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Sociální
pracovník
města

Sociální pracovník na Městském úřadě v Sadské zajišťuje
v jeho územním obvodu sociální práci vyplývající ze zákona
č. 366/2011 Sb.
Pomáhá řešit situaci občanů
v hmotné nouzi, krizi a tíživé
životní situaci; například při zajišťování náhradního ubytování
(azylové domy, diakonie a další).
Poskytuje základní sociální poradenství pro r ůzné kategorie
klientů. Spolupracuje s úřady
práce, provozovateli sociálních
služeb a dalšími poradenskými
organizacemi.
Jaroslava Novotná,
sociální pracovnice MěÚ
tel.: 325 595 029

POČÁTKEM KVĚTNA dosadila jičínská společnost „Obora - Okrasné a ovocné školky Valdice s.r.o.“ první
stromky. Tato firma předložila v nabídkovém řízení nejlepší cenu. Výsadba začala podle zastupitelstvem schváleného plánu obnovy veřejné zeleně první etapou, v rámci které Pražskou ulici u pošty obohatily mladé sakury
a dále jabloňové lipky a prostranství v Kostelní ulici zlepšují nové globózní javory a okrasné třešně. Celkem
jde o 31 nových stromků. Do tří let jich bude v našem městě postupně vysázeno na 400 kusů.
Jiří Jeník, místostarosta

Podaří se „Mozartův“ chodník?

Upozornění

Zastupitelstvo města na svém
zasedání 24. dubna schválilo podání žádosti o dotace z fondů Evropské unie na akci „Po chodníku
k Mozartovi a do školy“. Předpokládaná cena nového chodníku
dosahuje necelých 251 tisíc korun
bez DPH.
Zastupitelé rovněž schválili
závěrečný účet hospodaření města
za loňský rok včetně výsledku
přezkoumání auditorem se závěrečným výrokem „bez výhrad“.
Schválené rozpočtové opatření
na rok 2013 zahrnuje nově do příjmové části rozpočtu dotaci úřadu
práce na veřejně prospěšné práce
ve výši 107 tisíc korun a příjem

Upozorňujeme nájemce
hrobových míst, že úprava hrobového příslušenství, zřízení nového hrobu
a ukládání uren a rakví
do hrobu/hrobky budou
možné pouze po předchozím písemném souhlasu
správy hřbitova.
Kancelář správy hřbitova je v přízemí budovy
městského úřadu, Palackého nám. 1, 289 12 Sadská.

z pokut stavebního úřadu ve výši
86 tisíc. Tento příjem bude využit na zabezpečení hotovostní
pokladny města, jehož potřeba
vyplynula ze závěrů bezpečnostního auditu.
Na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk bude město Sadská
jako jednoho z významných akcionářů zastupovat člen zastupitelstva
Martin Lébl.
Zastupitelstvo dále schválilo
vyhlášení dalšího kola přijímání
žádostí o úvěr z Fondu rozvoje bydlení pro letošní rok a uložilo radě
schválit tržní řád města, který by
zakazoval podomní prodej. Uklá-

dací usnesení se týká i tajemnice
městského úřadu Dany Petržilkové,
která má zpracovat návrh obecně
závazné vyhlášky, jež by upravovala ochranu veřejné zeleně ve městě.
Zamítnutí se dočkal záměr majitelky Věry Kůsové na prodej 81 m 2
pozemku p.č. 2381/2 před chatou
č. 091 Na Vodrážce. Hlavním důvodem nesouhlasu zastupitelů je
skutečnost, že dosud není vyřešen
hlavní problém Jezera a okolí - zrušení dobývacího prostoru báňským
úřadem. Dosud tak není zcela
zřejmá budoucnost celé lokality.
Předmětný pozemek se navíc nachází v blízkosti dětského hřiště.
-qk-
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Zloději u slepého
ramene Labe

