonily.

Přestože měly ve všech zápasech
výškový handicap, vynikaly technikou a rychlostí. Bellizone porazily
36:31, Zürich 63:52, s Grebwaldem
si pohrály vysoko 98:16. Pak přišel
na řadu jeden z favoritů turnaje
– Blonay Basket. Tým sice švýcarský, ale pocházející z kantonu, kde
převažuje chorvatská národnost.
Na temperamentu a sebevědomí
trenérů i hráčů to bylo hodně poznat. Přestože to vypadalo na zcela
jasnou záležitost, malé Češky si beze
spěchu chodily do „bedny“ pro koš
nebo faul a držely se stále mírně ve
vedení. Po první čtvrtině povolily
trenérům chlapců nervy, vybíhali si
stále stěžovat až do poloviny hřiště
na výroky rozhodčích… Skončilo
to dle předpokladů – technickou
chybou a následně vyloučením trenéra z hřiště. Na moment byli kluci
zcela vyvedeni z míry a Vosičky si

stačily vytvořit malý náskok. Ten
zcela neuvěřitelnou disciplinovaností
udržely až do konce! Tady pomohla
právě skvělá technika, když nebyli

soupeři schopni sebrat driblující
Veronice Joštové míč ani při pokusu
o ztrojování! (55:44)
Německý Towers stačil vzdorovat pouze jednu čtvrtinu a Sadská
měla na kontě další chlapecký skalp
(55:36). Poslední soupeř, opět chlapecký tým z Vídně, tentokrát malé

holky z Česka nepodcenil. Sledoval
pozorně naše zápasy a věděl, jakou
taktiku má naordinovat. Nenechal se
vyvést z konceptu svojí hry, strhnout
se k běhavému basketbalu. Naopak postupoval
obezřetně a zcela využíval své výškové a tělesné
převahy při protiútocích
a doskocích. Přestože
Sadská bojovala až do
konce, vyspělý rakouský
tým byl nad její síly. Když
prohrávala pár minut před
koncem o 8 bodů, bylo
jasné, že si výhru soupeř
nedá vzít, dostaly příležitost všechny hráčky,
aby měly možnost hrát
s opravdu silným soupeřem. Tak se
rozdíl ve skóre zvětšil na konečných
65:43.
Sadská tedy skončila celkově na
2. místě. Vosičky dělaly městu čest
a vysloužily si mnohá pozvání do
evropských zemí na turnaje nebo
přátelská setkání. Blanka Žánová

POHLED NA PŘÍŠTÍ
SEZONU

Národní finále
v minibasketbalu dívek
Během víkendu 22. až 24. května
se v Praze konalo mistrovství mladších minižaček. Na turnaji se sešlo
12 nejlepších týmů z celé republiky,
většinou vítězové jednotlivých krajů.
Družstva byla rozdělena do 4 skupin,
bohužel jejich složení neodpovídalo
výsledkům minulého ﬁnále.
Sadská měla na mistrovství také
svého zástupce – tým Vosiček. Ty
ve skupině smolně prohrály až
v samotném závěru se Žďárem nad
Sázavou 39:36 a pak deklasovaly
Klatovy 85:12. Ve čtvrtﬁnále narazily na loňské stříbrné medailistky
z Prostějova. Zápas byl vyrovnaný

až do samotného závěru. Pak se
ukázala fyzická převaha Moravanek. Ty pak postoupily do ﬁnálové
skupiny a skončily na celkovém
3. místě. Sadská zůstala ve skupině 5. – 8., kde po výhře nad
Pardubicemi a opakované prohře
se Žďárem, skončila na 6. místě
z 12 účastníků.
Pořadí: 1. Hradec Králové,
2. Slovanka Praha, 3. Prostějov,
4. Valosun Brno, 5. Žďár n. S.,
6. Sadská, 7. Pardubice, 8. Havířov,
9. Ostrava, 10. Litoměřice, 11. Toužim, 12. Klatovy
Blanka Žánová

Letošní soutěžní sezona se vydařila oběma zařazeným družstvům
Školního basketbalového klubu.
Podařilo se také rozjet tréninky
nejmenší přípravky – Vosinek.
Menší Vosičky kralovaly krajskému přeboru s rozdílem několika
tříd. Jen několikrát se jim nepodařilo
dát soupeři „stovku“ a pohled na
konečnou tabulku, kde mají z 22
zápasů skóre + 2173 bodů, hovoří
jasně. A právě proto nás pro příští
rok čeká těžší úkol. Rozhodli jsme
se zařadit tým do soutěže starších
mini, kam věkově patří a zároveň
přihlásit soutěž starší, aby se holky
měly možnost potkat se silnějšími
soupeři, než tomu bylo letos. Nejdůležitějším úkolem pro ně je vybojovat za rok postup z kvaliﬁkace
do žákovské ligy. Tomu bude také
odpovídat příprava během dalších
měsíců.
Dorostenky mají za sebou velmi
úspěšný rok. I když se po celou
dobu musely vyrovnávat s absencemi způsobenými zraněním některých hráček, pohybovaly se stále na
špici tabulky. Bezezbytku využívaly
skvělého domácího prostředí, kte-

ré jim vytvořilo velké množství
pravidelných návštěvníků jejich
zápasů. Doma tak podlehly pouze
ve dvou zápasech a postoupily do
ﬁnálové skupiny DL. V té skončily
na 2. místě díky vzájemnému zápasu
s UP Olomouc. Po započtení výsledků ze základní části jim patřilo
konečné 3. místo v těžké moravské
skupině ligy.
Po prázdninách holky postoupí
do starší kategorie, která je dvouletá,
a tak se budou opět prát se staršími a fyzicky vyspělejšími týmy.
Úkolem by mělo být tuto soutěž
udržet. Podle předpokladů budeme
zřejmě opět „na Moravě“, takže nás
čekají časově i ﬁnančně namáhavé
zájezdy.
Za všechny hráčky a trenéry
bych ráda poděkovala za podporu
všem, kteří na naše zápasy chodili
a stáli za námi i tehdy, když se týmu
nedařilo. Za výsledky malých i velkých holek je tak obrovské množství
dřiny, že si to umí představit jen
ten, kdo stojí hodně blízko. Potlesk
a vyjádřená podpora je pro ně jediná
odměna. A za to Vám všem děkuji.
Blanka Žánová
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