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ZDARMA

Stavební léto v Sadské
Během letošního léta probíhá v Sadské několik staveb
zároveň. Některé už skončily, další jsou v plném proudu
a jiné teprve začnou.
Z těch skončených si obyvatelé mohou vyzkoušet nové chodníky
a všimnout si lamp ve střední části Pražské ulice. Jedním ze záměrů
rekonstrukce této ulice bylo zpomalit projíždějící auta, čehož jsme
docílili zúžením profilu ulice o parkovací místa a přidáním velkého

Zbrusu nová ulice Podskalí.

příčného prahu na vyústění u staré lékárny. Na tuto stavbu ještě le‑
tos na podzim naváže další etapa, o které čtenáři najdou více infor‑
mací i s plánkem v příštím čísle novin.
Dokončili jsme také celkovou rekonstrukci ulice Podskalí. Touto
ulicí se nyní mohou chodci bezpečně pěšky dostat na hřbitov nebo
na Skálu po novém chodníku. Komunikace má nový povrch a přiby‑
la parkovací místa po obou stranách ulice.
V současnosti se dokončuje rekonstrukce části náměstí v okolí Ma‑
riánského sloupu a nový chodník v ulici Riegrova, kterou osvětlují
také nové lampy. Práce jsou načasovány tak, aby se letošní Posvíce‑
ní, v novém, velkorysejším formátu, konalo na již na zbrusu novém
náměstí.
Kdo bude pokračovat jižním směrem, tak na Poděbradské ulici mezi
ulicemi Hlouškova a Na Valech najde nový přechod pro chodce.
Jeho součástí je ostrůvek uprostřed ulice a nové osvětlení. Měl by
pomoci hlavně dětem v cestě do školy.
Závěrem bych rád upozornil na jednu drobnou stavbu – nový ve‑
řejný záchodek na Husínku. Vypadá poněkud vesele a představuje
závan moderních technologií v našem městě.
Milan Dokoupil,
starosta města

ZPRÁVY Z RADNICE
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Ze zasedání Rady města Sadská dne 27. června 2018
Rada města povolila konání
21. ročníku Přeboru energetiky
v triatlonu a závodu v dětském
duatlonu dne 28. července 2018
a asistenci strážníků MP Sadská
v okolí areálu Policie ČR od 14
do 15.30 hodin.

pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočes‑
kého Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS – Oblast pod‑
pory Vybavení jednotek SDH obcí
informačním a svolávacím zaříze‑
ním.

Rada města schválila:

Smlouvu o dílo č. 06/2018 s fir‑
mou Thermokomplet 1990 s.r.o.,
Palackého nám. 240, 290 01 Po‑
děbrady, na dodávku a montáž roz‑
vodů plynu plynového kotle a spa‑
linové cesty v bytě č. 2 domu čp.
77 na Palackého náměstí v Sadské
za cenu 99 850 korun bez DPH.

Předlohu Smlouvy o nájmu hro‑
bového místa v souladu se zákonem
o pohřebnictví č. 256/2001 Sb.
a zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
Nájemní smlouvu s firmou
OTTA – vzduchotechnika a klima‑
tizace, s.r.o., Sadská, na pronájem
pozemku p.č. 2185/11 za úče‑
lem konání akce „Rock of Sadská
2018“, včetně doby na přípravu
akce a úklid po akci s tím, že ná‑
jemné činí 10 tisíc korun.
Veřejnoprávní smlouvu o poskyt‑
nutí dotace v maximální výši 25
tisíc korun podle Programu 2018

Smlouvu o dílo č. 07/2018 s fir‑
mou Thermokomplet 1990 s.r.o.,
Palackého nám. 240, 290 01 Po‑
děbrady, na dodávku a montáž roz‑
vodů plynu, plynového kotle, vytá‑
pění a spalinové cesty v bytě č. 5
domu čp. 77 na Palackého náměstí
v Sadské za cenu 169 930 korun
bez DPH.

Cenovou nabídku firmy Vladimír
Káža, 280 02 Křečhoř 50, na opra‑
vu havarijního stavu hřbitovní
zdi ve výši 265 400 korun. Záro‑
veň RM schválila Smlouvu o dílo
na provedení této opravy.

Ze zasedání Rady města Sadská dne 12. června 2018
Rada města schválila:
Rámcovou servisní a materiálo‑
vou smlouvu se společností Kenast
s.r.o., kterou se stanovuje měsíční
paušální částka na 9 990 korun bez
DPH (12 088 korun s DPH) a upra‑
vuje se rozsah poskytovaných slu‑
žeb.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.
K10/15 s architektonickou kance‑
láří Ing. arch. Pavel Koubek, Sva‑
topluka Čecha 328, 267 51 Zdice,
na zpracování souboru změn č. 3
územního plánu Sadská a vypraco‑
vání úplného znění ÚPSÚ Sadská
po změnách č. 01,02,03 za cenu
317 600 korun DPH (384 296 ko‑
run s DPH).
Přidělení dotací
Do vyhlášené výzvy na podání žá‑
dosti o dotaci podalo žádost sedm
subjektů.
a) Rada města schválila: přidělení
dotací do 50 tisíc na činnost násle‑
dujícím subjektům a zároveň RM
schválila veřejnoprávní smlouvy
na přidělení dotací:

b) Rada města doporučila ZM
schválit: přidělení dotací nad 50
tisíc korun na činnost následujícím
subjektům:

společností STASA, s r o., U želez‑
né lávky 447/6, 118 00 Praha 1,
na rozšíření kamerového systému
v Sadské za cenu 424 474 korun bez
DPH (513 613,54 korun s DPH).

