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ZDARMA

O jezerní pohár
Nultý ročník závodu O jezerní pohár byl vlastně závodem
na zkoušku. Zajímalo nás ‚jak závodní den zvládneme, kolik lidí přijde a zda se akce vůbec bude líbit.

Neděle 14. 5. nás přivítala krásným slunečným dnem. Hned
ráno jsme se sešli na hřišti v Lázeňské ulici. O zakreslení
mapy, naplánování trasy a kontrol se postaral pan Miloš Novák. Helena Babecová s Jiřinovou Novákovou roznesly fáborky na předem zakreslenou trasu okolo jezera. Pak už nezbývalo než čekat, kolik závodníků nám dorazí k registraci.
Když se začala tvořit fronta u obou prezenčních stolků, měli
jsme velkou radost. První závodníci odstartovali v 11,00 hod.
dopoledne, a to převážně na trati liniové. 45 dětí do deseti
let a k tomu jejich rodiče. Na ostatních kategoriích soutěžilo
okolo deseti závodníků (žáci, dorost, dospělí). Na cestu dostali mapu se zakreslenými kontrolami a svoji kartu. Nikdo
nezabloudil a všichni se v pořádku
vrátili.
Po několikakilometrové trase se
závodníci rádi občerstvili u stánku
hasičů a děti měly ještě dost sil zařádit si s DJ Ivo Procházkou.
K vyhlášení výsledků přistoupili
všichni slavnostně a cena se dostala na každého účastníka do deseti

let. Medaile a poháry pak jen pro ty nejlepší. Než se začalo počasí kabonit a obloha vyhrožovat jarní bouřkou, měli jsme už
závod uzavřený a ceny rozdané.
Snad můžu konstatovat za všechny účastníky, že se závod
povedl a doufám, že Orientační klub Sparta Praha a skvělá
trojice Jiřina a Miloš Novákovi i Helena Babecová s námi počítají už „na čisto“ v prvním ročníku 2018 a tímto jim velmi
děkuji. Také bych chtěla poděkovat všem dobrovolníkům,
kteří se jakkoliv podíleli a pomohli u zápisu, na trati, při vyhlašování výsledků, nebo při zajišťování zázemí. Dále děkujeme starostovi Milanu Dokoupilovi, hasičům SDH Sadská
a firmě Reklamy Richter za startovní čísla, která jsme dostali
sponzorským darem. Na shledanou na prvním ročníku závodu O jezerní pohár 2018 v Sadské.

Zdenka Hamerová
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Z usnesení Zastupitelstva města Sadská, které se konalo dne 26.04.2017

Milí čtenáři,

Zastupitelstvo města schválilo:
prodej pozemků p.č. 1654 o výměře 673 m2 a 1649/42 o výměře
1081 m2 společnosti ITES, spol.
s r.o., za cenu 740,‑ Kč za 1 m2. Celková cena za prodej pozemků činí
1.297.960,‑ Kč. Záměr byl zveřejněn
ve dnech 23.03.2017‑ 07.04.2017.
Zastupitelstvo města schválilo:
prodej
pozemku
p.č. 4121/2
(ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 37 m2 manželům panu
Ing. Radoslavu Bartošíkovi a paní

v minulých měsících jsme spustili kamerový systém, ukončili jsme
nájemní smlouvy nepřizpůsobivým obyvatelům, přijali jsme nové
městské strážníky. Podle zpráv, které mám k dispozici, se také výrazně snížilo užívání drog v našem městě. Vše jsme dělali proto,
abychom naše město uklidili a učinili bezpečnějším pro všechny
slušné obyvatele.
Nyní navrhuji další krok ke zvýšení pořádku v ulicích našeho města. Na červnovém zasedání zastupitelstva předložíme ke schválení vyhlášku města o úplném a plošném zákazu hazardních her.
Tato vyhláška bude platná od roku 2018 a měla by z města odstranit všechny herny a hrací automaty. Tyto provozovny nejsou
pro naše město žádným přínosem,
přináší pouze nepořádek, výtržnosti a drobnou kriminalitu.
Sportovci a členové spolků vědí, že
z výnosů z hracích přístrojů byly
v posledních letech financovány
příspěvky na jejich činnost. Chci
vás všechny ubezpečit, že najdeme
v rozpočtu města peníze na vaši
činnost také v dalších letech.
I když se budeme muset obejít bez
výnosů z hazardních her.
Milan Dokoupil,
starosta města

Mileně Bartošíkové za cenu 300,‑ Kč
za 1 m2, tj. celkem 11.100,‑ Kč. Záměr byl zveřejněn ve dnech 07.11. –
23.11.2016.
Zastupitelstvo města schválilo:
podání žádosti o bezúplatný převod
Kaple Bolestné Panny Marie včetně pozemku pod kaplí z majetku
Římskokatolické farnosti Nymburk
na město Sadská.
Zastupitelstvo města schválilo:
účetní závěrku a celoroční hospodaření města Sadská k 31.12.2016

Ze zasedání Rady města Sadská dne 25.04.2017
Rada města schválila: cenovou
nabídku ve výši 79.500,‑ Kč bez
DPH (96.195,‑ Kč s DPH) na zpracování projektové přípravy vybudování chodníků v Pražské ulici mezi
ulicí Tyršovou a Třebízského firmy
LUCIDA s.r.o. Zároveň schválila
smlouvu o dílo na tuto akci.
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje požádalo o povolení konání Policejního mistrovství ČR ve víceboji 2017 ve dnech
30.05.‑01.06.2017 a konání Přeboru KŘ PSK v dračích lodích 2017
ve dnech 27.‑28.06.2017 na pozemcích města Sadská u jezera v Sadské.
Rada města povolila: konání těchto akcí s tím, že pořadatel je povinen
dodržet hygienické předpisy a prostory po skončení akce uklidit.
Do výběrového řízení na dodávku
příkopového vyžínacího ramene podaly nabídky 3 firmy, pro nesplnění