Dvacet pět vzrostlých stromů, převážně olší a jilmů, pokáceli koncem
března zatím neznámí zloději v mokřadu u slepého ramene Labe. Cena
vykáceného porostu byla znaleckým posudkem stanovena na více než
32 tisíc korun. Vzhledem ke škodě, která městu neoprávněnou těžbou
vznikla, bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele. Od závory, která zabezpečuje vstup po asfaltové cestě do uvedené lokality,
vlastnil klíče pouze omezený počet osob. Jejich seznam má policie
k dispozici.
Prosíme občany města, kteří by mohli podat jakékoli informace o pachatelích, aby tak učinili na telefonním čísle 725 021 440 nebo navštívili
Obvodní oddělení Policie ČR v Prokopově ulici. Děkujeme!
-měú-

Sadské noviny

Vítání malých
občánků

Do obřadní síně městského
úřadu zavítalo 18. dubna jedenáct nových občánků, kteří se
narodili v době od srpna 2012
do letošního února. Slavnostně
je tu přivítala starostka města
Cecilie Pajkrtová, doprovázená
matrikářkou Pavlínou Koubovou.
Každé miminko se na chvíli
pohoupalo v kolébce a jeho rodiče
se podepsali do pamětní knihy.
Na památku občánci obdrželi
Pa mět n í list a spoust u k rás-

ných dárků. Maminky dostaly
kytičky. K příjemné atmosféře
přispělo vystoupení dětí z mateřské školy.
Mezi občany Sadské jsme tak
přivítali Filipa Ottu, Simonu Černou, Matyáše Pavla, Vanessu Matysovou, Jiřího Nováka, Marii
Dokoupilovou, Martina Koníčka,
Tomáše Myslivečka, Štěpánku
Šmejkalovou, Markétu Podroužkovou a Marka Musílka.
Pavlína Koubová

Zastupitelstvo města Sadská vyhlásilo
v souladu se schválenými pravidly

II. kolo přijímání žádostí
o úvěr z Fondu rozvoje bydlení
na modernizaci bytů a domů v Sadské.
Podat žádost o poskytnutí úvěru lze do 14. června 2013.
Formuláře žádostí pro fyzické nebo právnické osoby o poskytnutí úvěru si lze vyzvednout v podatelně Městského úřadu Sadská.
Lze je získat také na elektronické úřední desce na internetové
adrese: www.mesto-sadska.cz

Čarodějnické veselí přilákalo stovky lidí
Třicátý duben je zvláštním den.
V kalendáři sice nenajdete, že by
byl něčím významný, nepodsouvají
nám ho s dvouměsíčním předstihem obchodníci, není to mezinárodní ani státem uznávaný svátek.
Přesto 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
magickou sílu. Stromy jsou těsně
před rozkvětem, všechno je čerstvé, zelené, živé a konečně přišlo
opravdu jaro. Hlavním smyslem
starého lidového svátku, sahajícího
ještě do dob před starými Kelty,
byla oslava plodnosti a nadcházející úrody.
A proč se ten den pálí ohně,
nejlépe na vyvýšených místech?
Samozřejmě na och ranu před
čarodějnicemi, zlými duchy a démony. Lidé si kolem ohně hráli,
zpívali, očistili se od všeho zlého
a také se radovali, povídali si,
jedli a pili.
Nu, tento odkaz předků jsme
i my letos v Sadské beze zbytku

naplnili. Děti putovaly kouzelnou
stezkou, která byla plná čarodějnic
a úkolů, a pak se i s dospělými
všech generací sešli uprostřed
zelené přírody v areálu kynologů.
Oslavili jsme tu jaro pivečkem,
řízkem, či klobásou od hasičů,
popovídali si s přáteli, které jsme
dlouho neviděli, zazpívali si, zasmáli se a zatančili při muzice
kapely BG Korpus. Velký očistný

oheň zaplápolal zásluhou hasičů ze
Sadské a podívané neodolali malí
ani velcí. Ač nás trochu potrápilo
počasí, vůbec nikomu to nevadilo. Kolem vládla radost a dobrá
nálada.
Čarodějné stezky se zúčastnilo
136 dětí a na Skále se vystřídalo
na tři sta lidí. Všechno se snědlo
i vypilo a jásalo se do půl dvanácté.
Myslím, že z našich oslav by měli