Subjekt

Smlouvu o dílo č. 01/07/18 na re‑
staurování podstavce a zhotovení
rekonstrukční kopie sochy sv. Jana
Nepomuckého v letech 2018 až
2022 za cenu 563 020 korun bez
DPH (681 254.20 s DPH) s MgA
Martinem Kulhánkem, Kolín.

Výše dotace v korunách

AFK Sadská, z.s. 95 000
SDH Sadská

65 000

Celkem

160 000

Rada města schválila:
Smlouvu o dílo na provedení zem‑
ních prací pro vybudování dětského
hřiště „Na stadionu“ za cenu 20 ti‑
síc korun bez DPH (24 200 korun
s DPH) s firmou Chábera Pavel,
281 03 Radim č.p. 30.
Smlouvu o dílo na opravu pří‑
jezdové cesty do osady Na Zámku
za cenu 63 600 korun bez DPH
(76 956 korun s DPH) s firmou
Chábera Pavel, 281 03 Radim
č.p. 30.
Smlouvu o dílo č. 0121/18 se

Subjekt

Výše dotace v korunách

Automotoklub Sadská

15 000

Českomoravská myslivecká jednota, OMS Nymburk

5 000

MO Českého rybářského svazu, z.s.

15 000

Český svaz chovatelů, z.s., ZO Sadská

50 000

Junák – Český skaut, Středisko Sadská, z.s.

25 000

Celkem

110 000
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Novinky ve vydávání občankých průkazů, pasů
a řidičských průkazů usnadňují lidem život

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
s firmou Stavby Jech & Hoffmann,
kterým se v rámci akce „Pře‑
chod pro chodce Poděbradská –
Hlouškova“ stanovuje nejzazší
termín plnění na den 15. červen‑
ce 2018 a stanovují se vícepráce
ve výši 64 082,50 korun bez DPH
(77 539,80 korun s DPH).
Podání žádosti o poskytnutí in‑
dividuální dotace z rozpočtu Stře‑
dočeského kraje na akci „Výstavba
venkovního workoutového hřiště
pro základní školu a akce města
na pozemku v areálu ZŠ Sadská“
ve výši 200 tisíc korun.

Smlouvu o dílo č. 02/07/18 na re‑
staurování sochy sv. Gotharda v le‑
tech 2018 až 2019 za cenu 90 500
korun bez DPH (109 505 korun
s DPH) s MgA Martinem Kulhán‑
kem, Kolín.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD
SADSKÁ
Sekretariát: 325 546 600
Podatelna: 325 546 611
Pokladna:
325 546 609 (610)
Matrika: 325 546 605
Stavební úřad:
325 546 613 (614)
Dílna, doprava:
602 496 028
Email:
info@mesto‑sadska.cz
Elektronická podatelna:
epodatelna
@mesto‑sadska.cz
Datová schránka: trubtz7

Důležitá telefonní
čísla:
Hasiči: 150

Začátkem léta všemi médii prolétla zpráva o tom, že si lidé
od 1. července mohou kdekoli v České republice vyřizovat své
osobní doklady. Bez ohledu na trvalé bydliště. Občanský průkaz, pas nebo řidičský průkaz si tedy každý může nechat zhotovit na libovolném úřadu obce s rozšířenou působností. Pro
obyvatele Sadské je nejbližší takový úřad například v Nymburce, Poděbradech, Lysé či na mnoha místech v Praze.

Řidičské průkazy
A novinek přináší úřady mnohem více. Například při podání žádosti o vydá‑
ní řidičského průkazu nebo při jeho výměně už žadatel nemusí předkládat
papírovou fotografii. „Vybavili jsme všechny obce s rozšířenou působností
kamerami, kterými žadatele vyfotí na průkaz přímo na přepážce, a také tab‑
lety pro pořízení digitalizovaného podpisu. Papírové žádosti o řidičský prů‑
kaz definitivně končí,“ vysvětluje Stanislav Dvořák, ředitel odboru agend
řidičů Ministerstva dopravy.
V některých případech nebude potřeba žadatele fotit vůbec. Systém Mini‑
sterstva dopravy se dotáže Ministerstva vnitra, zda žadatel nemá v databá‑
zích elektronickou fotografii z pasu nebo občanského průkazu.
Skončila také povinnost měnit doklad při změně bydliště. Od července se
vydávají doklady, které údaj o místě trvalého bydliště neobsahují.
A samozřejmě lidé mohou žádat o řidičský průkaz kdekoli v rámci České re‑
publiky. „Nikdo už nemusí cestovat do místa trvalého bydliště jako dosud.
Stejně tak vám na každém úřadě obce s rozšířenou působností pomůžou
třeba při změně příjmení po svatbě, ztrátě, poškození, zničení nebo odcize‑
ní dokladu,“ vysvětluje náměstek ministra dopravy Ladislav Němec. Platí
však zásada: Kde si o řidičák zažádám, tam si ho také vyzvednu.

Občanské průkazy

Evropské tísňové volání:

Stejně jako u řidičských průkazů si mohou lidé žádosti o vydání nové ob‑
čanky podávat u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností. Na rozdíl
od řidičáku si mohou navíc vyzvednout doklady jinde, než zažádali. Místo
stačí uvést do žádosti. Nicméně za poplatek 100 korun.

Policie ČR v Sadské: 158
Městská policie v Sadské:

800 20 21 21

Poděkování

Rád bych prostřednictvím Sadských novin po‑
děkoval poctivému nálezci peněženky s doklady
a příslušníkům Městské policie Sadská za bleskové
řešení mé situace při ztrátě dokladů.
Ještě jednou velice děkuji.