podmínek byla 1 firma vyřazena,
výhodnější ze zbývajících podala
firma Pekass.
Rada města schválila: jako dodavatele příkopového ramene firmu
Pekass, která tento nástavec pro
traktůrek dodá za cenu 290.400,‑
Kč s DPH.
Do poptávkového řízení na zpracování studie rekonstrukce budov
radnice a muzea podaly nabídky 3
firmy, cenově nejvýhodnější podala
firma ANDAMI s.r.o.
Rada města schválila: jako zpracovatele studie rekonstrukce budov
radnice a muzea firmu ANDAMI
s.r.o., která studie na rekonstrukci
obou objektů zpracuje za celkovou
cenu 43.560,‑ Kč s DPH.
Rada města schválila: cenovou
nabídku firmy Chábera Pave ve výši
98.500,‑ Kč bez DPH, tj. 119.185,‑
Kč s DPH, na akci Zemní práce –
úprava komunikace v ulici Pod Bory

Ze zasedání Rady města Sadská dne 10.05.2017
Rada města schválila: Smlouvu
o dílo s firmou Tomáš Mikula EL –
MIK, na zhotovení díla „Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro
město Sadská“ za cenu 2.173.160,‑
Kč s DPH.
V rámci nabídkového řízení
na prodej osobního automobilu
Škoda Felicia obálkovou metodou,
podal v termínu nabídku 1 zájemce, a to ve výši 4.900,‑ Kč a splnil
tak požadavky vyhlášeného řízení,
kdy minimální cena byla stanovena
na 4.800,‑ Kč.
Rada města schválila: prodej
osobního automobilu Škoda Felicia
NB 00 – 42 paní Zdeňce Remsové,
za cenu 4.900,‑ Kč.
Rada města udělila souhlas: s využitím pozemků ve vlastnictví města
Sadská k leteckým činnostem bezpilotních prostředků pro vlastní
potřebu, tj. ke vzletům a přistáním
bezpilotních prostředků Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, a to v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů

č. 108/1997 Sb., v platném znění.
Rada města schválila: Kupní smlouvu č. 05/VP//017 se společností
PEKASS a.s., na nákup příkopového ramene Berti FB/G 250
S za cenu 290.000,‑ Kč s DPH.
Rada města schválila: Smlouvu
o dílo č. SoD 2/2017 na zpracování studie na rekonstrukci objektu
radnice a muzea za celkovou cenu
43.560,‑ Kč s DPH se společností
ANDAMI, s.r.o.
Do výběrového řízení na akci
„Oprava komunikací zástřikem pro
roky 2017‑2018“ podaly nabídky
2 společnosti, cenově výhodnější
nabídku podala společnost ROADSTAV s.r.o.
Rada města schválila: jako dodavatele akce „Oprava komunikací
zástřikem pro roky 2017‑2018“
společnost ROADSTAV s.r.o., Poděbrady, která nabídla cenu 145,‑
Kč za 1 m2 bez DPH (175,50 Kč
s DPH).
V útulku pro psy AURA je třeba
provést v rámci zkvalitnění prostředí pro umístěné psy řadu oprav.

a výsledek hospodaření města Sadská k 31. 12. 2016 ve výši
8.618.876,66 Kč včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2016 „bez výhrad“.
Zastupitelstvo města schválilo:
v souladu s § 84 odst. 2 písm d)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
v platném znění, Jednotku sboru
dobrovolných hasičů Sadská jako
organizační složku a zároveň schválilo její zřizovací listinu.

a zároveň schválila smlouvu o dílo
na tuto akci.
Rada města schválila: Smlouvu
o dílo pro zpracování projektové
dokumentace projektu Přechod
Poděbradská x Hlouškova s firmou
RHM Projekt spol. s r. o., v rozsahu
zpracování projektu pro stavební
řízení, zajištění vydání stavebního
povolení, zpracování rozpočtu a vydání PD pro výběr zhotovitele, a to
za cenu 66.500,‑ Kč bez DPH, tj.
80.465,‑ Kč s DPH.
Rada města schválila: Smlouvu
o dílo pro zpracování projektové
dokumentace projektu Chodníky
podél komunikace Poděbradská
a Hlouškova s firmou RHM Projekt
spol. s r. o., v rozsahu zpracování
projektu pro stavební řízení, zajištění vydání stavebního povolení,
zpracování rozpočtu a vydání PD
pro výběr zhotovitele, a to za cenu
75.000,‑ Kč bez DPH,‑ Kč bez DPH,
tj. 90.750,‑ Kč s DPH.
Rada města schválila: cenovou
nabídku firmy Jaroslav Tvrdý, Sadská, na opravy útulku pro psy ve výši
94.399,36 Kč s DPH.
Rada města schválila: cenovou
nabídku společnosti ISES, s.r.o.,
Praha 6, na vyhodnocování plnění
Plánu odpadového hospodářství
města Sadská na období 2017 –
2021 ve výši 78.000,‑ Kč bez DPH
(94.380,‑ Kč s DPH) za celé období
a zároveň schválila smlouvu o dílo
na tuto akci.
Rada města vzala na vědomí: informaci dle protokolu společnosti
ÁLMA‑Linné s.r.o., Hradec Králové, o provedeném ošetření stromů
v k.ú. Sadská v listopadu a v prosinci 2016.
Rada města schválila: Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace č. S‑0873/REG/2017 podle
Programu 2016 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tematického zadání Velké projekty Oblast
podpory Základní školy na akci
„Přístavba ZŠ“.