„rohatý bůh lesů“ a „Velká matka“
radost a že jsme letos našemu městu
opět zajistili prosperitu, plodnost
a bohatou úrodu.
Chtěla bych velmi poděkovat
kynologické organizaci za poskytnutí jejího areálu a za skvělou spolupráci a trpělivost, Sboru dobrovolných hasičů Sadská za náročnou
přípravu hranice a zajištění ohně,
Městu Sadská za úpravu zeleně
a podporu, městské policii a firmě
Dixi. Dále moc děkuji dobrovolníkům z čarodějnických stanovišť
Marii Vinšové, Lindě Foučkové,
Jitce Vyleťalové, Heleně a Marcele
Novákovým, Mileně Karafiátové,
Marcele Dudkové, Monice Malinové a malým čarodějkám Katce
Panuškové, Hedě Dudkové, Amálce
Hamerové, Anetce Kulhánkové,
Adélce Šmejkalové a Nikolce Buchtové. Poděkovat za pomoc je třeba
i pánům Jiřímu Jeníkovi, Norbertu
Hamerovi, Pavlu Kalašovi a Ondrovi Královi.
Za team čarodějnic, které se již
těší na příští rok,
Zdenka Hamerová
Foto poskytlo KIC
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Hospodaření města
prozatím s mírným
přebytkem
Z finančních zpráv, které rada
projednala 24. dubna, vyplývá,
že město a jeho příspěvkové organizace hospodařily v prvním
čtvrtletí roku 2013 v souladu se
schváleným rozpočtem a s mírným přebytkem.
Stejný den rad n í schválili
smlouvu o dílo s Ivanou Chottovou
na zpracování projektu „Po chodníku k Mozartovi a do školy“
(stavba chodníku v severní části
Palackého náměstí od přechodu
u Husarky k základní škole) a projektové žádosti o dotaci z fondů
EU na tuto investiční akci, konkrétně z Programu rozvoje venkova (osa LEADER) v rámci výzvy
místní akční skupiny Podlipansko,
o. p. s. Cena projektu a žádosti
bude činit 13,4 tisíce korun.
V úvodu další schůze 15. května se radní vrátili k problematice
užívání školních dílen školníkem
Vladimírem Kolečkem bez uzavřené nájemní smlouvy. Z informací předložených starostkou
města Cecilií Pajkrtovou vyplynulo, že pan Koleček již tyto
prostory nevyužívá a uzavření
nájemní smlouvy je tak bezpředmětné.
Stejného dne rada projednala
ještě jednu záležitost spojenou
se školníkem. Její podstatou byla
př íliš v ysoká spot řeba ply nu
na ohřev teplé vody ve služebním
bytě v přístavbě školy. Šetření
prokázalo propojenost systémů
ohřevu vody pro byt a do sprch
v zázemí sportovní haly a z následně zpracovaného odborného
posudku vyplývá, že výše úhrady
za ohřev vody ze strany pana
Kolečka překročila normu. Proto
rada rozhodla využít 29,3 tisíce
korun z rezervního fondu základní školy na refundaci nákladů
za plyn spotřebovaný na ohřev
vody v bytě školníka a uložila
ředitelce školy tuto částku v rámci vypořádání nákladů v celé
přístavbě v letech 2008 - 2012
školníkovi vyplatit.
Schválené rozpočtové opatření
zahrnulo do rozpočtu města na letošní rok dar společnosti NYKOS
ve výši 2 tisíc korun na Klicperovy
divadelní dny a příjem z pokut
(42 tisíc) uložených stavebním
úřadem, za který budou pořízeny
hliníkové vitríny do přízemních
prostor budovy radnice.