Miloslav Hojka ze Sadské

Cestovní pasy
I žádosti o cestovní pasy lze od začátku července podávat na jakémkoli úřa‑
du obce s rozšířenou působností. Důležitou novinkou je ale to, že existuje
možnost nechat si vyhotovit pas nebo občanku do 24 hodin, pokud někdo
potřebuje urychleně vycestovat. Zažádat ve zkrácené lhůtě o oba zmíněné
doklady se dá v pracovní dny na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působ‑
ností, ale také přímo na Ministerstvu vnitra, kde je nutné si doklady takto
vyhotovené vyzvednout.
Pokud by někdo potřeboval pas či občanský průkaz do pěti pracovních dnů,
může zažádat opět na libovolném úřadě či ministerstvu. Doklad si pak vy‑
zvedne v místě podání žádosti nebo přímo na ministerstvu. Za vyhotovení
dokladů ve zkrácené lhůtě si ale samozřejmě každý několik stovek připlatí.
Jolana Boháčková

Stohy lákají děti

Za výměnu řidičského průkazu za nový v případě, že končí doba jeho plat‑
nosti, majitel nic neplatí. Jinak vyjde vydání nového průkazu na 200 korun
místo původních 50. „Zvýšení poplatku je však kompenzováno větším
komfortem pro řidiče. Před návštěvou úřadu si nemusí pořizovat průkazové
fotografie ani nemusí pro nový řidičský průkaz cestovat do místa trvalého
bydliště, což pro některé lidi znamenalo vzít si den dovolené,“ dodává Sta‑
nislav Dvořák.

Záchranná služba: 155

112

občanky automaticky bez jakéhokoli poplatku. Čip výrazně zjednoduší ko‑
munikaci s úřady, ale i dalšími institucemi, které pomocí čtečky okamžitě
získají veškeré potřebné identifikační údaje, aniž by bylo třeba cokoli přepi‑
sovat. Občan ale nemá povinnost čip aktivovat.

Při podání žádosti o vydání občanského průkazu mohou žadatelé zadat své
telefonní číslo nebo e‑mail a na uvedený kontakt jim přijde zpráva o mož‑
nosti převzetí dokladu. Což je velmi výhodné obzvlášť, pokud je doklad ho‑
tový dříve, než je zákonem stanovená lhůta.
Nově všechny občanské průkazy obsahují strojově čitelné údaje a kontakt‑
ní elektronický čip. Za ten se dříve připlácelo 500 korun, nyní je součástí

Po žních v okolí Sadské vyrostlo několik stohů slámy z velkých balíků. Jako
tomu bylo vždycky, samozřejmě jsou velkým lákadlem pro naši omladinu,
která po nich ráda šplhá. Stoh na fotografii stojí sice „dost daleko“ v poli
mezi ulicemi Hlouškova a K Cyklostezce, ale, jak sami vidíte, do 24 hodin
od jeho vzniku, ho děti našly. Nechci nic zazlívat zemědělcům, nicméně
při pohledu na zadní levou stranu stohu bych o jeho stabilitě docela
pochyboval. Jímá mě hrůza při představě, že by se tyhle několikametrákové
balíky daly do pohybu a na někoho nebo s někým spadly. Byl bych nerad,
aby se někomu něco stalo.
Michal Němeček

Veselé WC na Husínku
Jelikož by bylo vybudování plnohodnotných veřejných
záchodků na Husínku neúměrně nákladné, ale zároveň
jsou na autobusovém nádraží toalety potřebné,
sáhli jsme k neobvyklému řešení. Všichni si nového
moderního záchodu jistě stačili všimnout. Poplatek
za použití činí 10 korun a platí se pomocí SMS, návod
je na dveřích. Z bezpečnostních důvodů není možné
na tento typ WC instalovat placení mincemi. WC je
vybaveno hygienickými potřebami, tekoucí vodou
a dokonce zástrčkou na nabíjení mobilních telefonů.
Milan Dokoupil,
starosta města
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FÓRUM ZASTUPITELŮ
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Opravdu ničíme poslední klidné místo?
K diskuzi nad změnou územního plánu, kterou zastupitelstvo
schválilo na svém zasedání 13. června, si dovolím přidat několik poznámek. Z článku pana zastupitele Ing. arch. Aleše Tomáška vyznívá, jako bychom za zády občanů a zastupitelů provedli nějakou špinavost a připravili Sadskou o poslední kousek
krásné přírody. Proti tomu se musím ohradit.