Telegraficky z radnice
Upozorňujeme občany, že
koncem měsíce června začne
rekonstrukce městského bytového domu č.p. 78 v Kostelní ulici.
V přilehlé části ulice bude ztížen
provoz chodců i vozidel. Omlouváme se za vzniklé komplikace
a děkujeme za pochopení.
Upozorňujeme občany bydlící
v ulici Pod Bory, že v průběhu
června a července budou odtěženy pískové valy na straně u lesa
a následně zde bude rozšířen
prostor pro parkování vozidel.
Žádáme občany, aby v průběhu
prací neparkovali ve vlastním
zájmu vozidla na ulici.
Dne 8. června pořádá Základní škola Sadská akci „Maraton
proti kouření“. V době od 8:00
do 14:00 bude proto omezen
provoz v ulici Karolíny Světlé,
děkujeme za pochopení.

Důležitá
telefonní čísla:
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Evropské tísňové volání:

112

Policie ČR v Sadské: 158
Městská policie v Sadské:

800 20 21 21

foto: Adam Liskai

Kaple Panny Marie Bolestné
Římskokatolická farnost se obrátila na město Sadská s nabídkou na bezplatný převod Kaple Panny Marie Bolestné do majetku města. Na zasedání zastupitelstva 26. dubna vystoupil
pan farář a vysvětlil, že církev již tuto nemovitost prakticky nevyužívá a nemá prostředky na její rekonstrukci.
Po proběhlé diskuzi, kdy padaly názory pro i proti převodu, zastupitelstvo
města odhlasovalo, že město Sadská požádá o bezplatný převod kaple.
Nyní začnou jednání o podmínkách tohoto převodu. Pokud město získá
kapli do svého majetku, tak se bude moci postarat o její rekonstrukci a nové
využití. Opravy a rekonstrukce by musely být hrazeny ze získaných dotačních titulů, protože městský rozpočet tyto prostředky k dispozici nemá.
Kaple kdysi bývala nádhernou součástí rozsáhlého lázeňského komplexu založeného nad zázračným pramenem vody. Nyní zůstala chátrající
a opuštěna stranou Sadské, z části zahrazena plotem, nešťastně obklopena továrními budovami a sklady v těsné blízkosti frekventované silnice.
Autorem plánů na výstavbu kaple byl patrně K. I. Dientzenhofer (český
architekt a stavitel německého původu – představitel vrcholného baroka,
*1.9.1689 +12. 12. 1751), ale realizace stavby se protáhla na celá desetiletí. Byla tedy dostavěna dlouho po architektově smrti v letech 1775 – 1779.
Stavitelem byl Jan Smutný z Kostelce nad Černými lesy pod vedením děkana Čížka, který vyplatil 2162 zlatých z nadace darů věřících. I přes pozdní dobu vzniku máme před sebou slohově čistou ukázku českého radikálního baroka, s dobře čitelnými rysy Dienzenhoferova díla.
Kaple Panny Marie Bolestné, dosud velmi opomíjená, by se mohla stát
známou a vyhledávanou kulturní památkou. Vnitřní prostory kaple je
možné využít pro různé kulturní akce, například výstavy, komorní recitály
i další hudební vystoupení. V depozitu Polabského muzea se nachází hodně exponátů, které se vztahují k Sadské a z nichž by bylo možné v kapli
vybudovat stálou expozici o historii Sadské. Tato stálá expozice by se dala
průběžně doplňovat o různé tematické výstavy, například o lázeňství, divadelnictví, košařství atd.

Milan Dokoupil, s přispěním Zdenky Hamerové

Upozornění
na dlužné
poplatky
Dne 31. března 2017 uply‑
nula lhůta, do které měly být
uhrazeny poplatky za odpa‑
dy a psy. Upozorňujeme po‑
platníky, kteří dosud poplat‑
ky neuhradili, aby tak učinili
nejpozději do 15. června
2017. Nezaplacené poplatky
budou vyměřeny a následně
předány k exekučnímu vy‑
máhání.

V den, kdy si každoročně připomínáme konec 2. světové války, polo‑
žili zástupci města věnce k památníku padlých občanů města Sadská
a k památníku vojáků Rudé armády.

Odpady, odpady a opět odpady!
O udržitelném životě se bavíme neustále a co jsme si toho naslibovali z hlediska ekologických přístupů. Přitom většina z nás velmi dobře ví, že ten nejekologičtější odpad je ten, který vůbec nevznikl. Když již vzniká, existuje řada způsobů jak předcházet tomu,
aby se odpadky nehromadily v takovém množství a je jedno zda to
je v rodinném domku, nebo na rekreační chatě.
Město Sadská instalovalo dvacet
sběrných míst, kam je možné ukládat
separovaný odpad. Místa byla volena tak, aby k nim nebyla příliš velká
docházková vzdálenost, v provozu
máme dvě sběrná místa – na bioodpad v ulici Hlouškova a na separovaný odpad v ulici Pod Bory. Každá
domácnost má po většině nádobu
na směsný odpad kam se ukládá odpad, který již nejde jinou cestou zužitkovat. Občané je v hojné míře využívají a patří za to poděkování. Jsou však
místa, která čest městu a jeho čistotě rozhodně nedělají. Nejvíce nepořádku se kolem kontejnerů objevuje v ulici Pražská, naproti bývalé restauraci
Na Schůdkách a to přesto, že většinu odložených věcí je možné odvézt
na sběrné místo. To, čeho jsme se
však dočkali koncem měsíce dubna
a počátkem měsíce května v rekreační oblasti Vodrážka předčilo všechna
naše očekávání. Počítali jsme s tím,
že i chataři začnou po zimním spánku uklízet své objekty, ale i pro ně
plně platí, že odpad je třeba třídit a velký, směsný odpad odvézt na sběrné
místo. Drtivá většina z nich vlastní motorové vozidlo, takže by to neměl být
problém. Drobný směsný odpad (černé pytle) pak sváží město od chat svými
pracovníky. Vím, že ne všechny lze kritizovat, těm co se chovají skutečně ekologicky, děkujeme. Ale ti, kteří si myslí, že mohou všechno, naše pochopení
rozhodně nenajdou. Konečně podívejte se na snímky pořízené v rekreační
oblasti během jednoho týdne. Líbí se vám to, nebo se pokusíme chovat se
jinak?

