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V jedné kanceláři radnice v parných dnech, když to v Sadské smrdělo:
Dotaz příchozí kolegyně:  „Fujtajbl,  proč máš v tom smradu otevřené okno?“
Odpověď: „Já když nemám v tom vedru přísun čerstvého vzduchu, tak by se mi 
udělalo špatně.“MěsÍCe
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SadSké 
noviny

Prázdniny utekly jako voda a už 
jsme zase v plné práci. Je to už 
taková pěkná tradice, že školu 
navštěvují každý rok prvního září 
známé osobnosti. I letos všichni 
očekávali, kdo přijede. Pokaždé 
je to do poslední chvíle napínavé, 
protože nepředvídané události 
u těchto hostů bývají na denním 
pořádku. Nakonec to ale vyšlo,  
a tak jsme byli zvědaví na  
ministra financí Andreje Babiše.

Do školy poprvé i znovu!
Přípravy zahájení přesně 

kopírovaly pověst, která ho 
předchází. Pečlivost, se kterou 
se několikrát jeho asistentky 
dotazovaly na podrobnosti 
akce, byla nevídaná. Sám mi-
nistr přijel přesně v  7 hodin, 
jak bylo domluveno, a měl 
dostatek času a trpělivosti na 
všechny výtky a strasti, který-
mi jsme ho zahrnuli. Bez za-
váhání odpovídal na všechny 
dotazy a zajímal se o financo-
vání školství, které z  našeho 

pohledu vypadá trochu jinak, 
než z postu ministra.

Samotné zahájení pro-
běhlo v  milé atmosféře. Do-
konce vyšlo i počasí, takže 
na školním dvoře proběhlo 
zahájení školního roku jak-
sepatří slavnostně. Paní sta-
rostka s  panem ministrem  
dekorovali prvňáčky, kterých 
letos nastoupilo 78. Bylo až 
dojemné, jak promlouval ke 
každému žáčkovi, ptal se na 
to, čím chce být nebo jak se 

těšil. Všichni, kteří byli v jeho 
blízkosti museli ocenit ne-
škrobenost jeho vystupování.  
Ve třídách, které navštívil se 
omluvil, že nepřivezl koblihy 
(byly mu zakázány ), ale slíbil 
zprostředkování exkurze do 
některé z jeho pekáren.  

Školní rok začal sluneč-
ným dnem a my doufáme, že 
stejně prosluněných bude co 
nejvíce dní. 

Blanka Žánová
ředitelka školy 



2 zprávy z radnice

Ano, sousedy si nevybereš, i  
když jsem byla při koupi domu 
ostražitá, protože z Prahy do 
Sadské jsem se stěhovala za 
klidem. Situace se rychle změnila. 
Na jedné straně mladí budovatelé. 
Opravují dům postupně, což 
chápu a několik let smířeně trpím. Tu a tam o víkendech, 
stroje a parta řvoucích chlapů na stavbě, to mě nezabije. 
Že ale pravidelně v neděli vpodvečer sekají trávu dvě hodi-
ny, to odmítám a nejsem v tom sama. Letošní léto ovšem 
přineslo z jejich pozemku zcela nový zvukový fenomén. 
Celé víkendy krutý stavební ruch se vším všudy, včetně hla-
sitého rádia od rána až do 21 hodin. Prý budují kůlnu... 
Když se ale v zářijový podvečer najednou ozval neznámý 
zvuk, rovnající se přistávání vrtulníku a trval v sobotu  
 i v neděli téměř do 22 hodin, slovo sobci je to nejslušnější, 
které jsem měla na jazyku. Já i mí další sousedé marně 
hledáme ve schránce omluvný lísteček s prosbou o trpěli-
vost  tehdy a tehdy, od do. Věřte mi, že neuznávám absenci 
jednoduché slušnosti a tolerance, zvlášť, když nežijeme na 
samotě.  Na to člověk nemusí mít vysokou školu ani žádné 
zvláštní vzdělání. A není to jen proto, že mi návštěvy 
ťukají na čelo, když je zvu, aby si přijely odpočinout. Už se 
nechci rozepisovat a jsem v šoku nad bezohledností sobců 
a buranů. Jak na ně? Těžko říci, když to sami necítí, ale už 
vím, proč vznikají zákazy, vyhlášky a nařízení…

  Eva Jurinová

Slovo
starostky

sobci a jak na ně !?

Rada města schválila: 
l konání akce „Rock of Sadská 
2016“ panem Zdeňkem Ottou ze 
Sadské dne 19. 8. -  20. 8. 2016 za 
předpokladu složení kauce ve výši  
25 000 Kč a s tím, že na pronájem 
bude uzavřena v roce 2016 před ko-
náním akce smlouva a pořadatelé po-
žádají v časovém předstihu o zkrácení 
doby nočního klidu.
l  jako dodavatele akce „Rekonstruk-
ce ulice Jesemany“ společnost Halko, 
která podala nabídku na realizaci uve-
dené akce ve výši 2 648 451,56 Kč 
bez DPH.

Podnět k odboru ŽP MěÚ Nymburk
l Někteří občané města Sadská stá-
le poukazují na devastaci části území 
VKP Skála na pozemcích Ing. arch.  
A. Tomáška a obracejí se na členy 

RM s žádostí o informace, v jakém 
rozsahu bude provedena náprava. 
Ze sdělení odboru ŽP MěÚ Nymburk, 
která byla zveřejněna v květnových  
a červnových SN, určité informace 
vyplývají, není však zřejmé, kdy mají 
být nápravná opatření provedena a 
kdy budou kontrolována. Z reakce 
Ing. arch. Tomáška na kritiku pro-
vedené devastace v květnových SN 
vyplývá, že do území VKP také plá-
nuje umístit ovce, což se veřejnosti 
i členům RM jeví jako přímý rozpor 
s ochranou řady druhů chráněných 
teplomilných rostlin.

Rada města pověřila: 
l  starostku Mgr. Evu Jurinovou 
zaslat odboru ŽP Nymburk žádost 
o sdělení výsledků provedených 
následných kontrol a stanovisko 

k záměru Ing. arch. A. Tomáška 
umístit do VKP ovce.

Směna pozemků 
s BG Technic cs, a.s.
ZM schválilo usnesením č. 27/2014 
dne 18. 4. 2014 záměr na směnu 
pozemků u jezera v Sadské o výměře 
cca 4 808 m2 za předpokladu, že bu-
dou předmětné pozemky zbaveny ze 
strany společnosti BG Technik cs, a.s. 
zástavního práva ve prospěch PPF 
Banky a.s.
V současné době je tato podmínka 
splněna, předmětné pozemky jsou 
specifikovány, je proto možné před-
mětnou směnu projednat v ZM.

Další zasedání RM Sadská se bude 
konat dne 23. 9. 2015 od 17.00 
hodin.