Konec klidných procházek kolem slepého ramene
Máme nový územní plán /ÚP/. Zastupitelsto 13. června 2018 odsouhla‑
silo v pořadí již třetí změnu územního plánu pro Sadskou. Předcházející
změna územního plánu začala platit v roce 2013. Schvalování nové změny
proběhlo na dvou mimořádných zasedáních, která následovala v rychlém
sledu. Na územním plánu pracovala radnice již od začátku svého volebního
období.
Jako opoziční zastupitel bych si rád položil několik otázek, které mě zne‑
pokojují v souvislosti s procesem a hlavně dopady nového územního plánu
na veřejný zájem občanů našeho města.
První otázkou, na niž nemám odpověď, je: „Proč bylo třeba dva roky po schválení předchozí změny ÚP začít pracovat na změně nové?”
Podle zákona mají obce povinnost digitalizovat své územní plány do roku
2020. I naše obec má tedy povinnost převést svůj územní plán – dokument,
který předurčuje rozvoj města a reguluje výstavbu – do digitální podoby.
Logicky by tedy bylo na místě soustředit energii na věc, která musí být včas
dokončena, ale práce na digitalizaci začne až ve chvíli, kdy vstoupí v plat‑
nost nová změna ÚP.
Naproti tomu změna územního plánu je náročný, drahý a zdlouhavý
proces, při kterém vzniká dokument, který by měl platit příštích 10 až
15 let. Stávající radnice však začala pracovat na změně ÚP hned po vol‑
bách, tedy velmi krátce po schválení předchozí změny ÚP. Zajímavé na tom
je, že v té době uvolnilo povodí Labe oblast kolem Jezera z aktivní zóny zá‑
plavového území. To znamená, že se nezrušilo riziko záplav, ale oblast byla
vyhodnocena jako méně riziková, takže padla jedna z překážek pro výstav‑
bu. Další překážkou pro výstavbu byl tehdy starý územní plán.
Druhou otázkou, na niž opět nemám odpověď, je: „Proč mají někteří majitelé
pozemků zvláštní zacházení?“
Ke změně územního plánu se mohli připojit všichni občané Sadské, kteří
potřebovali změnit účel využití svých pozemků – většinou jde o povolení
výstavby na místech, kde byla dříve zemědělská půda. Všichni, kdo chtěli
takovou změnu, museli o ni požádat. Všichni, až na majitele části pozemků
u Jezera. Jeho pozemky zařadila do seznamu změn radnice – a to ještě vlast‑
ně bez souhlasu zastupitelstva. Bylo to uděláno šikovně, zastupitelé odsou‑
hlasili to, že radnice může podle svého uvážení do změny zahrnout nějaké
pozemky, to, že to nebudou pozemky městské, ale pozemky ve vlastnictví
soukromé osoby, už si pan starosta i místostarosta nechali pro sebe.
Třetí otázkou, která jistě zajímá nás všechny, je: „Jaká je finanční bilance celého procesu?“
Město Sadská, tedy my daňoví poplatníci, jsme zaplatili téměř milion korun
za rekultivaci pozemků u Jezera. Dále zaplatíme statisíce za změnu územní‑
ho plánu, která v současné chvíli rozhodně není prioritou veřejného zájmu
Sadské.
Za tyto výdaje jsme získali zrušení dobývacího prostoru na Jezeře. Toto
omezení paradoxně sloužilo jako ochrana Jezera a jeho přírody před deve‑
loperskými tlaky. Je to tedy zisk?
A druhá „strana“? Majitelé pozemků u jezera získali stavební parcely v řádu
desítek milionů korun a právo zastavět území, které je posledním kouskem

krásné volné přírody v našem okolí. Změna se totiž týká kromě jiného ob‑
lasti kolem ústí slepého ramene, kde budou stát chaty a kde má být vybu‑
dována marína pro soukromou rekreaci. Nestálo je to ani korunu a pro
některé z nich o změnu dokonce zažádala radnice.
Čtvrtá otázka je pro mě a mé spoluobčany – mohli jsme s tím něco udělat?
Odpověď zní, pokusili jsme se. Na stůl zadavatele, tedy výkonných zastupi‑
telů města, přišla řada připomínek. Radnice však tyto připomínky smetla
a dál pokračovala ve vytyčeném kurzu směrem ke zhodnocení soukro‑
mých pozemků u Jezera.
Pátá otázka je zamyšlením nad posláním zastupitele při ochraně zájmů občanů města a při péči o rozvoj města.
Územní plán města je vyjádřením vůle občanů a nástrojem k dlouhodobé
regulaci výstavby v obci. Měl by zohledňovat nejen zájem občanů o zhodno‑
cení svých pozemků, ale dlouhodobé dopady výstavby v určitých oblastech.
Sadská je milé místo s velkým potenciálem, je zde mnoho míst, kde je mož‑
né stavět bez zásahu do okolní přírody a v některých místech je to dokonce
žádoucí, aby došlo k propojení jednotlivých částí města. Je v pořádku, že
bude umožněna výstavba na pozemcích, které jsou v blízkosti centra města,
a doposud nebylo možné na nich stavět.
Naše Jezero je však zcela jinou kapitolou. Je to místo, kam směřují naše kro‑
ky při procházkách a kola cykloturistů z blízkého i dalekého okolí. Jeho levá
strana a okolí ústí slepého ramene je skutečně vzácným kouskem přírody,
vodním biotopem, kde potkáme vzácné vodní živočichy, kam občas zavítají
labutě nebo volavky. Je to místo ticha a klidu nad vodní hladinou. Máme
rádi přední část Jezera s jeho letním hemžením, ale dozadu k Labi si cho‑
díme odpočinout. Je to vzácné místo. Nemusíme sedat do auta a jet dlouhé
kilometry, abychom si užili přírody, dojdeme tam pěšky, s kočárkem nebo
na kole. A to místo zmizí… Bude zabydleno a zabráno jako mnoho jiných
krásných míst v naší krajině, podlehne tlaku rekreantů, zábavě, komerci.
A je ještě jedna věc, která nemusí být v tuto chvíli patrná.
Bydlíme v Sadské, na šikovném a pěkném místě blízko dálnice do Prahy.
Cena našich domů se odvíjí i od této polohy. Jak se rozšiřuje Praha, cena
nemovitostí roste, a tam, kde jsou v blízkosti zachována krásná místa,
kde je opečovávaný veřejný prostor, roste dvojnásob. Komerčních luna‑
parků už je u nás dost, to, co začíná být vzácností, je právě klid a čistá příro‑
da. My jsme měli takový kousek čisté přírody, a ten zmizí…
V neposlední řadě vznikne nová zástavba v místech, která jsou ohrožená
povodní. To, že se povodeň již dlouho nedostavila, neznamená, že nemůže
přijít. A místo přírodního místa, které si s následky povodně poradí lehce
samo, zde bude poškozená infrastruktura, kterou bude nutné opravit.
Takováto změna územního plánu vznikla aktivním působením pana staros‑
ty, místostarosty a rady města, kteří přeci prosazují naše zájmy, jak slibovali
ve svých volebních programech.
Moje poslední otázka zní:
Komu má ve skutečnosti přinést blaho poslední změna územního plánu?
Ing. Arch. Aleš Tomášek,
opoziční zastupitel a autorizovaný architekt