Václav Frank, místostarosta
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ZE ŠKOLY

Občané města mají ve svých rukou 220 tisíc z městského
rozpočtu. O jejich využití nyní sami rozhodnou hlasováním.
Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané přímo zapojili
do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezila část peněz
z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávali vlastní návrhy, co by
se za tyto peníze mělo ve městě v tomto roce vylepšit.
Nyní nás čeká hlasování, ve kterém rozhodnou, které projekty ve svém
městě chtějí a které nikoli. Hlasovací lístek naleznete v tomto vydání. Doporučujeme raději využít možnost hlasovat on‑line na stránce www.paro‑sadska.cz
Do poloviny března se sešlo celkem 9 návrhů občanů. Formální kontrolu
provedl koordinátor a poté předal projekty k posouzení jejich proveditelnosti kompetentním úředníkům města. Nyní jsou projekty s krátkými anotacemi i prezentacemi zveřejněny na webu www.paro‑sadska.cz. Do závě-
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rečného hlasování občanů se dostalo 6 návrhů v celkové navrhované ceně
přesahující rozpočet.
Nyní se participativní rozpočet blíží do finále, a je třeba rozhodnout, které
projekty budou v roce 2017 realizovány. Právě to nyní mají ve svých rukách
občané města. Navrhovatelé svým aktivním zapojením již dokázali, že jsou
schopni a ochotni něco vymyslet a zaslouží si velké poděkování a to včetněch těch jejichž návrhy „neprošly“. Tento dík nejlépe vyjádřime účastí
na hlasování.
Hlasovat mohou pouze obyvatelé města Sadská, kteří v den hlasování dovršili 16 let. Každý hlasující může udělit jede kladný a jeden negativní hlas,
stačí křížkem označit vybranou variantu. Každý občan může hlasovat pouze jednou. Buď online, nebo hlasovacím lístkem. Hlasovací lístky lze odevzdat od 1. 6. do 22.6.2017 do hlasovací urny na radnici.
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Dopravní hřiště

Dne 7. 4. jsme jeli do Nymburka na dopravní hřiště. Paní Cibulková nás učila dopravní výchovu.
Povídali jsme si, jak se mají chovat chodci a cyklisté. Potom jsme psali test, který ukázal, jestli
dostaneme průkaz cyklisty, nebo ne.
Barbora Chlupová, 4. A
Paní Cibulková nám rozdala testy, které byly
rozdělené na A a B. Odpovídali jsme na dvacet
otázek. Kdo získal jen čtrnáct a méně bodů, nedostal průkaz cyklisty.
Natálie Sýkorová, 4. A
Naučili jsme se řešit různé situace na křižovatkách, povídali jsme si o opatrnosti při jízdě na kole, rozeznávali jsme dopravní značky
a mluvili jsme o přecházení na přechodu. Nakonec jsme hráli s paní Cibulkovou pexeso se
značkami.
Karolína Burešová, 4. A
Test byl sice těžký, ale stačilo se na něj naučit.
Venku bylo ošklivo, tak jsme na kole nejezdili.
Byl jsem rád, protože jsem se bál, že to nějak
zkazím. Test jsem napsal a průkaz na kolo jsem
dostal. Na dopravním hřišti se mi líbilo.
Alex Čechrák, 4. A

Minižákyně obhájily stříbro na MČR
Všechny vosí minitýmy se probojovaly Mistrovství republiky a to je pro nás obrovský
úspěch. Zavazující byla hlavně obhajoba stříbrného umístění z Jičína v minulém roce. Výsledky soutěží napovídaly, že bychom neměli
hrát druhé housle, ale míč je kulatý a jak říká
jeden kolega ze Sparty: “dívčí basketbal je divný sport“. Nikdy dopředu nelze určit, jak zápas
dopadne.
A přesně takový pocit jsme měli po prvním zápase na MČR. Papírově slabší Pardubice jsme
podcenili, a i když jsme se my, trenéři, snažili
holkám vysvětlit, že to není tým, který jsme jasně poráželi v sezóně, v hlavách to bylo asi jinak.
Zápas nebyl lehký, koš měl pokličku a jasné
vítězství se změnilo v trápení. Bojovali jsme
až do konce, bohužel marně. Prohra o 10 bodů
nám zkomplikovala postup ze skupiny, na druhou stranu se holky vyburcovaly a semkly k výborným výkonům v dalších zápasech.

Ještě jednou Zdravá pětka,
tentokrát ve třídě 5. A
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HLASOVACÍ LÍSTEK - ZAŠKRTNĚTE NEJVÝŠE JEDNOU ANO A JEDNOU NE.
NÁZEV NÁVRHU								

ANO 			

NE

1. Lisy na plechovky
2. Mincovní zámek do dveří veřejného WC
3. Za krásné a voňavé okolí Sadské
4. Oprava hřiště na nohejbal a volejbal
5. Doplnění odpočívadel o odpadkové koše
6. Zajištění aktivit dětí a rodičů na dětském hřišti
Vyplňte prosím čitelně následující údaje.

Jméno: .....................................................................................................................................................................................

Věk:............................

Adresa: .......................................................................................................................................................................................................................................................