Zastupitelstvo města, dne 9. 9. 2015 
v počtu 14 členů mimo jiné schválilo:
l Odkoupení pozemku o výměře 652 m2 od 
pana Jaromíra Kurela, za cenu 200 Kč za 1 m2.
l Vyvěšení záměru na prodej pozemku o vý-
měře 212 m2 za cenu 50 Kč za m2 a pozemku 
o výměře 56 m2 za cenu 300 Kč za m2 v k. ú. 
Sadská panu Michalu Blažkovi.
l Směnu části pozemku o výměře 72 m2 v 
ulici Spálená ve vlastnictví Sadské za pozemky 
o výměře 26 m2 a pozemek o výměře 40 m2 v 
ulici Za Sokolovnou ve vlastnictví pana Karla 
Hradeckého. Obě strany budou participovat na 
finanční úhradě obou oddělovacích GP ve výši 
50% nákladů a žadatel uhradí návrh na vklad.
l Odkoupení pozemků v k. ú. Sadská z majetku 
St. statku Čáslav za cenu 50 Kč za 1 m2.
l Poskytnutí úvěru z FRB v roce 2015 panu 
Hugo Kalinovi ve výši 22 000 Kč na výměnu 
oken domu  v ulici Husova.
l Veřejné zasedání dne 21. 10. 2015 jako mo-
notématické k projednání návrhů na jejich zařa-
zení do připravované změny ÚP města Sadská 
č. 03 a přesunutí pravidelného veřejného zase-
dání na 4. 11. 2015 od 17 hodin.

Z jednání Rady města  
Sadská, 8. 9. 2015

Z jednání 
zastupitelstva
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V říjnu odchází Ing. 
Andrea Vavřinová na 
mateřskou dovolenou. 
Děkujeme za spolupráci 
a přejeme vše dobré . 
Po tuto dobu ji bude 
zastupovat Ing. Martina 
Blahníková, kterou vítáme ve funkci 

vedoucí  ekonomicko správního odboru. 

V červnu 2015 došlo ke sta-
novení změny záplavového 
území vodního toku Labe. 
Stanovil ji svým opatřením 
obecné povahy vodopráv-
ní úřad Krajského úřadu 
Středočeského kraje. Za 
zcela zásadní úpravu lze 
jednoznačně považovat 
přehodnocení ploch tzv. 
aktivní zóny. Připomínám, 
že  aktivní zóna je prostor 
ve kterém nelze realizovat 
žádné stavby – rodinné 
domy, rekreační objek-
ty apod.  Dokumentem 
jsou zároveň v  některých 
úsecích Labe upraveny  
i další záplavové čáry Q5, 
Q20, Q100. V  těchto vy-
mezených plochách, tzn. 
mimo aktivní zónu, může 

při výstavbě stanovit ome-
zující podmínky příslušný 
vodoprávní úřad (nejčas-
těji v  rámci řízení o udě-
lení souhlasu podle § 17 
vodního zákona).  Zda se 
provedená změna záplavo-
vého území projeví např. 
u způsobu pojišťování 
jednotlivých nemovitostí 
v předmětných lokalitách a 
zda bude mít vliv i na výši 
pojistného, si 
musí každý 
občan zjistit  
u své přísluš-
né pojišťovny. 

Miroslav Vaníček, 
vedoucí odboru výstav-
by územního plánování  

a životního prostředí.      

pozor, změnilo se 
záplavové území Labe!

l Vítat nové občánky budeme 
prvního října v 16 a 17 hodin 
v obřadní síni radnice.
l V útulku Aura máme další 
přírůstek. Je to starší štěně chr-
ta. Najde nového majitele?

l Přibývají stížnosti občanů 
na ty, kteří postávají před ob-
chodem v Paroubkově ulici a 
popíjejí pivo,  kouří a odhazují 
nedopalky na chodník. Kri-
tizováni jsou i cyklisté, kteří 
jezdí po městě po chodnících. 
Příště uveřejníme i fotografie.
l Upozorňujeme, že přes 

polední pauzu bude radnice 
uzamčena. V neúřední dny  
od 11.00 hod. do 11.45 hod.  
a v úřední dny od  12.00 hod.  
do 12.45 hod.
l Přemýšlíme o tom, že 
vzhledem k teplému podzimu 
prodloužíme odvoz bioodpa-
du do konce listopadu. 

Krátce

Milí občané, chcete, aby se na městském úřadu rozšířila agenda 
o vydávání OP a pasů?Napište do redakce, paní starostce na: jurinova@mesto-sadska.cz

Děkujeme vám.

výzva občanům!

l Zastupitelstvo bude v listopadu  2015 

projednávat  prodej pozemků firmě 

Norma k výstavbě nové prodejny. Jedná 

se o pozemky mezi Parkrem a Benzi-

nou. Slíbili jsme vám, že budete mít 

možnost se vyjádřit k plánům města. 

Nyní máte možnost. Stavět novou pro-

dejnu nebo nestavět?
Radní Alois Bultman
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Prvňáčci i další děti, které 
letos nastoupily do školy



4 ze života města

Při čtení těchto řádků bude 
již zřejmě hotov zcela nový pře-
chod pro chodce u Hotelu Modrá 
hvězda. Nebezpečná křižovatka, 
jichž máme ve městě několik, se 
tak stane pro chodce více bezpeč-
nou.  Nový přechod je tím pádem  
i v ulici Lázeňská i v ulici Karla 
Viky.

Postupně vás seznámíme  
i s výsledky výběrových řízení na 
zateplení fasády místní požár-
ní zbrojnice a opravu střechy 
garáže městského úřadu  
i  opravu střechy domeč-
ku v  mateřské škole, 
který slouží jako sklad 
hraček a silně do něj 
zatéká. Výběrová 
řízení jsou vypsána 
i na zateplení půdy v domě s pe-
čovatelskou službou a bytů v domě 
čp. 181 či  bezbariérový přechod na 
náměstí Palackého u spořitelny.

Práce se rozebíhají naplno i 
na novém chodníku na náměstí, 
který zpříjemní cestu do základní 
školy, knihovny i do zdravotní-
ho střediska. Náměstí dozná jako 
celek i nové osvětlení nejen u no-
vého chodníku, ale i podél silnice 
před Normou, nově bude osvětlen  
i Mozartův chodník v severní části 
náměstí. Firma Zahálka začala se 
stavbou stožárů nového veřejného 
osvětlení v  ulicích Dr. Sokola, Je-

semany a Podskalí a postupně se 
bude rekonstruovat osvětlení v uli-
ci Kostelní a Tyršova.

Ke konci měsíce nás čeká asi 
největší akce letošního roku, a to 
je celková rekonstrukce ulice v Je-
semanech, kde je výběrové řízení 
ukončeno.  Už je znám dodavatel 
a celková rekonstrukce bude ukon-
čena v listopadu tohoto roku.

Nutno dodat, že po usazení 
svítidel veřejného osvětlení do-

jde v těch místech i k montá-
ži nových bezdrátových 

rozhlasových stanic, kte-
ré nahradí bývalé staré 

tlampače.
Současně s  těmi-

to akcemi probíhá  
i příprava na rok 

2016, kdy nás čeká především 
sestavení návrhu rozpočtu měs-
ta. Zimní měsíce využijeme také 
k další projekční přípravě.

Rád bych vám, občanům, podě-
koval za pochopení. Vím, že nejde 
vše sladit naplno a někdy vám to  
i znepříjemňuje život, ale co jsme 
slíbili, chceme splnit.  Na radni-
ci přemýšlíme  
i o tom, jak udě-
lat i něco navíc.

Václav Frank, 
místostarosta 

města

   zcela právem si občané stěžo-
vali v týdnu před posvícenským 
hodováním na neutuchající 
zápach téměř po celém městě. 
Jezdili jsme po okolí, pátrali po 
příčině, obvolávali farmáře, zda 
nehnojí v okolí sadské chlévskou 
mrvou a málem jsme jim i křivdili. 
vítězně tentokrát vyšla i kom-
postárna v Hořátvi.