Na základě výjimky bude navýšena kapacita všech tříd mateřské školy na 26 dětí.
Rada také schválila další potravinový trh na Palackého náměstí (22. května) organizovaný
společností Viva Natura koření,
dále 16. ročník Přeboru energetiky v triatlonu a dětském duatlonu
v okolí Jezera (27. července) a výcvik vodní záchrany za použití
vrtulníku a člunu (18., 20., 25.
a 27. června), který chystá opět
u Jezera pražské krajské ředitelství
Policie ČR.
Realizaci projektu a konference
„Labská cyklotrasa - od pramene
k moři, napříč Evropou - bez bariér“ a seriálu akcí „Tour de Labe
pro všechny 2013“ podpoří město
částkou ve výši 5 tisíc korun.
O veřejnou zakázku stavby
druhé etapy lhotecké cyklostezky
se ucházelo celkem 15 firem. Nejvýhodnější nabídku 22,5 miliónu
korun bez DPH podalo Sdružení
CHT Litoměřice - DT Mostárna.
Stavba stezky by mohla začít
v průběhu června, a pokud nedojde
ke komplikacím, mohli by po nové
stezce jezdit cyklisté ještě letos.
Výsadbu stromů v ulicích města
včetně dodávky sazenic zajistí
firma Obora - okrasné a ovocné
školky Valdice, s.r.o., která nabídla
cenu 657 tisíc korun.
V soutěži na dodávku oprav
městských silnic zástřikovou metodou uspěla s nabízenou cenou
241 tisíc bez DPH firma Imbroglio
s.r.o. z Nymburka.
Stavební úpravy městského
objektu čp. 3 na Palackého náměstí
- zřízení pátého oddělení mateřské
školy - má na starost poděbradská
firma PMS, spol. s r.o., za 1,05
miliónu korun bez DPH.
V letošním roce začne i celková restaurace budovy radnice.
Zakázku na výměnu všech oken
objektu za nová eurookna získala
firma Baroch - okna, s.r.o., z Lysé
za částku 459 tisíc korun bez DPH
a opravu krovu a výměnu střešní
krytiny zajistí Pokrývačství Horna
ze Sadské za 733 tisíc bez DPH.
Rada ještě schválila 2 věcná
břemen k městským pozemkům
na pokládku vodovodních přípojek
k rodinným domům v ulicích Rašínova a Hlouškova za jednorázovou
úhradu 1000 korun za přípojku.
-qk-

Další potravinový trh organizovaný společností Viva Natura koření se
konal ve středu 22. května. Zákazníci mohli nakoupit výrobky z ryb, farmářskou uzeninu, různé druhy koření, pečiva nebo sazeničky a letničky.

V sobotu 15. června od 14.00 hodin bude otevřeno

MUZEUM V SADSKÉ.

V současné době je již druhým rokem pro veřejnost uzavřeno.
Proto využijte příležitosti k oživení historie Sadské
a k prohlídce místní historické sbírky.

Rekonstrukce
mateřinky začíná
V prvním červnovém týdnu
nastane přímo v centru města čilý
pracovní ruch. Pro malé předškoláky se bude přestavovat objekt
dětského klubu Kulíšek tak, aby
mohl od září sloužit dvaceti pěti
dětem jako pátá třída mateřské
školy. Stavební práce provede firma PMS, spol. s r.o., z Poděbrad,
která s nejnižší nabízenou cenou
1,046 miliónu kor un zvítězila
ve výběrovém řízení na dodavatele
stavby.

Ta zahrnuje nové sociální zázemí včetně bezbariérového přístupu
pro vozíčkáře, šatnu, výdejnu jídla
a také úpravu herny pro školáčky.
Výměnu oken za plastová a plynofikaci objektu město zajistilo již
v minulých letech.
Patronem a nejvýznamnějším
sponzorem projektu se stala firma
Parker-Hannifin s.r.o. ze Sadské,
která po dohodě s městem přispěje
na vybavení školky nábytkem
a dalším zařízením. První část finančního daru ve výši 135 tisíc již
byla na městský účet poukázána.
Uvedené společnosti za ni patří
naše poděkování.
Cecilie Pajkrtová,
starostka města
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Zápis
do mateřské školy

Zápis do Mateřské školy Sadská
začal 23. dubna a zájem rodičů opět
převyšoval její volnou kapacitu.
Bylo odevzdáno 70 žádostí o přijetí, ale do základní školy odchází
pouze 29 předškoláků. Z přihlášených dětí jsou 3 v posledním roce
před zahájením povinné školní
docházky, 2 děti jsou narozené
v roce 2008, 16 v roce 2009. Nejsilnější skupinou v počtu 37 jsou
děti narozené v roce 2010, 5 dalších
dětí v roce 2011. Sedm žádostí podali rodiče dětí s trvalým bydlištěm
mimo Sadskou.