Hlasovat mohou pouze občané města Sadská, kteří v den hlasování dovršili 16 let.
Každý hlasující může označit pouze jednou ANO a jednou NE, stačí křížkem označit vybranou variantu. Každý občan může hlasovat pouze jednou.
Hlasovací lístky lze odevzdat od 1.6. do 22.6.2017 do hlasovací urny na radnici. Kontaktní osoba: Martin Shánil 604 666 657.“

Jako každý rok k nám opět zavítala lektorka
ze Zdravé pětky. Zdravá pětka je program, ve kterém se učíme o zdravém jídle. Dnes jsme použili
výživový talíř a připravili něco malého k snědku.
Naučili jsme se dělit potraviny na zdravé a nezdravé. Myslím, že po vyslechnutí paní lektorky
budou všichni jíst zdravě.
Antonie Fraňková, 5. A
Rozdělili jsme se do skupin, ve kterých jsme pracovali. Na začátku jsme se dozvěděli něco o zelenině, sacharidech a bílkovinách. Potom jsme
dostávali otázky, za správnou odpověď jsme získali žeton.
Karel Hula, 5. A
Seznámili jsme se s množstvím zajímavých informací o jídle. Např. ovoce se má jíst dopoledne, protože navečer už tělo nedokáže cukr tak
dobře zpracovat. Naopak zeleninu bychom měli
jíst spíš odpoledne. Na závěr jsme si ve skupinkách připravili chutné svačinky. Celý program
mě moc bavil.
Eliška Kurková, 5. A
Dozvěděl jsem se, že sacharidy potřebuje mozek
k lepšímu zapamatování učiva a dalších důležitých věcí. Kosti zase potřebují vápník, který získávají z mléčných výrobků. Ovoce by se nemělo
jíst ve velkém množství.
Michal Černý, 5. A
Zopakovali jsme si vše, co už o výživě víme,
ale také jsme získali mnoho dalších informací.
Např. o zdravém jídle, o pitném režimu a také
o tom, z čeho se skládá jídlo celého dne. Setkání
se Zdravou pětkou se nám moc líbilo a děkujeme
paní Ulrychové za návštěvu. Hodně jsme se toho
naučili. Budeme jíst zdravě!
Filip Skála, 5. A

Výlet za kredity

V úterý 2. 5. jsme jeli do záchranné stanice, která je nedaleko Poděbrad. Jmenuje se Huslín.
Rozdělili jsme se do skupin a hráli jsme hru, jak
přežít v přírodě. V lese jsme si našli některé věci,
např. dřevo, papír, sirky, nůž a jiné. Tyto nálezy
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Ostravu jsme přejeli ve výborném tempu 84:25
a postoupili do čtvrtfinále ze 2.místa ve skupině. Soupeřem nám byla Basketbalová škola
Praha, se kterou jsme loni vyhráli o pouhé 4
body a tak mělo utkání potřebný náboj. My, poučeni prohrou s Pardubicemi, a BŠ, která se nechala ukolébat snadným postupem ze skupiny,
jsme si to rozdali o postup mezi čtyři nejlepší.
Od počátku bylo vidět, že jsme soupeřky trochu
zaskočili a rvali se o každý míč. Stále jsme mírně navyšovali vedení až do závěrečného skóre
65:40. Výborný týmový výkon, podpořený dobjsme vyměnili za potřebné nářadí. Dostali jsme
rýč, hrábě, ale také těsto a obilí. Upekli jsme si
housky. Mezitím jsme se šli podívat na zvířata, která byla nemocná. Viděli jsme výra, který
neměl oko, ale také čápy, krkavce, orla, vydry
a mnoho dalších zvířat. Výlet se nám moc líbil.
Aneta Prokopová a František Lorenc, 4. B

rou obranou a bojovností byl základem postupu do semifinále. Tam nás čekal Sokol Horní
Počernice, vedený trenérem Jiřím Ammerem,
který kdysi působil u mužů v Sadské. Těžké
utkání, kde jsme chvíli výrazně vedli, pak nás
soupeř potrestal za ztrátu koncentrace a dotáhl
se na minimální rozdíl, jsme nakonec ubojovali
až do vítězného konce 52:46. Tím jsme dokázali, že naše loňské umístění nebylo náhodné.
Finále s Hradcem, který ze skupiny postoupil
výsledky 123:18 a 82:17, ve čtvrtfinále i semifinále prošel hladce 87:43 a 88:44, se zdálo být
jasnou záležitostí. My jsme však neměli co ztratit a vstoupili do zápasu hodně odvážně. Po ¼
jsme o bod vedli a náskok mohl být ještě větší,
kdybychom proměnili jasné šance ze závěru
čtvrtiny. Soupeř byl hodně nervózní z nečekaného průběhu a dělal nezvyklé chyby. Uklidnil
se až po několika našich ztrátách ve 2.čtvrtině.
Rozdíl vzrostl na 12 bodů, ale stále jsme drželi
slušný odstup. Postupně nám ale ubývaly síly,
protože souboje s vyššími a váhově disponovanějšími hráčkami nám je odebírali velkým
tempem. Konečný výsledek 56:38 nás vůbec
nermoutil. Hradec je opravdu králem ve všech
minižákovských kategoriích a nás těší, že jsme
mu byli důstojným soupeřem.
Do All Stars turnaje byla vybrána Natálka Jeníková, která předváděla na celém turnaji skvělé
výkony. Nejlepším hráčem týmu zvolili trenéři
Natálii Reizovou.
bátka. V 10 hodin nás rozdělili do skupin. Byli
jsme ve stájích, na zámku, viděli jsme postroje
na koně, kočáry, saně a spoustu koní. Dozvěděli
jsme se mnoho zajímavých věcí. V zámku bydlela
císařovna Sisi s manželem. Slyšeli jsme, jak žili
Habsburkové, jak se pojmenovávají hříbata, kolik času se koně cvičí, jak se o ně musí pečovat
atd. Všechno se nám tam líbilo.
Žáci 3. B 4. B

Psychohrátky ve 3. A

Exkurze do Kladrub
za starokladrubskými bělouši

V úterý 9. 5. odjeli třídy 3. B a 4. B do Kladrub
nad Labem do známého hřebčína. Šli jsme se
podívat na výběhy, kde jsme viděli klisny a hří-