        Příčina byla zcela jiná a jinde. 
Vypátrali jsme Zemědělské 
družstvo z Pískové Lhoty, které 
používalo nový druh hnojiva, 
jenž zapáchá a musí se do 24 
hodin zaorat. Družstvu se jaksi 
předběhl proces hnojení před 
procesem zaorávání a to byl 

důsledek onoho nesnesitel-
ného pachu, který nás trápil 
skoro celý týden.

      závěr byl úsměvný v tom, že 
jsem se i dvakrát vsadil, že ve 
čtvrtek před posvícením v 17 ho-
din to přestane ve městě smrdět. 
Nikdo mi nevěřil, ale po jednání  
   s družstvem jsem měl slíbeno, 
že do tohoto dne a do této hodiny 
bude vše zaoráno a zápach pře-
stane. Přestal a sázky jsem vyhrál, 
ale je to poučení i pro zemědělský 
podnik, aby dodržoval jistá pra-
vidla lhůt i směru větru. takováto 
opomenutí jsou zbytečná a lidem 
kazí náladu i zdraví.

Václav Frank

Posvícenským atrakcím na náměstí se letos, bohužel, moc nedařilo. Na vině 
není nic jiného, než úporná vedra, kdy dali mnozí raději přednost jiným  tradič-
ním akcím, kde se mohli i schovat do stínu. Rozehřátá sedadla i gumový hrad 
mohly navíc někdy způsobit i popáleniny. Někteří návštěvníci si stěžovali na 
nedostatek posvícenských pamlsků, včetně klasických perníků. Kvůli vysokým 
teplotám to tentokrát opravdu nešlo! Těšme se na příští posvícení, snad bude 
klima nad Středočeským krajem příznivější! :-)

Daří se nám plnit sliby. 
Přechody hlásí hotovo!
Po složitějších začátcích, které jsme již několikrát 
popisovali, se nám daří zahajovat slíbené investič-
ní akce na tento rok. Je to jistě znát i na zvýšeném 
stavebním ruchu v našem městě.

Na červnovém jednání Zastu-
pitelstva města zazněl od několika 
přítomných občanů požadavek na 
provedení deratizace proti potka-
nům. Tito škůdci a přenašeči řady 
nebezpečných nemocí se objevili 
zejména v lokalitách ulic Nymbur-
ská, Pístecká a Zvěřínská.

Jak nám potvrdili na odboru 
správy majetku, tato opatření se 
v Sadské prováděla už před dlou-
hou dobou, a tak bylo rozhodnuto 
o provedení deratizačních opat-
ření neodkladně nejen ve zjiš-
těné lokalitě, ale v  celém městě! 
Nástrahy byly položeny tak, aby 
nehrozilo nebezpečí pro domácí 
mazlíčky. Současně byla přijata 
opatření, že tyto zásahy budou ve 
městě prováděny dvakrát do roka, 

vždy na jaře a na podzim kalen-
dářního roku.

Současně vyzýváme občany, aby 
sami nedávali možnost se těmto 
hlodavcům nekontrolovaně mno-
žit. Mnohdy stačí nepořádek doma 
na dvorku, zejména tam, kde je 
domácí zvířectvo a dost potravy. 
Další kritické a časté místo výskytu 
krys, potkanů a myší bývá stano-
viště kontejnerů, když se tam hro-
madí nepořádek a zbytky všeho 
možného, především potravin.

Pokud zaznamenáte výskyt 
těchto hlodavců kdekoliv, pro-
síme, abyste to ihned oznámili 
správě majetku města (kancelář 
místostarosty, tel. č. 724 025 887), 
aby mohla být provedena oka-
mžitá opatření. red. 

Úspěšná deratizace

Proč to v sadské smrdělo?
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Ve dnech 23. 9. 2015 až 7. 10. 2015 

dojde k úplné uzavírce silnice  

č. II/329 v k.ú. Vrbová Lhota  

z důvodu opravy povrchu vozovky. 

Objízdná trasa je z nařízení odbo-

ru dopravy a životního prostředí 

Městského úřadu Poděbrady vedena 

po silnici číslo II/334, tedy ve směru 

od Milčic, naší ulicí Prokopovou, 

po silnici číslo II/611, pak naší ulicí 

Poděbradskou a to obousměrně.

Z uvedeného důvodu lze předpoklá-

dat zvýšený automobilový provoz  

v uvedených ulicích. Věnujte prosím 

této skutečnosti zvýšenou pozornost.

UPozoRNěNÍ 

pro občany!

 Dejte pozor na Palackého náměstí. Tak-
to vypadají přípravy na nový chodník.

Při dokončování  fasády sadského kostela jsme 

obestavili lešení plotem, abychom tak zajistili bez-

pečnost turistů, které láká nově otevřená vyhlídka.

Motorkář havaroval při 
výjezdu na Nymburk

K velmi vážné nehodě, při níž zasahoval i zá-
chranářský vrtulník, došlo 15. července. V od-
poledních hodinách mířil sedmatřicetiletý mo-
torkář ve směru na Nymburk a několik desítek 
metrů před cedulí označující konec Sadské se 
rozhodl předjet před sebou jedoucí vozidlo, kte-
ré v tu chvíli začalo odbočovat vlevo. Po nevy-
hnutelném střetu letěl motorkář několik metrů 
vzduchem a přivodil si velmi vážná poranění 
břicha a levé horní končetiny. „Několik minut 
jsme na místě bojovali o jeho přežití,“ uvedli 
záchranáři. V nemocnici Královské Vinohra-
dy se okamžitě podrobil operaci, při níž znovu 
lékaři bojovali o jeho život. Údajně mu selhaly 
orgány a několik minut se zdálo, že je jeho ožive-
ní  nemožné. Motocyklista byl týden v umělém 
spánku. Při operacích přišel postupně o slezinu 
a o většinu tenkých střev. Na několik dnů byl 
v  srpnu propuštěn do domácího ošetřování. 
Pak však znovu přišly komplikace a motorkář je 
znovu hospitalizován. Míru zavinění při neho-
dě zkoumají nymburští dopravní policisté. Na 
motocyklu byly totiž kradené poznávací značky. 

Samotný stroj nebyl přihlášen k užívání do pro-
vozu, tedy neměl technický průkaz. A do třeti-
ce ani samotný řidič není držitelem řidičského 
oprávnění pro tento typ motocyklů. 

V Sadské zranil výbuch ve firmě  
pracovníka. Ten přišel o jednu ruku

Ve středu 26. srpna v odpoledních hodinách 
došlo v Sadské k výbuchu ve firmě Vitaro. Podle 
vyjádření tiskového mluvčího Krajského ředi-
telství policie Středočeského kraje Pavla Truxy 
nastal výbuch v  laboratoři firmy v  uzavřeném 
prostoru patrně při manipulaci s nebezpečnými 
látkami. Došlo při něm k těžkému zranění muže 
v oblasti jedné horní končetiny. Proč k výbuchu 
došlo, je předmětem dalšího vyšetřování. Podle 
tiskové mluvčí Petry Effenbergerové vyjela na 
místo nymburská posádka rychlé lékařské po-
moci. Muž utrpěl vážná poranění horních kon-
četin, břicha a obličeje. Poté byl letecky transpor-
tován do Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Podle posledních informací přišel o jednu 
z  horních končetin. Bližší informace o aktuál-
ním zdravotním stavu mluvčí ÚVN bez svolení 
rodinných příslušníků nebude poskytovat.