Sadské noviny

Myslivecký den

Jako na zavolanou proto přišla
iniciativa zřizovatele mateřské
školy, kterým je Město Sadská.
Za finanční podpory závodu Parker-Hannifin, s. r.o., plánuje rozšíření kapacity školky o další třídu,
která vznikne jako odloučené pracoviště v budově městské knihovny
na Palackého náměstí. Od 1. září
tak bude možné ve školce umístit
dalších 25 dětí. Termín dodatečného zápisu bude upřesněn a vyhlášen
po ukončení rekonstrukce.
Dana Kaplanová,
ředitelka MŠ
Dne 11. 5. jsme byli na mysliveckém dni. Sešli jsme se před školou
v 8.45. Bohužel jsme nešli na Horku, ale do restaurace U Postřeleného
kance, protože po včerejším dešti zbyly kaluže na cestě. Nejdříve jsme si
povídali o lese, například o tom, jak myslivci krmí na zimu srnky a jiná
zvířátka. Potom jsme se rozdělili do skupin – jedna psala malý test, druhá
střílela ze vzduchovky. Nakonec jsme si opékali buřty, někteří si také
opékali rohlíky. Když jsme se vraceli, začalo pršet. Žáci 1. stupně ZŠ
Foto poskytla ZŠ

DS Klicpera a SDH Sadská pořádají

CESTU POHÁDKOVÝM LESEM
sobota 8. června od 14.00 hodin, start na hřišti
u psychiatrické léčebny
V Lesním ateliéru Kuba se
v sobotu 18. května konal již
15. ročník tradičního Hrabalova Kerska. Nesl se v duchu
plánovaných oslav 100. výročí
spisovatelova narození, které
připadá na příští rok. K vzácným hostům patřili režisér Jiří
Menzel a herci Zdeněk Srstka
a Pavel Nový. Moderování se
ujal Jaroslav Kříž.

Soutěže, občerstvení, disko, skákací hrad, pěna,
zazpívá Michal Šeps
POZOR! NOVINKA: Kdo přijde s jakýmkoli doplňkem
ve stylu Harryho Pottera, dostane malý dárek.
Vstupné dobrovolné

Pondělní tvoření v městské knihovně bylo 13. května zaměřené na Den
matek. Z PET lahví a CD disků jsme maminkám vyráběli vázy.
Foto městská knihovna

24. května 2013
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Program KIC
NEJEN PRO STARŠÍ
pátek 24. května od 17.30 hod.
POLABSKÁ BLAŤANKA – Srdečně vás zveme do kina k poslechu
dechových, lidových i zlidovělých písniček, které si můžete spolu
s muzikanty zanotovat. Vstupné 40 Kč

FESTIVAL
pátek 31. května od 19.00 hod.
THE CELLULOIDS, BUZERANT, KOMOROUS – Nenechte si
ujít výjimečnou jarní událost! Na pódiu v sokolovně se sejdou ČTYŘI
kapely: Nymburská legenda Erupce, The Celluloids – pořádající kapela převážně sadských muzikantů, „homemetalová“ kapela Buzerant,
založená herci divadla Na Zábradlí Petrem Čtvrtníčkem a Leošem
Nohou, a kapela Komorous. O zábavu jistě nebude nouze. Vstupné
v předprodeji (KIC) 80 Kč, na místě 100 Kč, Info na tel.: 739 488 388.

PRO DĚTI
sobota 8. června od 14.00 hod.
CESTA POHÁDKOVÝM LESEM 16. ROČNÍK – tentokrát
na hřišti u léčebny v Lázeňské ulici a v duchu Harryho Pottera.
DS Klicpera a SDH Sadská zvou malé i velké děti na cestu plnou
pohádkových bytostí. Čeká vás spousta úkolů za sladké odměny
a v cíli nebude chybět kouzelná diskotéka, opékání vuřtíků či řádění v pěně. Dokonce nás navštíví zpěvák Michal Šeps, a to v rámci
festivalu SAD-SKA FEST. Pozor, nesmíte zapomenout na nějakou
relikvii ze série příběhů o Harrym Potterovi, stačí drobnost, například
kouzelná hůlka, klobouk nebo brýle. Dobrovolné vstupné bude letos
věnováno Mateřské škole v Sadské.
pátek a sobota 21. a 22. června
NOC V MUZEU – Pozor, pozor, hledáme statečné děti! Ve spolupráci s Polabským muzeem vás zveme na druhý ročník MUZEJNÍ
NOCI v Sadské. Čeká vás večerní prohlídka muzea, večeře, kterou si
sami ukuchtíme, pohádka, hry, „bojovka“ a hlavně nocování v muzeu.
Program začíná od 17 hodin v pátek a rozejdeme se v sobotu v 10 hodin dopoledne. Zúčastnit se můžete, pokud je vám 6 a více let a už
chodíte do školy. Přihlaste se v KIC Sadská na Palackého náměstí
nebo e-mailem. Tel.: 603 89 13 04, e-mail: kic.sadska@email.cz.