Za prvé se ohrazuji proti slovům o „šikovnosti“ a „aktivním působení“.
Změna územního plánu proběhla zcela standardním postupem, pracova‑
li na ní odborníci, a to jak odborníci na územní plánování, tak odborníci
na životní prostředí. Tato změna se netýkala pouze Jezera, ale zahrnovala
mnoho žádostí občanů o změny v užívání jejich pozemků ve městě. Slova
pana zastupitele jsou neúctou k práci pana Ing. arch. Pavla Koubka, ale
i dalších zaměstnanců jeho kanceláře a naší radnice. Ke všem bodům se
vyjadřovali (a to velmi podrobně a velmi odborně) všechny dotčené or‑
gány, včetně orgánů ochrany přírody. Také občané i zastupitelé měli dost
možností podat případné protesty a námitky. Je podivné, že pan zastupitel
Tomášek celé roky, po které práce na změně územního plánu trvaly, hlasitě
neprotestoval a schoval si svůj protest až na závěrečné formální schvalová‑
ní celého balíku připomínkovaných změn.
Za druhé se ohrazuji proti samotnému podezření z nekalého jednání mého
a kolegů radních, z něhož nás pan zastupitel nařkl. Zde se dovolím, pro vy‑
světlení panu zastupiteli, vrátit k podstatě situace vzniklé na našem Jezeře,
i když většina občanů je o ní dávno podrobně informována.
V roce 2014, s trochou nadsázky v kontextu této vyhrocené debaty, zuřila
na Jezeře otevřená válka. A to válka mezi majiteli pozemků a radnicí. Obě
strany si navzájem házely klacky pod nohy, dělaly naschvály a žádné řeše‑
ní situace se nerýsovalo. Zároveň bylo Jezero stále dobývacím prostorem
a práva k tomuto dobývacímu prostoru držela soukromá firma, která si
mohla v dobývacím prostoru dělat prakticky, co se jí zamane. Tato práva

Stavební léto v Sadské
Fotogalerie k článku z titulní strany.

Přechod s ostrůvkem na Poděbradské.

Další etapa rekonstrukce Pražské je hotová.

i všechny pozemky mohlo město v devadesátých letech levně získat a tím
všem problémům předejít. Tehdejší radní, mimochodem za stejnou stra‑
nu, kterou reprezentuje pan Tomášek, však veškeré nabídky odmítli. Poté
se dlouhá léta stav Jezera pouze postupně zhoršoval a situace gradovala.
Jelikož bývalé vedení radnice nebylo ochotné k žádné dohodě, tak se maji‑
tel začal svých pozemků zbavovat a do už tak špatného stavu začaly vstu‑
povat zájmy a představy dalších a dalších soukromých majitelů pozemků.
Pokud by to dále pokračovalo tímto stylem, tak by bylo Jezero časem prak‑
ticky zplundrováno, rozprodáno a oploceno. A to bez jakékoliv regulace.
Zářným příkladem je oplocení pozemků na východním břehu a divoké bu‑
dování zábavního parku bez povolení a k nelibosti starousedlíků. A připo‑
mínám, že i pozemky na západním břehu jsou v soukromém držení.
Proto jsme do toho vstoupili a znovu se pokusili otevřít jednání s majiteli
a situaci uklidnit, přijít s nějakým kompromisem. Výsledkem je částečně
i tato změna územního plánu, která majitelům pozemků umožní v rámci
stanovených regulací využívat své pozemky. Za tuto cenu bude zrušen do‑
bývací prostor, bude provedena rekultivace a skončí živelné rozprodávání
pozemků bez jakéhokoli omezení. Součástí územního plánu jsou nadále
přísné regulace vymezující, co lze a co nelze u Jezera postavit. Rozhodně
na Jezeře nevznikne žádný lunapark.
Nevidím důvod, proč by měly skončit klidné procházky kolem slepého ra‑
mene, ostatně ta cesta, po které je možné se dnes procházet, vznikla také
díky zlepšeným vztahům mezi majiteli a městem. Každý, kdo se projde
kolem Jezera, může posoudit současný stav a zavzpomínat na dobu před
třemi lety. A nechám na posouzení občanů, jestli Jezero a jeho okolí vy‑
padá lépe, nebo jestli jsme zničili „poslední kousek krásné volné přírody
v našem okolí“.
Milan Dokoupil,
starosta města
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Může vám někdo ukrást váš Občanská poradna pomáhá
Dostali jste se do těžké životní situace a nevíte si rady? Přišel Vám
dům, byt nebo pozemek?
dopis od soudu a nerozumíte mu? Chcete se rozvést, máte dluhy či
Většina lidí neví, že se v Česku kradou nemovitosti ve velkém.
Ano, za miliardy. Policie ČR dokonce vytvořila skupinu, která se
zabývá nemovitostní kriminalitou. A to je také důvod, proč nový
katastrální zákon přišel s novinkou. Čeká se zápisem změny 20
dní, po které se mohou účastníci řízení k věci – ke změnám
v katastru – vyjádřit.
Myšlenka je to bezpochyby dobrá, ale pokud se bude někdo vydávat za vás
a bude chtít vaši nemovitost prodat, aniž byste o tom věděli, je schopen zfal‑
šovat vše. Kupní smlouvy, podpis a dokonce i občanský průkaz. A jak zařídí,
aby se k vám ve zmiňovaných dvaceti dnech nedostala zpráva, že se vaše
nemovitá věc prodává? S falešnými doklady zajde na poštu a nechá si za pár
korun přesměrovat vaši poštu, kamkoli bude chtít. Takže i přesto, že vám
katastr zašle dopis o tom, že prodáváte nemovitost, se k vám tato informace
nedostane.
A kdy se dozvíte, že vaši nemovitost vlastní někdo jiný? Až ve chvíli, kdy se
z nějakého důvodu budete o vaši nemovitost zajímat. Třeba, že vám nepřišla
složenka na zaplacení daně. Jenže, to už bude pozdě.
Věříte, že se taková situace může stát? Nejen, že může, ale takové situace se
dějí. Co s tím? Hlídejte si váš majetek, má hodnotu stovek tisíc či dokonce
miliony korun.
Katastr nemovitostí poskytuje službu: Elektronická informovanost účast‑
níka. Pokud má zájemce o službu datovou schránku, může si službu zřídit
přes webovou aplikaci bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu. V ostat‑
ních případech lze o zřízení služby zažádat osobně na kterémkoli katastrál‑
ním úřadu; žádosti o službu jsou vyřizovány na počkání a služba je aktivní
hned po zaplacení úplaty.
Informace o změnách jsou uživateli služby zasílány na jeho žádost do dato‑
vé schránky, elektronickou poštou nebo krátkou textovou zprávou (SMS).
Informace o změnách katastru v rozsahu až 20 sledovaných nemovitostí
stojí 200 korun. Jsem toho názoru, že za dvě stovky (nikoli ročně, ale napo‑
řád) stojí za to, abyste lidé měli svůj majetek pod kontrolou.
Martina Boušková,
realitní makléřka