Seniorka za volantem nedala  
přednost seniorce na kole

K další vážné dopravní nehodě došlo v Sadské 
přímo na náměstí 4. září. Shodou okolností jsou 
hlavními aktérkami seniorky, přičemž oběma 
je 73 let. „Řidička Renaultu Thalia při vyjíždě-
ní z  parkovacího místa na náměstí do levého 
jízdního pruhu nedala přednost cyklistce. Do-
šlo ke střetu levé části vozidla s jízdním kolem 
a následnému pádu cyklistky,“ uvedla policejní 
mluvčí Martina Fejfarová. Bohužel však vozidlo 
ležící ženu následně předním kolem znovu pře-
jelo. I tentokrát byl na místo přivolán záchranář-
ský vrtulník, který zraněnou ženu transportoval 
do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Je hos-
pitalizovaná v pražské nemocnici a její zdravotní 
stav zjišťujeme. 

„Děkuji všem, kteří se podíleli na záchraně 
života mojí maminky, paní Libuše Beránko-
vé, která měla vážnou nehodu. Díky rychlé 
reakci hodných lidí hrůznou nehodu přežila.“  
 Jitka Jandlová s rodinou.

Řidiče bodla vosa. Naboural do domu! 
Další nehoda se přihodila koncem srpna man-
želům ve voze s pražskou SPZ. Jeli ve směru 
z Lázeňské ulice, když tu najednou řidiče 
bodla do obličeje vosa, která ho poté dál ohro-
žovala. Ztratil vládu nad volantem a prudce 
se řítil dopředu přes křižovatku Jindřichova-
-Lázeňská, kde porazil strom a zastavil těsně 
před zdí domu č. p. 500 paní Klesové. Naštěstí  
vyvázli oba manželé s lehkým poraněním  
a děkují majitelce domu za veškerou pomoc, 
kterou jim po nehodě bezprostředně poskytla.
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Tana Frenchová - Místo pro tajnosti
V areálu soukromé dívčí střední školy v 
Dublinu bylo nalezeno tělo chlapce. Vraha 
se vypátrat nepodařilo. O rok později se na 
nástěnce objevuje fotka oběti s anonym-
ním vzkazem: Vím, kdo ho zabil. Dostává 
se do rukou mladého detektiva Stephena 
Morana, pro kterého je to příležitost vydo-
být si místo na vysněném oddělení vražd. 

Pasi Ilmari Jääskeläinen -  
Literární spolek Laury Sněžné
Román, který vám dokáže, že i Skan-
dinávie má svůj magický realismus. 
Zavádí nás do městečka Zaječín, kde se 
dějí divné věci nejen s lidmi, ale i s kni-
hami. Vše začíná, když se mladá učitelka 
literatury Ella Milanová vrátí do svého 
rodiště a narazí na uzavřené společen-
ství literátů a nadpřirozené úkazy.

María Dueňasová - Mise zapomnění
V románu se prolínají osudy tří protagonis-

tů rozprostřené od pátrání po zapomenu-
tých františkánských misiích v Kalifornii 

přes osudy španělských republikánských 
intelektuálů, kteří odešli do exilu po 

občanské válce, až po nadčasové hledání 
lásky, druhých šancí a usmíření.

Zuzana Bláhová - Sklenářová 
- Já chci být archeologem!

Jak vypadá takový archeologický 
výzkum? Tomáše všechny tyto 

otázky zajímají.  Pomáhá mu jeho teta 
archeoložka a sourozenci, dvojčata 

Dorotka a Matěj. Na vlastní kůži zakusí 
archeologický průzkum a dozvědí se, jak z nepatrných 

nálezů poskládat obraz života pravěkého člověka. 

novinky 
v knihovně

Je to už pár týdnů co se u mne 
v kanceláři zastavil pán jmé-
nem Ivan Šenk  a sháněl se 

po pomníčku pana Václava Voj-
těcha, prvního Čecha v  Antark-
tidě. Nepocházím ze Sadské, ale 
obecně známé informace, rodáky 
a historii Sadské jsem se snažila 
nastudovat, abych byla schopna 
o nich pohovořit, případně mám 
po ruce materiál, z něhož můžu 
čerpat. Tentokrát jsem však tápa-
la. O spojitosti pana Vojtěcha se 
Sadskou jsem nikdy neslyšela. Pan 
Ivan Šenk mi tedy poslal informa-
ce a já ten zajímavý a smutný pří-
běh, který je od nás vzdálen dlou-
hých 83 let, převyprávím vám. 
Kdo tu historku znáte, zavzpomí-

nejte. A kdo ji neznáte, tak jako já, 
možná se rádi dozvíte něco nové-
ho. Bohužel, konec tohoto příběhu 
je podivný a tragický. A samozřej-
mě uvítáme, jestli  zná někdo z vás 
více podrobností.

Václav Vojtěch se narodil 29. 
11. 1901 ve Skřivanech u Nového 
Bydžova. Absolvoval Gymnázium 
v  Novém Bydžově, ma Karlově 
univerzitě pak studoval geografii 
a historii, pak pracoval v Českém 
zemském archivu. Mladík měl ve-
liké plány, dobrodružné srdce, ale 
chyběly mu peníze. „Zdá se mně, 
že pravá moje přirozenost mě vede 
ven a nikoliv k vědeckému bádání, 
při němž se večeří jen chléb s ča-
jem,“ postěžoval si v jednom z do-

pisů PhDr. Jaroslavu Werstadtovi. 
Toužil získat pas a odcestovat 

do Kanady, nebo Jižní Ameriky. 
V roce 1926 dokonce uvažuje, že 
odcestuje do Bulharska a nechá 
se najmout jako přístavní dělník. 
Z  jeho plánů však čišela neroz-
hodnost. V roce 1927 získal místo 
redaktora Central European Press 
a odvážil se napsat dopis Fridtjo-
fu Nansenovi s  tím, že by se rád 
zúčastnil jeho expedice na Sibiř.  
Polárník však nezkušeného novi-
náře odmítl. Mladý a neposedný 
Vojtěch se však nevzdal. Když do 
Evropy dorazily podrobné zprávy 
o tom, že admirál Richard Evelyn 
Byrd z  USA připravuje expedici 
na jižní točnu, oslovil také jeho. 

Dokonce začal 
shánět pení-
ze na cestu a 
kontaktoval 
Čechoame-
ričany. Jenže 
přes všechnu 
námahu při-
šla zamítavá odpověď. Dne 10. 
září 1928, v  okamžiku, kdy lodě 
Richarda Evelyna Byrda vypluly 
k  Novému Zélandu, dostal Vác-
lav Vojtěch ještě jeden dopis. Co 
v  něm přesně bylo, nikdo neví. 
Ale Václav popadl příležitost za 
pačesy. Do týdne sehnal peníze na 
cestu, lodní lístek a vyplul za Byr-
dem na Nový Zéland. 

 Pokračování příště.

tragická smrt v Sadské Autorkou příběhu je spisovatelka  
a ředitelka kiC zdenka hamerová. 

Posvícenský mejdan
Téměř tři sta se vás přišlo bavit v so-
botu 29. 8. na Posvícenský mejdan. 
Nálada byla skvělá, každý si chtěl užít 
trochu posvícenského veselí. Hlavní 
cenu do tomboly věnovala již tradičně 
prodejna Expert elektro Kutílek Nym-
burk, za což velmi děkujeme. Díky patří 
také Hospůdce sokolovna za zvládnutí 
náporu tanečníků, kapele Pohoda za 
produkci a prima atmosféru a vám, 
protože bez vás by to vůbec nešlo.