V pátek jsme si pozvali na třídnickou hodinu naši
psycholožku Lucii Krupitzerovou, aby si s námi
opět trochu „pohrála“. Nejdříve jsme si popovídali, jak se nám líbí ve třetí třídě, potom jsme si
ověřili, jak všímaví jsme ke svému okolí. Nakonec jsme hráli hru ve dvojicích. Museli jsme se
nejdříve domluvit, co a jak budeme kreslit, potom jsme vždy dva žáci chytili jednu fixu a již bez
mluvení jsme společně kreslili
jeden obrázek. Všem se výtvory
podařily, ale pro některé to zas
tak jednoduché nebylo. Hodina
se nám moc líbila.
Žáci 3. A

DO RODINNÉHO ALBA
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DO RODINNÉHO ALBA

7

Vítáme
nové
y
k
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o
V květnu jsme přivítali nové
občánky našeho města

Karolínka Šolcová

Dominik Šnajdr

Leontýnka
Krampolová

Filip Foršt

Josefínka
Vyskočilová

Jonáš Klokočník

Tomáš Pavel

Ondřej Podnecký

Luboš Hynek

Michal Klokočník

Eliška Hříšná

Adélka
Myslivečková

Mathias Kandl

ZE ŠKOLKY A Z KULTURY
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Z HISTORIE MĚSTA

„Bejvávalo“ – Staré podniky v Sadské

Jarní dění v MŠ Sadská
Závěrem měsíce dubna nás čekal tematický
‚,Zvířátkový den“ a již tradičně je konec tohoto
měsíce spojený s proměnou celé naší MŠ Sadská
na ,,Čarodějnickou školu“, kde děti dovádějí, čarují, tančí, rejdí a připravují rozmanité lektvary.
Ani naše paní kuchařky nezůstaly pozadu a připravily pro děti začarované tajemné pokrmy
po celý tento kouzelně motivovaný den. Děkuje-

me tímto našim šikovným rodičům, kteří dětem
připravili úžasné převleky.
V Mateřské škole Sadská se konal dne 2.5.2017
od 15.30 hodin „Den otevřených dveří“ pro budoucí předškolní děti a jejich rodiče, kteří měli
možnost vyzvednout si přihlášku k předškolnímu vzdělávání a zároveň položit vedení mateřské
školy dotazy spojené
s přijímáním dětí do MŠ Sadská pro školní rok
2017/2018. K dispozici a k prohlídce byly rodičům prostory tříd.
Dne 9.5.2017 se uskutečnil zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Sadská. Bližší informace
naleznete na webových stránkách www.ms‑sadska.webnode.cz.
V měsíci květnu proběhly na jednotlivých třídách
besídky ke ,,Dni matek“. Natěšené děti předvedly rodičům i prarodičům vše, co se ve školce

naučily a co s láskou vyrobily. Školku navštívilo
divadlo Kašpárek s pohádkou ‚,Dobrodružství
z louky“.
Závěrem měsíce nás čeká tematický,,Květinový
den“ a ,,SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ“ našich
předškoláků na školáky, které bude probíhat
na zahradě MŠ Sadská. V případě nepříznivého počasí bude program přesunut do sadského
kina.
Nadále všechny třídy navštěvují kurzy plavání
a předškoláci upevňují své znalosti
i dovednosti v rámci kroužků keramiky a informatiky.
Začátkem měsíce června oslavíme s dětmi MDD
a na naše velké předškoláky čeká dobrodružná
noc v jednotlivých třídách MŠ Sadská, na kterou
se již všichni moc těšíme.

Pedagogický sbor MŠ Sadská

KIC SADSKÁ DĚKUJE MĚSTSKÉ POLICII ZA SPOLUPRÁCI PŘI AKCÍCH
„ČARODĚJNÁ STEZKA“ A „ZÁVOD O JEZERNÍ POHÁR“!
ČÁRY MÁRY
Třicátý duben je zvláštní den. V kalendáři nenajdete, že by byl něčím významný. Nepodsouvají nám ho obchodníci už dva měsíce
dopředu. Není to státem ani mezinárodně uznávaný svátek. Přes
to se udržel dlouhá tisíciletí a nevymýtilo ho žádné náboženství,
ani politický režim. Noc z 30. dubna na 1. května, čili filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo ještě dříve Beltine má prostě magickou sílu.
A tak jsme se jako každý rok sešli na skále, abychom si užili kouzelný podvečer a trochu sluníčka, které na nás po dlouhé době vykouklo. Děti šly tradiční
čarodějnou stezku, která byla plná úkolů, kynologický areál ožil diskotékou
a zapálením ohně. Zábava se nesla jarní nocí až do jedenácté noční hodiny.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem čarodějkám a čarodějům na stanovištích, bez nich by nebyla žádná legrace. Dále děkujeme hasičům za občerstvení a přípravu ohně, kynologům za občerstvení a azyl v jejich areálu a Vám
za to, že jste přišli a pobavili se s námi.