Pochlubte se sousede…

Paní Vlasta Fitzová nám do naší nové rubriky poslala fotografie ne‑
obvyklé rostliny, která jí každý rok vykvete na zahrádce. „Říkám jí
tygřinec podle pruhů. Je to ale druh arisaema costatum. Květy jsou
většinou schované pod obrovskými listy,“ popisuje paní Vlasta.

problémy v práci? Můžete se bezplatně poradit ve službě Občanská
poradna při Respondeo, z. s., a to například v těchto případech:

exekuce, zadlužení, insolvence
majetkoprávní vztahy – dědictví, darování, spoluvlastnictví
rodinné vztahy – rozvod, výživné, rodičovská zodpovědnost
bydlení – nájem, sousedské vztahy, poplatky za služby
pracovněprávní vztahy – výpověď, spory se zaměstnavatelem, náhrada škody
ochrana spotřebitele, trestní právo a další
Pracovníci poradny Vám pomůžou zorientovat se v situaci, seznámí Vás
s příslušnou legislativou, proberou s Vámi nastalou situaci i jednotlivé
konkrétní kroky vedoucí k jejímu řešení. Vysvětlí Vám Vaše práva
a povinnosti, pomůžou Vám porozumět dokumentům nebo sestavit
odvolání či vyplnit dotazník.
Občanskou poradnu můžete využít v Nymburce každé pondělí od 9
do 12 a 13 do 17 hodin a středu od 9 do 12 hodin (budova České
spořitelny, 2. patro, nám. Přemyslovců 14/11). Další pobočky najdete
v Poděbradech, Staré Boleslavi, Čelákovicích, Pečkách a Městci Králové.
Na konzultaci se můžete objednat na čísle 731 588 632, 325 511 148 nebo
na emailu poradna@respondeo.cz, případně můžete využít každou středu
od 13 do 16.30 telefonické poradenství na uvedených číslech. Konzultace
v občanské poradně je bezplatná a diskrétní.

Jubilanti červenec

Marie Růžičková
Květuše Kolomazníčková
Ludmila Čtveráková
Libuše Hlaváčková

Marie Černá
Alois Novák
Jaroslav Ludvík

V šem jubilantům přejeme

pevné zdraví a hodně štěstí.

Omlouváme se, že kvůli nařízení GDPR nemůžeme uvádět věk jubilantů.

Dalším krásným výpěstkem se pochlubil pan Vladimír Tvrdý. „Již
sedmým rokem mi roste na zahradě fík, který pravidelně rodí.
Plody, které přes zimu nezmrznou, uzrávají již v květnu. Fík jsem
si přivezl jako malou větvičku z Chorvatska,“ píše pan Vladimír
a dodává, že může všem případným pěstitelům poradit, jak na to.

„Vykopnutí deváťáků“
Deváťáci se rozloučili se základní školou, kde strávili mnoho let, a čeká je další cesta životem. Pro mnohé to byly velmi dojemné chvilky.
Michal Němeček
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POSVÍCENÍ V SADSKÉ
Rádi bychom připravili přehledný leták, ze kterého se obyvatelé Sadské dozví, co se
kde ve městě o posvícení bude dít. Tuto pozvánku pak všichni dostanou do svých schránek. Ovšem k tomu potřebujeme pomoc a spolupráci vás – pořadatelů. Pořádáte výstavu, zábavu, diskotéku? Nebo turnaj, zápas či soutěž? Chcete, aby o akci vědělo co nejvíc
lidí? Dejte svou posvícenskou akci na vědomí všem návštěvníkům posvícení v Sadské.
Napište na kic.sadska@email.cz.
Zpráva by měla obsahovat název akce, datum, čas a místo konání, popis akce (případně další text, který si přejete zveřejnit), jméno pořadatele akce (případně logo) a kontakt na něj. Kvůli výrobě plakátů je třeba vše poslat do 6. srpna 2018.

KIC města Sadská ale také nezůstane pozadu a připravuje pro vás tyto akce:

STAROČESKÉ POSVÍCENÍ
25. srpna, sobota
od 13 hodina na Náměstí Palackého
jarmark, dobová živá hudba, kejklíři, šermíři, pohádka, tanečnice, katovo
řemeslo, verbováníčko – rytířský výcvik pro děti
na zahradě za knihovnou (Palackého nám. 3)
ZAHRADA HER pro děti
malování na obličej, soutěže a veselé hrátky
od 21 hodin u sokolovny
open Air zábava POSVÍCENSKÝ MEJDAN
tradiční zábava s tombolou, hraje kapela Pohoda

Irena Budweiserová

VÝSTAVA PANENEK
háčkovaný svět
24. – 27. srpna,

KIC – Palackého nám. 257, Sadská, 1. patro – parketový sál
To jste ještě neviděli. Desítky panenek Barbínek a Kenů oblečených
v historických kostýmech od antiky po současnost, do detailů upravených
v malinkých dobových kulisách. Vstupné dobrovolné.