Upečené štěstí
4. října od 16,00 hod. v kině Sadská

Divadelní pohádka, o tom, že cesta ke štěstí 

nevede přes sobectví a intriky a že není nikdy 

nic ztraceno. Dokonce ani věrná láska Vítka a 

Rozárky, přestože se do všeho plete závistivá 

čarodějnice Gvendolína. Pohádku přiváží 

divadlo V.O.S.A. Vestec, vstupné 50,-Kč

O sexu převážně nevážně 
Mudr. Radim Uzel
10. října v sobotu od 17,00 hod.  

v kině Sadská
Nebojte se, červenat se nebudete. Vesele  

i vážně o sexu a partnerském životě, o intim-

ních strastech i slastech. Vtipné vyprávění 

Mudr. Radima Uzla proložené písničkami 

Pepy Štrosse.  
Vstupné 100,- Kč, senioři 80,- Kč. 

Koncert Ireny Budweiserové
17. října v sobotu od 17,00 hod.  

v kině Sadská

Krásný hlas rozezní kino 

v Sadské – spirituály, 
gospely, blues a jazzové 

písně v neotřelých aran-

žích přednese tato zpěvačka spolu s kapelou 

Fade In. Vstupné v předprodeji 120,- Kč, na 

místě 140,- Kč. 

Rezervace vstupenek 603 891 304, kic.

sadska@email.cz, předprodej v KIC, 

Palackého nám. 257, Sadská a v MěKS – 

Obecní dům Nymburk, Smetanova 55

Kino na kolečkách promítá : 

Ovečka Shaun ve filmu
24. října v sobotu od 16,00 hod.  

v kině Sadská
„Kino na kolečkách“ umí promítat i na pod-

zim. Tentokrát nám přiveze nový rodinný  

film o ovečce Shaun, která žije na farmě  

a plánuje odpočinkový den. Ale i plánovat se 

musí umět a každý plán se může zvrtnout! 

Vstupné 70,-Kč

Kulturní a informační centrum města 

Sadská, Palackého nám. 257

kic.sadska@email.cz, www.kic-sadska.cz 

tel.č. 325 594 329, 603 891 304
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Vážení, 
ještě jednou bych 
ráda poděkovala 
všem, kteří si na 
mě při sbírce Ces-
ty pohádkovým lesem 
vzpomněli. Příspěvek 
jsem využila na speciální kurz 
v autoškole, a tak se ze mě,  
i díky Vám, mohla stát ři-
dička. Během dvou dnů obdržím 
řidičský průkaz. Ještě jednou 
děkuji za tu šanci. 
S přáním pěkného dne 
Adéla Motlová.

Adélka má už „řidičák“ 
(dopis od Adély Motlové)

 

Pozor!!! Sleva 500,- Kč na druhý kurz dle vlastního výběru (voucher uplatnitelný pouze v tomto pololetí). V plné výši se hradí vždy dražší 
z vybraných kurzů. V případě, že přivedeš nového kamaráda mezi nás (= nebyl kurzistou ve školním roce 2014/2015), máš druhý kurz dle 
vlastního výběru zcela zdarma. Sál označený jako „J“ znamená, že se kurz koná mimo rodinné centrum. Florbal bude probíhat v sokolovně, 
Dance Factory částečně v aule ZŠ Sadská. *Dancejóga má speciální podmínky pro kurzisty z tanečních skupin Zahra a Dance Factory.   

Den v týdnu Sál Od Do Kurz Věk Lektor 
VS 7:00 8:00 Ranní jóga dospělí Dany Hrubešová 
MS 16:30 17:30 Výtvarná dílna děti, mládež  Mirka Odvárková
VS 17:30 18:55 Orientální tanec - Zahra (85min) děti od 10ti let Dany Hrubešová 
VS 19:00 20:00 Orientální tanec - dospělí dospělí Dany Hrubešová 
VS 20:05 21:05 Fitbalet dospělí Lucka Suková
J 15:00 16:00 Florbal kluci/ holky od 5ti let Petr Šmíd 
VS 15:15 16:00 Hry v pohybu děti bez rodičů 3-5 let Anička Kracíková
VS 17:25 18:20 Pilates, joga -  děti ( 55min) děti 6-10 let Dany Hrubešová 
VS 18:25 19:25 Pilates míče dospělí Dany Hrubešová 
VS 19:30 20:30 Joga dospělí Dany Hrubešová 
VS 16:00 17:30 Tanečkování děti 5-8 let Anička Kracíková 
J 16:30 17:30 Dance Factory Senior děti od 12let Hanka Dančišinová
J 17:30 18:00 Dance Factory Senior + Junior děti od 9ti let Hanka Dančišinová
VS 18:15 19:15 Dance Factory Junior děti od 9ti let Hanka Dančišinová
VS 8:00 9:00 Fitbalet dospělí Lucka Suková 

VS 9:00 10:30 Klubík rodiče s dětmi 
od 12ti měsíců
Lucka Suková
Anička Kracíková 

VS 18:25 19:25 Dancejóga* děti od 9ti let Dany Hrubešová 
VS 19:30 20:30 Pilates dospělí Dany Hrubešová 

Pátek J 14:30 15:30 Florbal kluci/ holky od 5ti let Petr Šmíd 

Středa 

Úterý

Pondělí 

Čtvrtek 

ROZVRH PRAVIDELNÝCH KURZŮ
rodinného centra 

ŽIVOT JE HRA 

od 14. září 2015 do 29. ledna 2016

www.zivotjehra.com 
Anička Kracíková - 605 278 909

Hanka Dančišinová - 724 166 664 
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FOTOSOUTĚŽ 
Zářijová fotohádanka zní:
•  Kde v Sadské najdete tuto 

kapličku a jak se jmenuje?

Ten, kdo jako první odpoví 
správně, od nás dostane ma-
lou odměnu.
Odpovědi posílejte e-mailem na:  
redakce@mesto-sadska.cz, 
nebo je osobně doručte do 
podatelny MěÚ.

Vyhodnocení fotohádanky  
z minulého čísla Sadských novin 
Na minulé fotografii byla socha sv. 
Václava, umístěná na pozemku kostela 
v Sadské. Správně jako první odpověděl 
pan Jan Bubanec, na kterého se těšíme, 
až si do sekretariátu starostky přijde 
vyzvednout dárek. 

Odposlechnuto 

• Na výpravě do skal:  
„M“: „Ticho!!! Něco slyším!!!“ 
„K“: „Klid! To přejde!“
 • Na schůzce: „B“: „Teda 
musím konstatovat, že účast 
na sobotní výpravě byla silně 
exkrementální!“
• „A“: „Šárko, a co ty to vlastně 
študuješ?“ „Š“: „Peďák na 
Karlově Univerzitě.“  
„A“: „Aha! A to jako až doštu-
duješ, tak z tebe bude vyučenej 
pedofil?“ „Š“: „Néééééé!!!!!!!!!! 
Učitelka!!!!!“
• „A“: „Michale, my v těch 
kamnech nemůžeme zatopit. 
Ono v nich něco je!“  
„M“: „Hmm… To je popel! 
To musíte ty kamna nejdřív 

vybrat!“ „A“: „A to jako 
nehoří???“
• Ve vlaku, když zvenčí oknem 
zavanul silný odér hnoje: 
„Teda to je strašnej smrad! 
Sundej boty, ať to něčím pře-
bijeme!“
• Na autobusovém nádraží 
u klubovny: „M“: „Bacha 
vlak!!!“ „B“: „Coooo??? Vlak 
tady??? To je autobus ty tele!“ 
„M“: „No jooo!!! …a mně se 
ten vlak hned zdál nějakej 
divnej!“
• Na výpravě do Prachovských 
skal po zjištění, že není signál 
na mobilu: „Cože??? Oni na 
Prachovských skalách nemají 
Wi-finu?“

   od skautuº
tentokrát 

• 7. 10. Podzimní výtvarná dílna 
s Veronikou Remišovou – budeme 
tvořit dekorace z papíru navlékané na 
vlasci, jimiž si lze zkrášlit interiér bytu  

• 14. 10. Filmový večer s americkým 
rodinným filmem – Jaké je to získat 
dědictví po bohatém dědečkovi, když 
musíte nejprve splnit 12 podmínek a 
překonat sami sebe?