MUZEUM
sobota 15. června od 14.00 hod.
POLABSKÁ MUZEA SE SÍDLEM V PODĚBRADECH – tento
den bude otevřeno MUZEUM V SADSKÉ. V současné době je již
druhým rokem pro veřejnost uzavřeno. Proto využijte příležitosti
k oživení historie Sadské a k prohlídce místní historické sbírky.
Kulturní a informační centrum města Sadská,
Palackého nám. 257, Sadská, tel.: 325 594 329, 603 891 304
e-mail: kic.sadska@email.cz, www.kic-sadska.cz

ZE ŠKOLY

JARO

Jaro začíná 21. března. Slunce
nám vychází na oblohu. Odpoledne
se díváme z okna na tu jarní podívanou. Voda je pro nás hodně důležitá. Na jaře se na horách rozpustí
sníh a bude z něj voda i v nížinách.
Vodou se plní potok. Severní vítr se
vzchopí a odfoukne podzim, který

byl schován pod sněhem. Ach, to
je příjemné, když proudí větříček!
Ptáci stěhovaví od nás na podzim
odlétají a na jaře se vrací.
Už je tady jaro.
Sněhu už je málo,
sněženek je fůra,
hurá, hurá, hurá!
Natálie Čápová, 3. B
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Chcete ušetřit za energie?
Město Sadská se rozhodlo ve spolupráci se společností eCENTRE, a. s., nabídnout svým občanům
nákup silové elektrické energie a zemního plynu
formou elektronické aukce, jejímž cílem je získat
pro zájemce levnější energie a snížit tak jejich výdaje za odběr.
Předpokladem je, že větší množství domácností sdruží za organizačního přispění města svoji poptávku po plynu a elektřině
do velkého objemu a nabídne ji dodavatelům v aukci – obdobě
dražby, kdy ovšem dodavatelé nabízenou cenu snižují. Aukce
probíhá na internetu a je anonymní.
Kde získáte podrobné informace?
Veškeré informace získáte na kontaktním místě, které zřídilo město
ve spolupráci se společností eCENTRE, a. s., v budově městského
úřadu. Vaše dotazy zodpoví buď vyškolení pracovníci města, nebo
Ladislav Zita (tel.: 730 512 272, e-mail: ladislav.zita@ecentre.cz)
ze společnosti eCentre. Kontaktní místo bylo zřízeno v kanceláři
tajemnice MěÚ Sadská a je otevřeno od 13. do 29. května 2013,
vždy v pondělí a středu od 12.30 do 16.30 hodin.
Co je třeba pro zařazení do červnové e-aukce?
V pondělí 20. května byl zahájen sběr požadovaných podkladů.
Na výše uvedené kontaktní místo s sebou přineste:
- kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem
(včetně všech dodatků a obchodních podmínek)
- kopii posledního ročního vyúčtování spotřeby elektřiny, plynu
- podepsanou smlouvu mezi eCentre a klientem. Standardizovaná
smlouva je publikována na webových stránkách města Sadská, kde
ji lze stáhnout, vytisknout a vyplnit. Tento způsob urychlí následný
proces předávání podkladů na kontaktním místě. Smlouvu lze samozřejmě také vyplnit při předávání podkladů přímo na kontaktním místě.
Podklady lze také zaslat v tištěné podobě na níže uvedenou adresu:
eCENTRE, a. s., Ladislav Zíta, Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava
Obálku s podklady prosím označte „Domácnosti města Sadská“
Sběr podkladů bude uzavřen ve středu 29. května 2013!!!
Následný výdej nových smluv s vítězným dodavatelem bude zajištěn
na kontaktním místě v době od 17. do 31. července 2013.
Účast v aukci je pro obyvatele ZDARMA! Nic neriskuje ten, kdo by
náhodou již měl u svého stávajícího dodavatele ceny nižší, než jaké
se podaří získat v aukci, protože nemusí s vítězným dodavatelem
novou smlouvu uzavírat.
V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte:
Ladislava Zítu (tel.: 730 512 272, e-mail: ladislav.zita@ecentre.cz)
Danu Petržilkovou (tel.: 325 594 261-2, mobil 607 394 897, e-mail:
petrzilkova@mesto-sadska.cz)