Náměstí v Sadské ožije chrabrými rytíři v lesklé zbroji,
kejklíři, tanečníky, trubadúry a loutkáři. Diváci se mohou
těšit na nepřetržitá výpravná vystoupení od 13 do 18 hodin.
Nebude chybět dobové tržiště a občerstvení.
13.00 zahájení slavností
13.05 muzikanti
13.30 rytíři
14.00 muzikanti
14.20 loutkové divadlo
15.15 tanečnice
15.25 Verbováníčko
rytířský výcvik

16.00 muzikanti
16.20 Šavlový tanec
16.30 rytíři
17.00 muzikanti
17.20 Katovo řemeslo
17.50 tanec
18.00 závěr slavností

27. srpna, pondělí,
od 18 hodin
v kostele
Sv. Apolináře
Koncert hvězdy soulu, blues
a spirituálu Ireny Budweiserové
a Fade In
vstupné 150 korun,
v předprodeji 120 korun

Fotosoutěž

Hádanka z minulého čísla byla hodně těžká. Téměř všichni tipovali, že se
jedná o korouhvičku na „hodinové věži“ za Husarkou, ale to nebyla správná
odpověď. Tuto krásnou korouhvičku ve tvaru lva totiž najdete na věžičce Sokolovny.

FOTOHÁDANKA NA ČERVENEC:
Tentokrát bude fotohádanka velice lehká.
Víte, kde v Sadské najdete tuto pamětní desku?
Své odpovědi se názvem ulice a číslem popisným budovy zasílejte od středy 1. srpna (ne dříve!)
na e‑mail sadskenoviny@seznam.cz, nebo svou odpověď doručte osobně v písemné podobě
na Podatelnu Městského úřadu Sadská.

Michal Němeček
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„Bejvávalo“ – Naši sousedé
V naší ulici jsme měli sousedy veselé a mrzouty. Všichni
jsme se navzájem znali a zdravili se. Veselé jsme my –
děti – potkávaly rády, před mrzouty jsme se raději vytratily.
Nechtěla jsem potkat pana Wagnera knihvazače, ani truhláře
Holého. My jsme asi vadili paní Serbusové, když jsme křičeli
na plácku před hospodou. Ta měla na oknech troje záclony,
aby neviděla na okolí. Byla totiž smutná po smrti svého syna
a s nikým se nebavila. Nyní ale uznávám, že asi neměla příliš
mnoho důvodů k radosti – i já začínám být mrzutá. Pan Wagner se staral o vnučku Božku, která neměla rodiče, a truhlář

Holý žil sám. Denně chodil s konví pro vodu k pumpě před
muzeem a cestou ji rozléval. Nejvíce u svých dveří do obchodu, kde se mezi prkny dalo sotva projít. Vždycky jsem se divila, že žádné jiné dveře do domu nemá. Zato u nás
jsme měli otevřená velká vrata, protože maminka
vyjížděla s krávou na pole. Na dvoře byla spousta
schovávaček a zákoutí zvoucích nás k různým hrám
a neplechám. Ale musím říci, že jsme velkou škodu
bez dozoru dospělých nikdy neudělali.

vozili svatebčany. Byl u nich zaměstnán řidič a kočí, který
u nich bydlel. V té době měl pan Caňkář i další živnost – nákladní autodopravu, a dokonce autobus. Za války Němci Caňkářovým sebrali koně i nákladní auta. Po válce, když utíkali
z pohraničí, jeli přes Sadskou a koně z kolony odbočili domů,
před Caňkářův dům. Bohužel Němci, i když jim pan Caňkář
nabízel peníze, s koňmi odjeli. V Kersku však byli napadeni
hloubkovými letadly a rozstříleni. Po válce v roce 1945 Caňkářovi zaváděli novou živnost, opravovali ve válce poškozená
auta, a tak mohli opět provozovat osobní a nákladní autodopravu a vychovávat tři veselé kluky – Fandu, Jiřího a Zdeňka.
O dalších sousedech budu vyprávět příště. Napište i Vy svůj
příběh.
Miluše Borovenová

Vlaštovky, oddíl baseballu a softballu Sadská
Baseball, Softball, Coachball, T‑ball, BeeBall a Slowpitch – cizí
slova, která už jsou srozumitelná pár statečným v Sadské. Hezky česky se jedná o pálkovací hru a její přípravné varianty uzpůsobené pro děti a začátečníky. Coachball (věk 10 až 12 let) je
dětská verze, při níž dětem nadhazuje trenér, v T‑balu (7 až 9
let) odpalují děti ze stativu a v BeeBallu (5 až 6 let) se hraje pěnovým vybavením, bez rukavic a na tři mety.

Ve všech domech v naší ulici byl „krám“ (obchod).
Na rohu byla mlékárna slečny Z. Novákové, u pana
Holého truhlářství, u veselého pana Janáka krejčovství, u Sasků kadeřnictví, u nás kampelička, dále
Šubrtova hospoda a došli byste až k Caňkářovým,
kde měli prodejnu jízdních kol a součástí a před domem dokonce benzínovou pumpu. Také měli dva
páry tažných koní a jeden pár do kočáru, ve kterém
První sezóna je za námi a byla skvělá. Nemůžeme se sice chlubit žádný‑
mi tituly, ale všechny turnaje, které jsme odehráli, jsme zvládli se ctí. Je
nás zatím jen pár statečných a nastaly chvíle, kdy nás nebylo dost do hry,
takže jsme některé turnaje, na které jsme byli pozváni, museli odmítnout.
Tak trošku doufáme, že nám od září přibydou nové posily. Také plánujeme
spojení se základní školou a vytvoření školního klubu.