V minulém čísle SN jsem se dočetla o budoucích záměrech podniku Skanska, jak chce dále podnik modernizovat a zaměstnávat
více sadských občanů. Zajímalo by mě, kolik jich teď má, v IPS
jich bývalo více než 100. Na schůzce se zmínili i o opravě stojanu
na kola ve škole a opravě starožitných vrat, na což potřebovali
odborníky.
Napíši Vám teď o obyčejných, řemeslu vyučených pracovitých za‑
městnancích v nejrůznějších podnicích, kteří ochotně pomáhali
s opravami MNV i občanům. Místním školám vyráběli pomůcky
na vyučování, jako byly magnetické tabule, stojany, květinové stol‑
ky atd. Děti k nim docházely na exkurze a kulturní vystoupení.
Přenesme
se
nyní
ve vzpomínkách na Hu‑
sinek, naproti skautské
klubovně, kde byla v roce
1844 založena panem
V. Klicperou, mistrem
klempířským, továrnička
strojnicko‑ klempířská.
Vyráběly se zde hlavně
formy na homole pro cukrovary. Ty se dnes už nevyrábějí, cukr je
buď sypký, nebo kostkovaný a malé homolky se prodávají jen jako
suvenýry. Také se tu vyráběly tlakostroje. Pan Klicpera měl 9 dětí,
a to Julii, Roberta, Aloise, Annu, Františka, Adolfa, Emanuela,
Albínu a Antonii. Roku 1892 převzali to‑
várničku synové Adolf a František. Roz‑
šířili ji, v roce 1901 postavili nové dílny
a roku 1906 zřídili slévárnu. K pohonu
sloužil parní stroj o 10 koňských silách.
Vyráběli zejména kamna, však my starší
si je pamatujeme ze školy – uhlí se přikládalo z chodby. Dále
dělali pivní tlakostroje, čerpadla, formy, hromosvody, železná vrata
(např. u hřbitova), kliky, ploty, odlitky, bronzovou desku na rodném
domě O. Paroubka, stolové sporáky, pařáky, pumpy na vodu, acety‑
lénové aparáty a prováděli opravy stavebních strojů. Pan František
Klicpera, továrník, bývalý starosta, náčelník Sokola a kapelník so‑
kolské dechovky, zemřel v roce 1937. Jeho bratra Adolfa Klicperu
umučili Němci v koncentračním táboře Oranienburg.
Po znárodnění se podnik jmenoval Perun a vyráběl pračky. Později
byl přejmenován na Zemstav a opravo‑
valy se zde stavební stroje. Největší roz‑
voj nastal za existence podniku Inženýr‑
ských a průmyslových staveb. Ředitelem
byl pan Kučírek. Pracovalo zde více než
100 lidí – naši tátové, manželé, matky,
příbuzní a známí. Hodně domů v blíz‑
kosti podniku bylo zbouráno. Jako Čer‑
mákův hostinec, dům Šťovíčkových,
Pokorných, Čepelákových, Barešových a dalších.
Ta plocha uprostřed města je opravdu velká. Nebylo by lepší po‑
stavit zde rodinné domky, které se nyní staví na polích? O tom, jak
velká plocha je v areálu Skanska, nás přesvědčí jeden fakt. V roce
1886 se na soukromé zahradě Pokorných uspořádalo veřejné vy‑
stoupení členů Sokola za účasti okolních Sokolů (v této době totiž
ještě Sokolové neměli sokolovnu) v počtu 300 cvičenců a diváků.
Na pořadu byl rej, prostná, nářadí, skok daleký (dosažený výkon
5,25 m). K poslechu vyhrávala Kmochova hudba z Kolína. V IPS se
opravovaly velké stavební stroje nejen z ČSR, ale i ze zahraničí. Jed‑

nalo se zejména o buldoze‑
ry, bagry, jeřáby, nakladače
zn. Broyt z Norska. Jejich
služeb využívaly i podniky
z Rakouska a Německa. Pre
fa, výroba rnic.
Vedoucí Josef Ulrich
V blízkosti IPS vlastnil Jo‑ va) 1961. Zamětvá
(první zlestnanci jdou slavit
1. máj.
sef Kůla stavební podnik.
Po znárodnění v roce 1955 tam byl Stavební
podnik Nymburk, dále PREFA – ta vyráběla tvár‑
nice. Jejím vedoucím byl v letech 1960‑62 Josef
Ulrich. O rok později, v roce 1963, zde byly zříze‑
ny Sběrné suroviny a od roku 2000 výkup papíru
a železa.
V roce 1925 odkoupil velkostatkář J. Hyrosch u Kap‑
le starý cukrovar, budovy lázní a poštu. Tyto přestavěl na podnik
Bromografie, později Poly‑
grafie. Tiskly se tam obrazy,
pohlednice, knihy. Vedle
nechal postavit pilu, kde se
vyráběly parkety. Po zná‑
rodnění v roce 1950 byl
podnik
přejmenován
na podnik Státních lesů
a statků. Vedoucím byl
pan Petrásek. Nabízeli
řezivo, stavební, truhlářské a kolářské
potřeby, kulaté hole, dlažební špalky a parkety.
Pila vyhořela v roce 1961.
Na konci Sadské směrem na Pečky stojí nyní nově
zrekonstruovaná vilka. Ve 30. letech v ní bydle‑
li manželé Šiškovi a vlastnili malou továrničku na výrobu plnicích
per. Tu později pronajali firmě Botit. To se již rozpoutala II. světo‑
vá válka a v rodině se odehrála velká tragédie. Za války popravili
Němci otce, po válce oběsili matku, zůstali po nich tři sirotci. Poté
byla v budovách zřízena
provozovna „Jenta“‑ výroba
poživatin, společnost s r.o.,
Lázně Sadská. V inzerátech
jste mohli číst: „Výborná chuť
polévky, když do ní přidáte
koření z Jenty.“ Od roku 1950
tam byla otevřena „Prováz‑
kárna“, ve které se pracovalo
až do roku 1978. V 60. letech
byl vedoucím provozovny pan
Ota Mach, později pan Hybeš z Úval. V továrničce se zpracovával
sisal (provázky), který se drtil, lisoval a v balících odesílal k dalšímu
zpracování.
Na Poděbradské ulici byla u Tmějů karosárna a tam se vyráběly ma‑
ringotky.
Napsala jsem o starých větších podnicích v našem městě, jejichž za‑
městnanci pracovali nejen pro sebe, ale i pro budoucí generace a my
jim alespoň ve vzpomínkách za to děkujeme.
Miluše Borovenová
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Z MĚSTA A SPORTU

Z KULTURY

Cesta

3. ročník sázení květin pro město
V pátek 5. května 2017 se na náměstí v Sadské konal 3. ročník Sázení květin pro město. Dobrovolníci mohli osázet truhlíky, které
od konce května budou zdobit budovu radnice a Kulturního a informačního centra.
Letos nám budou dělat
celé léto radost muškáty.
Akce byla pořádána křesťany z Apoštolské církve,
sponzorem květin je tým,
který v Sadské pravidelně organizuje středeční
Rozcestí.
Děkujeme
všem, kdo se účastnili
jak samotného sázení,
tak pomohli s dopravou truhlíků do zahradnictví k paní Vendulce Kopecké,
kde rostlinky přečkaly období kolem “zmrzlých“.
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20. ročník