• 21. 10. Zajímavosti z historie 
Sadské – hostem Rozcestí tentokrát 
bude pan Jan Hofbauer. U čaje a kávy 
si prohlédneme staré pohlednice 
a uslyšíme příběhy o městě, v němž 
žijeme. Zveme zájemce ze všech 
věkových kategorií.

• 28. 10. Státní svátek  
Rozcestí se nekoná

Na listopad připravujeme diskusní 
večery zaměřené na hledání, na čem 
skutečně v životních křižovatkách 
záleží, dále ochutnávku pečených čajů 
a povídání o receptech s paní Skřiván-
kovou, předvánoční výtvarnou dílnu a 
možná opět koncert. Těšíme se na Vás.
Pořádají křesťané z Apoštolské círk-
ve. Můžete nás kontaktovat e-mai-
lem: rozcesti.sadska@seznam.cz

V současnosti je o domácí hospi-
cové péči slyšet stále více. První hos-
pic v ČR vznikl již v roce 1995, ale 
samotná myšlenka hospicové péče 
je samozřejmě mnohem starší. Za 
20 let u nás vznikla celá řada nových 
hospiců, kamenných nebo domá-
cích, a vznikají další. 

Domácí hospicová péče je určena 
osobám v  konečném stádiu života. 
Jejím cílem je umožnit umírajícímu 
důstojně a s plným respektem pro-
žít závěr života doma, v bezpečném 
prostředí, v  kruhu svých blízkých, 
ulevit od bolesti a dalších obtíží. Tato 
péče zahrnuje zdravotní a psycho-

sociální péči o pacienta  
a také obdobnou podporu 
pro jeho blízké.

Podle průzkumu 
veřejného míně-
ní si 78 % do-
tázaných přeje 
umírat doma, ve 
skutečnosti však 
většina lidí umírá 
v  nemocnici nebo 
v jiném zařízení.

V minulém i letoš-
ním roce jsme navštívily 
několik dobře fungujících domá-
cích hospiců. Zkušenosti z  nich  

a podpora od řady osobností, kte-
ré hospicovou péči prožívají jako 
své životní poslání, nás ujistily  
o smysluplnosti a důležitosti hos-
picové péče. A proto jsme založily 
právnický subjekt Domácí hospic 
Nablízku, z. ú. Velice nás těší, že se 
nám podařilo najít a získat pro spo-

lupráci klíčové odborníky, tzn. 
lékaře, zdravotníky, sociální 

pracovnice, psychologa 
a duchovního. 

Aktuálně pra-
cujeme na zpro-
voznění webo-
vých stránek, kde 
bychom vás chtěly 

informovat, jak ve 
své práci pokračuje-

me. Založily jsme účet, 
kde shromažďujeme fi-

nanční prostředky, abychom mohly 
začít poskytovat péči, a připravuje-

me registraci poskytovatele domácí 
zdravotní péče.

Myšlenku domácího hospice při-
jel podpořit mší svatou také kardi-
nál Miloslav Vlk.

Na 8. října  připravujeme před-
nášku MUDr. Marie Svatošové, 
která je lékařkou, spisovatelkou, 
publicistkou, zakladatelkou a vůdčí 
osobností hospicového hnutí v Čes-
ké republice.

Zveme vás do knihovny na MěÚ 
v Lysé nad Labem na 18 hodin.

Pokud budete mít dotazy nebo 
náměty, případně zájem o spolu-
práci, můžete nás kontaktovat na 
telefonním čísle 731  268  306 nebo 
prostřednictvím emailové adresy 
hospic-lysa@seznam.cz. Finanč-
ně nás můžete podpořit na č. ú. 
2300803840/2010. Za Vaše reakce 
a jakoukoli podporu Vám předem 
velmi děkujeme.

Bohumila Urbanová a Pavlína 
Furgaláková za Domácí hospic 

Nablízku, z.ú.

Kdy? Každou středu od 18.30  
v Kulturním a informačním středisku 
v Sadské (1. patro budovy muzea na 
Palackého náměstí). 

Domácí hospic Nablízku
Myšlenkou provozovat domácí hospic jsme se zabý-
valy dlouhou dobu. Čím více o této službě hovoříme 
nahlas, tím více slyšíme o její potřebnosti. Proto by-
chom vás chtěly seznámit s naším záměrem vybu-
dovat domácí hospic, který bude sloužit občanům 
v blízkém okolí Lysé, kam spadá i město Sadská.
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zO ČSCH Sadská pořádala 
ve dnech 29. až 30. 8. 
2015 u příležitosti 85. výro-

čí založení základní organizace, 
tradiční posvícenskou výstavu 
drobného zvířectva. zúčastnilo 
se 27 chovatelů a vystaveno bylo 
85 králíků, 86 holubů a 40 kusů 
drůbeže. Se zájmem se setkala  

i expozice okrasného exotického 
ptactva chovatele Šebesty. Děti 
přilákal nejvíc koutek mladých 
nadějných chovatelů, kteří se ve 
svých expozicích pochlubili mor-
čaty a zakrslými králíky různých 
barev a aktivně také pomáhali při 
přípravě výstavy a péči o zvířata. 
Účelem tohoto koutku je přede-

vším zvýšit zájem dětí  
o chov drobného zvířec-
tva. Letošní návštěvnost  
byla oproti loňským roč-
níkům vysoká a jistě nám 
hodně pomohla  
i přízeň počasí. Výstavu 
navštívilo 450 dospělých 
s dvojnásobným počtem 
dětí. Ty měly vstup již 
tradičně zdarma. Poháry 
pro nejlepší chovatele 
předávala osobně sta-
rostka města paní Eva 
Jurinová, která byla mile 
překvapena krásnými 
chovatelskými kousky, 
láskou mladých chovatelů 
ke zvířatům i příjemnou at-
mosférou celé akce. Jsme 
velmi vděčni za podporu 

Chovatelů by nemělo ubývat!

V  sobotu 29. srpna odstartoval  
u Sadského jezera 23. ročník tri-
atlonu Železný pes. Téměř stovka 
závodníků se čtyřnohými mazlí-
ky po minutě naskákala do vody  
a tím odpálila svůj triatlon. Plavá-
ní, jízda na kole a běh po borech.

Je mi ctí poděkovat všem, kteří 
přispěli k  dobré náladě i bezpeč-
nost. Byly to: SDH Sadská za občer-
stvení a vodu, Říční policie Nym-
burk, Městská policie Sadská, TJ 
Sokol Maxičky, TRIXIE, Pepito s. r. 
o., DP WORK s.r.o., Isostav a.s., Ve-
stavstyl s.r.o., WC servise, velkoob-
chod Jednota Nymburk a Merhau-

tovo pekařství. Srdečně děkujeme i 
všem pomocníků a organizátorům.