Inzerujte
v Sadských
novinách!

Co je nového
v komunitním plánování

Již delší dobu jsou občané
města prostřednictvím Sadských
novin informováni o zpracovávaném projek t u komu n it n í ho
plánování sociálních služeb. Pro
oživení infor mací bych chtěla upozornit na skutečnost, že
celý proces je plně financován
z fondů Evropské unie a všichni občané města mají možnost
osobně se do komunitního plánování zapojit, kdykoliv vstoupit
do pracovních skupin či přispět
nápady a požadavky, které mohou rozvoji sociálních služeb
v Sadské napomoci. Proto také
občany prosím o jejich aktivitu,
aby využili možnosti připojit se
k těm, kterým není budoucnost
v této oblasti lhostejná. Plánování
se díky skupinám, které vznikly
hned na počátku celého projektu,
ubírá dvěma směry. Jedna skupina
plánuje rozvoj sociálních služeb
pro rodiny, děti, mládež a osoby
ohrožené sociálním vyloučením
a d r uhá se zabý vá pot řebami
senior ů a osob se zdravotním
postižením.
První skupina na základě dotazníkového šetření mezi občany
zjistila, že lidem v Sadské nejvíce
chybí hřiště pro malé děti a hřiště pro dorost, je zde nedostatek
volnočasových aktivit pro děti
ze sociálně slabších rodin, které
mají malý finanční příjem, chybí
u nich dostatečná informovanost
o d rogách apod. Aby se t ato
situace zlepšila, je nutná vzájemná spolupráce mezi spolky,
podpora aktivit dětí a mládeže,
podpora prevence negativních
vlivů na děti a mládež, probuzení

zájmu veřejnosti, výchova dětí
a mládeže k úctě k sociální a věkové různorodosti a vybudování
sociálních a startovacích bytů.
Bylo by proto vhodné dovybavit
dětská hřiště pro předškolní děti,
vybudovat park pro děti školního
věku a nízkoprahové centrum pro
děti a mládež, které by využívaly
děti a mládež ve věku od 6 do 26
let.
Taková centra se zřizují hlavně tam, kde děti nevhodně tráví
svůj volný čas, „pof lakují“ se
po ulici, mají sklon ke kriminalitě (například drobné krádeže),
začínají užívat drogy a podobně.
Tím, že tyto děti začnou navštěvovat nízkoprahové zařízení, mají
mož nost pomocí individuální
a skupinové práce pod vedením
odborného pracovníka kvalitně
a hodnotně trávit svůj volný čas.
Díky těmto nově získaným zkušenostem se zlepšují jejich postoje
k ostatním lidem a životním otázkám, získávají pozitivní motivaci
ke kvalitnímu a plnohodnotnému
životu.
V neposlední řadě by bylo přínosné, kdyby se v Sadské zlepšila
komunikace a spolupráce mezi
již zavedenými organizacemi,
které s dětmi pracují, například
př i pořádání společných akcí
a programů.
Některá opatření se mohou
uskutečňovat již v blízké budoucnosti, ty finančně náročnější, je
možné řešit až v horizontu 10 let.
Jaroslava Novotná,
předsedkyně pracovní skupiny
pro rodiny, děti, mládež a osoby
ohrožené sociálním vyloučením

Projekt Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

INZERCE
n Fi r m a B + K S a d s k á
provádí montáž sádrokartonu (včetně zateplení), půdní
vestavby, zavěšené stropní
kazetové podhledy, stavební,
zámečnické práce a nátěry plochých střech. Tel.: 325 594 529,
723 426 189.
n Prodej slepiček: Drůbež
Červený Hrádek (firma Dráb)
opět prodává slepičky snáškových plemen lohman hnědý,
tetra hnědá a dominant žíhaný,