Naše ulice. Vlevo: povoznictví J. Dvořáka, za ním Wagnerův dům (oba nyní zbourány), tržiště. V čele: řeznictví Černých.
Vpravo: Dvořákova hospoda, mlékárna, truhlářství, krejčovství, kampelička, Šubrtova restaurace, Němečkovi, koloniál.

V dubnu jsme využili možnosti se přihlásit
do jarních kol turnaje ŠKOLNÍ LIGA PRA‑
HY 8, který pořádá tým Joudrs z Prahy 8. Pro
nás ideální podmínky, v jejichž rámci se hrálo
v kategorii mladší mix. 1. až 5. třída. Jediná
lehká překážka byla, že se hrálo v době školní
výuky, takže naše Vlaštovky 5 krát zameškaly
středeční nebo úterní vyučování. Paní ředi‑
telka Žánová ovšem byla nakloněna našim
sportovním ambicím a získali jsme povolení
na všech pět hracích dnů (3 krát T‑ball a 2
krát Beeball, z toho 2 krát výlet vlakem).

Zážitky mají děti veliké a zkuše‑
nosti cenné. V jednom hracím
dni jsme vždy odehráli tři až
čtyři zápasy. Diplomy jsme také
dovezli. A na dětech je úžasné,
jak rychle se učí. Za těch pár
zápasů děti získaly herní zku‑
šenosti, které na tréninku nelze
předat. Také pravidla si tro‑
chu zažily a vše kolem zápasu,
např. nástup, pozdrav a pokřik.
Na bednu jsme se sice ani jednou
nedostali, zato jsme byli nejhez‑
čí, nejstylovější a nejtýmovější!
Tímto děkuji panu Richterovi
z firmy Reklamy Richter za bles‑
kovou spolupráci a potisk našich
týmových triček.
A na konec to nejlepší. Poslední
trénink jsme pojali rozlučkově
před prázdninami, ve stylu hraje
celá rodina. Svolali jsme turnaj děti versus rodiče a k tomu ještě soutěž
v hodu do dálky. Počasí nám přálo a celé odpoledne tedy proběhlo ke spo‑
kojenosti všech. Zápas proběhl ve stylu „fair play“, rodiče předstírali, že
nic nechytí a nehodí, a děti bez špetky úcty ke stáří pálily a běhaly jako o ži‑
vot. O největší překvapení se ovšem postaral nejmladší účastník soutěže
v hodu do dálky – ročník 2014. Ten to pojal ve stylu: Veni, vidi, vici… čili
přišel, viděl a hodil 10 metrů! Diplom a me‑
daili dostal samozřejmě každý, aby to někomu
nebylo líto. Tímto děkuji všem zúčastněným
rodičům za jejich čas a podporu. Dáme určitě
odvetu!
Jinak pro případné zájemce je dobré zmínit,
že každý trénink je otevřený novým adeptům.
Stačí sportovní oblečení, obuv a pití s sebou.
Ideálně pro děti ročník 2010 a 2011.
Více informací naleznete na:
www.facebook.com/baseball.sadska/
Marcela Dokoupilová, coach
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Mateřská škola zve rodiče
na informační schůzku
Srdečně zveme všechny rodiče
přijatých dětí k předškolnímu
vzdělávání do MŠ Sadská
na informační schůzku, která
se uskuteční

ve čtvrtek 30. srpna
od 15.30 hodin
ve třídě Berušek.

Seznámíme rodiče s důležitými
provozními informacemi, školním
řádem, školním vzdělávacím
programem a s rozdělením
dětí do tříd.
Dana Kaplanová
ředitelka MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA SADSKÁ
Za Sokolovnou 885
289 12 Sadská

Volné pozice

Restaurace Bowling squash Sadská s.r.o.
přijme do svého kolektivu číšníka
praxe v oboru podmínkou
Nástup možný ihned. Mob.: 604 482 498
Koupím JAWA, ČZ: motocykl, moped, skútr s doklady i bez.
Možné jsou i díly a vraky. Děkuji za nabídku na tel.: 777 589 258.

KOMINICTVÍ

Veškeré kominické práce
Revize komínů
Kontrola a čištění
spalinových cest
Vložkování komínů

Jakub Pekárek
Nad Sokolovnou 349
Poříčany 289 14

Tel.: 606 123 007

E-mail: Kominictvi.kuba@seznam.cz

Nebaví vás současná práce? Chcete změnu?
Máme pro vás řešení! Zavolejte nám.
Seřizovač

Pracoviště:
Parker Hannifin s.r.o.
Poděbradská 1005
289 12 Sadská
Česká Republika

Požadujeme:
• Vzdělání technického směru výhodou
• Praxe ve výrobní podniku min. 2 roky na obdobné pozici
• Porozumění technické dokumentaci - technický výkres

Divize: Prädifa Technology
Division

Operátor

Pokud Vás nabízená pozice
zaujala, své žádosti doručujte
na personální oddělení osobně
nebo emailem na:

Požadujeme:

personalni@parker.com
tel. 325 555 334
www.parker.com

Uvedené pozice jsou v 3-směnném / nepřetržitém provozu

• Praxe ve výrobní podniku na obdobné pozici výhodou

Nabízíme:
Společnost Parker Hannifin s.r.o.
se zavazuje dodržovat Kodex
chování směrem k zákazníkům,
dodavatelům, spolupracovníkům
a dalším stranám.

Práci ve stabilní nadnárodní společnosti
Odpovídající finanční ohodnocení
Možnost kariérního růstu, jazykové kurzy
Široký balíček firemních benefitů
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