Jsem si vědomá toho, že triatlon 
není jen o Život je hra, ani o taťko-
vi Hončíkovi, ale je o lidech, kteří 
chtějí překonávat vlastní hranice.  
Ale i o vzájemné toleranci, zdravém 
soutěžení, lásce ke zvířatům a víře 
v tradici. Železný pes je v Sadské už 
23 let pod různým vedením, vždy je 
ale akcí nezapomenutelnou a nabi-
tou energií. Jde tu o důležitou sou-
náležitost lidí a zvířat.

Děkujeme městu Sadská, že ta-
kovéto  akce podporuje a za rok se 
těšíme opět naštěkanou.

Železného psa nezlomilo 
ani pekelné vedro!

Setkání skautů

Setkání bývalých (i současných) členů skautského střediska 

v Sadské a členů oddílu Severní Hvězda (dříve Lvíčata).

Při příležitosti výročí 30 roků činnosti oddílu „Severní Hvězda“ 

(dříve Lvíčata) a 25 roků od znovuobnovení činnosti Skautského 

střediska v Sadské zvou sadští skauti všechny bývalé (i současné) 

členy obou seskupení na vzpomínkové setkání, které se uskuteční 

v sobotu 3. října od 13.30 hod. ve skautské klubovně Na Husínku. 

Přijďte zavzpomínat a  trochu se  pobavit klidně  

s celou svou rodinou. Občerstvení bude zajištěno.

Za celé skautské středisko a Severní Hvězdu 

Vás zve Michal Němeček

   Poslední srpnový víkend jsme 
se v Sadské sešli na tradiční po-
svícenské akci „Memoriál Jana 
Potměšila – střelba na asfaltové 
terče“.  Myslivecké sdružení Sad-
ská zve  již od poloviny minulého 
století příznivce brokové střelby 
na střelnici v Sadské, aby si pro-
věřili své schopnosti a dovednosti 
bezpečně ovládat brokovou zbraň  
a trefit letící terč o průměru 10 cm. 
Že to není nic jednoduchého, se 
zjistí hned po prvních výstřelech.
  Letošního  ročníku se zúčastnilo 
52 soutěžících a byl ozvláštněn ne-
tradičním vypouštěním terčů, kte-
rý se nazývá „kachna“. 
Tento způsob letu terče 
zamotal hlavu mnohým 
„ostříleným borcům“.  
Až příliš často byla slyšet 
trumpetka rozhodčího, 
která ohlašovala chybu. 
Přesto se soutěžilo se 
zápalem a zvítězili ti nej-
lepší.Vítězové byli od-
měněni medailemi, di-

plomy a velmi hodnotnými cenami 
a my všichni zajímavou podívanou 
a setkáním s přáteli.
   V závěru nám dovolte poděko-
vat Mysliveckému spolku Milči-
ce za půjčení vrhaček, střelcům 
za účast, všem sponzorům, kteří 
na akci věnovali velmi hodnot-
né ceny, a přihlížejícím za skvě-
lou atmosféru. Dík patří i všem 
členům MS Sadská, kteří se ak-
tivně podíleli na zajištění akce. 
     Prožili  jsme krásný slunečný den 
a již se těšíme na další ročník.     

Jana Frcková, jednatelka  
Mysliveckého spolku Sadská

Přesná muška na kachny
dala některým zabrat! 

města Sadské a doufáme, že 
nám i nadále zachová svou 
přízeň. Velké díky patří chova-
telům, kteří nás obeslali svými 
zvířaty, vysokému počtu ná-
vštěvníků, kteří nám pomáhají 
udržet tradici místních výstav 
a v neposlední řadě bychom 

rádi poděkovali i členům zO 
ČSCH za přípravu areálu  
a zorganizování výstavy. Cho-
vatelství je nádherný koníček 
a doufáme, že jeho propagací 
napomůžeme ke zvýšení jeho 
obliby v dnešní době, kdy 
chovatelů spíše ubývá.
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tradičním turnajem veteránů vyvrcholila o druhém 
zářijovém víkendu  tenisová sezóna oddílu tJ sad-
ská. vítězi se stali Mirek pavlík s pavlem Kozákem, 

kteří ve finále  porazili  Jana  Homolu  s Jiřím Čermákem. 
náš dík patří všem zúčastněným a především  všem 
organizátorům tohoto  turnaje.

veteráni na tenise 

tento tým rozhodně 
sadské  ostudu nedělá! 
Začátkem září suverénně  

vyhráli  naši malí fotbalisté prv-
ní místo ve fotbalovém turnaji 
v rejšicích. Utkali se statečně  
i když byla velká zima a něko-
lik zápasů se hrálo dokonce i 

v dešti. sešlo se celkem  
17 mužstev a naši malí bojov-
níci podali neuvěřitelné výko-
ny. perfektní  přihrávky, prima 
obrana, prostě velká týmová 
hra a nádherné vítězství, na 
které jsme všichni jaksepatří 
pyšní!

Malí fotbalisté vzorem!

V polovině srpna jsme se rozhodli, že pojedeme 
z Nymburka do Ostré lodí. Vyjeli jsme v teplém po-
časí  a moc jsme si libovali, že fouká mírný větřík. 
Projeli jsme plavebními komorami v Kostomlátkách  
a v Hradištku a přibrali jsme další cestující v Ker-
sku. Zajímavé bylo splavení lodě v komorách. Pan 
kapitán nám ještě ukázal kudy máme jít, protože 
jsme byli mimo obec. Polní cestou jsme šli kolem 
kempu přes náves do Botanicusu. Vyměnili jsme si peníze, protože ve středověku 
přece nebyly koruny, a s groši v kapse jsme se vydali do vesnice. Navštívili jsme krám-
ky, kde se vyráběly svíčky, mýdlo, keramika, byla zde i mincovna, truhlárna, mlýn, 
dráteník i výroba provazů. Některé věci jsme mohli i sami vyrobit. Nakonec jsme se 
pokoušeli vyrýžovat nějaké to zlato. Prošli jsme do zahrady, ve které jsou různé bylin-
ky i okrasné keře, najdete tam i zeleninu. Zpět jsme jeli opět lodí. 
      Koncem srpna jsme se vydali  vlakem a autobusem na „malou Hlubokou“, aneb 
Hrádek u Nechanic, který postavil hrabě František Antonín Harrach. Peníze na stav-
bu získal ze svých skláren a textilek v Podkrkonoší a z velkostatku. Projekt vypracoval 
anglický architekt Lambe a v tudorovském slohu stavěl Karl Fischer. Obdivovali jsme 
nádherné řezbářské práce od místních řemeslníků, vykládané podlahy, kazetové stro-
py. Ještě jsme se podívali do parku. Byla zde na návštěvě i paní hraběnka, potomek Har- 
rachů, a chválila, že je zámek udržovaný. A protože jsme toho moc nenachodili, šla 
část turistů pěšky do Nechanic, lenošnější se svezli opět autobusem. Z Nechanic jsme 
jeli opět do Hradce Králové, ovšem jinou cestou.  A tak jsme měli i „poznávací zájezd“.
        Další výlet byl trochu namáhavější, navštívili jsme Český Ráj. Do Turnova vlakem 
a odtud autobusem do Vystře, kde nás zajímala kaple sv. Anny, kdysi poutní místo. 
Však je také cesta k ní lemována křížovou cestou. Pokračovali jsme do arboreta Buko-
vina, kde jsou vzácné stromy dovezené ze Severní Ameriky. Někdo pak šel na vlak do 
Hrubé Skály, někdo pokračoval po hřebenovce kolem hradu Valdštejn na rozhlednu 
na Hlavatici do Turnova. 