POHÁDKOVÝM
LESEM

Zuzana Sedláčková Přístavba základní školy pokračuje podle plánu
Stavba nového křídla budovy naší základní školy začala na přelomu února a března. Ze začátku nebylo počasí stavebním pracím příliš nakloněno,
zima byla dlouhá a jaro deštivé. I tak se daří stavební firmě Stafiko Poděbrady pokračovat ve stavbě podle plánu. Hrubá stavba budovy je k dnešnímu
dni již prakticky provedena. Harmonogram stavebních prací je připraven
tak, aby do začátku nového školního roku byla přístavba hotová. V přístavbě vzniknou čtyři nové třídy, do kterých se přesunou ze staré budovy žáci
vyšších ročníků.

Milan Dokoupil,
starosta města
Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o radu.
Zabývám se životem a dílem pana Václava Smutného, výraznou
osobností města Sadské, ač nebyl rodákem, žil zde dlouhá léta. Byl
učitelem a ředitelem školy, národopiscem, aktivním člověkem. Jeho
osoba poměrně zapadla (např. vedle známého rodu Paroubků,
kteří mají i pamětní desku), ač vykonal mnohé. Je to škoda.
Sháním o něm více informací a domnívám se, že by někdo ze Sadské, mohl vědět minimálně o osudech jeho manželky a dcery (nevím,
zda měl pouze jednu, provdala, jmenovala se poté Černá), nevím
zda měla potomky. Ráda bych dopátrala, zda jeho rod existuje i dodnes a případně potomky kontaktovala.
Bylo by možné umístit na nějaké veřejné a sledované místo (např.
web města, či jinou komunikační platformu pro obyvatele Sadské)
výzvu o informace?
Děkuji za odpověď a přeji hezký den
Jitka Boudová
(FF UK, katedra etnologie, magisterské studium
o panu V. Smutném píši magisterskou práci)

10. ČERVNA
OD 14,00 HOD.

SDH a KIC pro Vás děti opět pořádají putování lesem
za pohádkovými bytostmi a sladkými odměnami.
Start i cíl bude na hřišti v Lázeňské ulici.
Nebude chybět DISCO, opékání špekáčků,
řádění v pěně a občerstvení.
Vstupné dobrovolné. Stalo se krásným zvykem,
že výtěžek z této akce byl věnován na
dobročinné účely – potřebným dětem, nebo
dětským kolektivům. Poraďte nám, komu
poputuje letošní výtěžek. Můžete napsat na
kic.sadska@email.cz. Těšíme se na vaše tipy.

FOTOSOUTĚŽ
V minulém čísle byl starý rumpál v ulici Podskalí před domem
č.p. 191 (hned vedle Podskalky). Jako první správně odpověděla
paní Andrea Ulrychová a v kanceláři starosty na ní čeká malá
odměna.

FOTOHÁDANKA NA KVĚTEN:
Kde v Sadské najdete budovu, jíž patří tyto starobylé dveře a letopočet 1864 a jaký je celý její název?
Odpověď ve formě „Místo, kde budova stojí a celý její název“ zašlete na e‑mail:
sadskenoviny@seznam.cz, nebo ji doručte do podatelny MěÚ.
Michal Němeček

Případné informace posílejte na trzicka@mesto‑sadska.cz,
autorce je předáme.

Sadští squashisté
postoupili do 2. ligy
Hráči týmu Squash Sadská slaví velký
úspěch. Ve 3. squashové lize obsadili
2. místo a zaznamenali tak nejlepší výsledek ve své čtyřleté historii. Navíc si
tímto umístěním zajistili naši hráči účast
ve 2. lize pro příští sezonu.
Hráči děkují všem squashovým příznivcům a fanouškům týmu, díky jejichž podpoře se jim podařilo tohoto velkého úspěchu dosáhnout a těší se na jejich přízeň
v příští – druholigové – sezoně!
‑Z‑

Květnoví jubilanti
Kdy a kde budou další Rozcestí?
Každou středu od 18.30 v Kulturním a informačním středisku
v Sadské(1. patro budovy muzea na Palackého náměstí).
31. května – hosty na Rozcestí budou Britové Keith Jarvis a jeho
manželka, budou se sdílet se svými zajímavými životními příběhy
V červnu chystáme letní bohoslužbu v neděli 25. června v par‑
ketovém sále od 10 hodin. Program pro děti do 12 let zajištěn.
Po skončení vás zveme na malé občerstvení u kávy a čaje.
Pořádají křesťané z Apoštolské církve. Kontakt: rozcesti.sadska@seznam.cz

Sakmáry Peter 80let
Slavíčková Jana 80let
Kouba Pavel 70let
Havlenová Marta 70let
Všem jubilantům přejeme pevné
zdraví a hodně štěstí.
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Je možné
změnit svůj
život?

KULTURA A INZERCE

Všem žákům a studentům
přejeme snadné učení
a úspěšné zkoušení!

REKLAMY
RICHTER
.CZ

Keith Jarvis
dětství - marihuana, život v drsném prostředí
dospívání - heroin, párty, lži, život na ulici
dospělost - krádeže, závislosti, vězení, hanba,
bezdomovectví
změna: rehabilitační program, setkání se s Boží láskou,
uzdravení, nový život, rodina...

A co bylo a je dál?
Přijďte si poslechnout dramatický životní příběh
bývalého narkomana Keitha Jarvise ze Skotska.
Tlumočení zajištěno.

• středa 31. 5. 2017 od 18:30
• budova Kulturního a informačního
centra v Sadské, Palackého nám.
• vstup volný
Zvou křesťané z Rozcestí - z Apoštolské církve.
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