     Zámek Jablonná nad Vltavou z 18. stol. 
vlastní soukromá firma ROYAL interiér a stal 
se dalším naším cílem. Majitelka je interie-
rová návrhářka, proto tak vybavení pokojů 
ladí. Je to vlastně předváděcí soubor, jak byste 
si mohli zařídit vlastní byt. Líbila se nám tam 
mramorová kuchyně, ale neměli jsme bohužel 

v drobných 4 miliony Kč. Zastavili jsme se ještě v restauraci Na vyhlídce, odkud je 
krásný pohled na meandr Vltavy a pak se vydali na autobus do Rabyně. 

Zájezdový kroužek cestuje

Ostrava byla tentokrát naše!
Modrá a zlatá, 

to jsou barvy naše, 
chtělo by se říct, 

protože takto obarveni 
jsme přijeli z tradičního přípravného 
basketbalového turnaje v Ostravě.

Smíšená skupina, kde byla 4 družstva 
dívek a 3 týmy chlapců, byla na počátek 
sezóny prubířským kamenem, se kterým 
jsme se popasovali opravdu dobře. Jen ta 
modrá v  podobě přibývajících modřin 
byla stále viditelnější. 

Ve všech týmech fyzicky lépe dispono-
vaní kluci měli mezi sebou výrazné indi-
viduality, které bohužel chtěly hrát pouze 
na sebe, a tak jsme je i přes výškový han-

dicap kolektivním pojetím dokázali pora-
zit. Holky si připsaly skalp chlapců z NH 
Ostrava i Snake Ostrava. Nejvíce bolel zá-
pas s Tygry Praha, kteří byli pod vedením 
trenéra Tremla velmi důrazní a moc chtěli 
nad holkami zvítězit. 

Zápasy s dívčí částí turnaje byly jen mír-
ně jednodušší, hlavně vzhledem k dobré 
fyzické kondici holek a technické výbavě. 
I tak zápas s dívčí částí Tygrů také bolel, 
ale výrazná výhra modřiny hojí.

Z Ostravy jsme přijeli se zlatem a spous-
tou modřin, ale bez jediné prohry a velkou 
pochvalou od ostatních trenérů. Snad to 
bude dobrým příslibem do další sezóny.

Blanka ŽÁNOVÁ
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CESTOVKA SADSKÁ
Šmejkalová Dana

Nabídka zájezdů od více než 70-ti ověřených 
ČESKÝCH A NĚMECKÝCH CK

Garance shodné ceny s cenou zájezdu 
u pořádající cestovní kanceláře. 

Našim klientům dále nabízíme: letenky, mezinárodní autobus. 
jízdenky, zvýhodněné parkování na letišti Praha, zvýhodněný 

odvoz na letiště aj.
Tak neváhejte, prodej LAST MINUTE je v plném proudu!!!

Tylova 262, 28912  Sadská
+420 775 622 333, www.cestovkasadska.cz

Ing. Zdeněk Rybáček - certifikovaný starožitník
pro podzimní Veletrh starožitností v Novoměstské radnici v Praze 

vykoupí či zprostředkuje prodej Vašich kvalitních výtvarných děl (ob-
razů i plastik), starožitností (sklo, porcelán), sběratelských předmětů 

(mince, vyznamenání, zbraně), drahých kovů (zlato, stříbro). 
Odborné poradenství, ohodnocení Vašich předmětů.

tel. 603 466 788, www.r-antik.cz

�Starožitnosti�Rybáček�Poděbrady

Požadujeme: 
•  SŠ případně vyučení v potravinář-

ském, chemickém nebo technickém 
oboru 

• technické schopnosti
• schopnost práce na PC výhodou
•  zodpovědnost, spolehlivost, 

samostatnost,  pečlivost, smysl pro 
týmovou práci

•  časovou flexibilitu ( třísměnný 
provoz  včetně sobot a nedělí)

Nabízíme:
•  perspektivní zaměstnání v prospe-

rující firmě
•  mzdové podmínky odpovídající pra-

covnímu výkonu a pracovní pozici
•  zaměstnanecké výhody (měsíční 

prémie, 13. plat, penzijní připojiště-
ní, závodní stravování)

• zácvik na pracovišti

Nástup možný ihned.

Společnost POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. je význam-
ným výrobcem tvarohu a tvarohových specialit, 
jogurtů a sýrů s dlouholetou tradicí. Pro posílení 
svého týmu hledá pracovníky a pracovnice na pozici: 

Obsluha výrObních zařízení 
a pasterační stanice

Pokud Vás zaujala výše zmíněná pozice, zašlete nám prosím Váš strukturovaný 
životopis nebo volejte na tel.: 724 090 764. 

Kontaktní osoba: Ing. Petra Veselá, e-mail: vesela@polabske.cz, www.milko.cz
Adresa: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., Dr. Kryšpína 510, 290 16  Poděbrady

inzerce

Dopravní firma v Sadské přijme řidiče, skupina C, E.
Požadujeme profesní i zdravotní způsobilost.
E-mail: LKWSADSKA@seznam.cz

hleDÁMe řidiče sk. c, e

v nově rekonstruovaných učebnách s novými technologiemi
 Interaktivní a multimediální výuka je pojem již 
dobře zakořeněný v pedagogické praxi. Jedním 
z jejích cílů je zatraktivnit a zefektivnit dnešní 
proces výuky a nabídnout žákům nové možnos-
ti, aby se tak mohli aktivně zapojit do získávání 
uplatnitelných vědomostí a dovedností.  Tech-
nologie, které pomáhají tuto výuku začlenit do 
práce na základní škole, jsou však finančně velmi 
nákladné, a proto jsme o pomoc při vybavení 
dvou nových učeben pro 2. stupeň ZŠ  požádali 
firmu Parker Hannifin Sadská. Vedení nám vy-
šlo vstříc s  velkým pochopením, a tak již nyní 
pracují žáci při hodinách matematiky se dvěma 
novými interaktivními tabulemi. 
Lidé, kteří mají školní docházku již dávno za 
sebou, jen nevěřícně kroutí hlavou, co tahle po-

můcka dokáže. Od nepřeberné zásoby různých 
knihoven, přes interaktivní aplikace, které doká-
žou žáky vyzkoušet i jim dát prostor k novému 
výkladu, až po didaktické hry a motivační soutě-
že, které si připravují učitelé sami. Když si školu 

prohlížejí po letech účastníci srazů, jen nevěřícně 
kroutí hlavou, když hledají pravítko a kružítko a 
ono je v digitální podobě schopné pracovat stej-
ně, jako to opravdové. I klasickou houbu byste 
nenašli, stačí tlačítko, a už se maže! Naši peda-
gogové jsou v práci s IT technologií velmi zdat-
ní, většina z nich dokáže vytvořit nový program, 
výukovou hru i soutěž pro svoje žáky i kolegy 
samostatně a dále se v tomto oboru i vzdělávají. 
Být technicky mezi nejvybavenějšími školami 
regionu znamená při nedostatku finančních pro-
středků neustále hledat projektové a sponzorské 
příležitosti. Díky Parkeru se nové učebny zařadi-
ly mezi nadstandardní prostory pro výuku a ško-
la si této pomoci velmi váží.

Blanka Žánová, ředitelka školy