Sadské noviny

kropenatý, černý, žlutý, modrý
a bílý. Slepičky pouze z našeho
odchovu!! Stáří slepiček 14 –
18. týdnů, cena 149 – 170 Kč/ks,
v začátku snášky 178 Kč/ks.
Prodeje se uskuteční ve čtvrtek 20. června 2013 v Sadské u vlak. nádraží ve 14.50
hod. Případné bližší informace
na tel.: 728605840, 728165166,
415740719. Při prodeji slepiček
i nová služba – výkup králičích
kožek, cena 15 – 22 Kč/ks.
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Nadační fond
Novinky v městské
knihovně
pomáhá postiženým
na trhu práce

V České republice dnes žije přibližně jeden milion lidí se zdravotním postižením, tedy 10 procent populace. Zaměstnání přitom většina
z nich shání marně. Firmy, organizace, státní správa a samospráva jsou
i v roce 2013 sevřené předsudky vůči lidem se zdravotním postižením
a nedokáží si je představit jako schopné kolegy. Bohužel ani zákonná
povinnost zaměstnávat 4 procenta osob se zdravotním postižení platná
pro subjekty, které mají více než 25 zaměstnanců, ani velmi zpřísněné
takzvané náhradní plnění nepomáhá. Firmy a organizace raději odvedou
do státní pokladny statisíce na pokutách, než aby daly například kratším
úvazkem šanci pracovat ženě po rakovině prsu, člověku s roztroušenou
sklerózou či Crohnovou nemocí.
Předsudky vůči OZP
Společnost si nejčastěji pod pojmem „postižená osoba“ představí
vozíčkáře. Viditelná postižení však mezi celou skupinou zdravotně postižených tvoří velmi malé procento. Firmy argumentují tím, že člověk
se zdravotním omezením by je stál peníze navíc už tím, že by mu musely
vytvořit speciální podmínky. A zde opět hrají roli předsudky. Zdaleka ne
všechny osoby se zdravotním postižením (OZP) jsou na vozíčku a zdaleka
ne všichni tito lidé potřebují speciální podmínky na pracovišti.
Nadační fond pro podporu OZP
Již sedmým rokem funguje v České republice Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP). V jeho čele
stojí Hana Potměšilová, která popisuje, co je zapotřebí, aby se situace
zlepšila: „Potřebujeme vzdělané personalisty, podnikatele a manažery,
kteří budou dobře znát základy legislativy. A hlavně při různých setkáních,
školeních a vzdělávacích projektech poznají příběhy lidí se zdravotním
postižením, kteří pracují na manažerských pozicích. Lépe tak pochopí,
kdo to vlastně člověk se zdravotním postižením je.“
Nadační fond má za sebou řadu úspěšných kampaní. Mezi ně patří
i kampaň „No a co?!“, která jako první upozorňovala veřejnost na kvalitní
práci osob se zdravotním postižením a s tím související ochrannou známkou „Práce postižených“. Na stránkách www.pracepostizenych.cz lze
nalézt řadu takto označených výrobků, které vyrobili lidé se zdravotním
postižením. Jejich zakoupením jsou podpořeni i jejich zaměstnavatelé.
Jedním z velmi důležitých projektů nadačního fondu je sekce „Práce
OZP“ a poradna na portálu Prace.cz. V současné době nadační fond spustil
projekt „Start bez překážek“, jenž se snaží řešit problémy vysokoškoláků
se zdravotním postižením, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu těžko
získávají praxi, a tedy i práci. Zapojené společnosti nabídnou absolventům
placené půlroční stáže, aby mohli potřebnou praxi získat.
Proč zaměstnat člověka s postižením?
Firmy s více než 25 zaměstnanci, které nezaměstnávají OZP, musejí
buď platit stotisícové odvody do státního rozpočtu za to, že postižené
osoby nezaměstnávají, nebo mohou využít náhradního plnění (objednáváním služeb či výrobků od firem s náhradním plněním, tedy s více než
50 procenty zaměstnanců se zdravotním postižením). Zaměstnáním OZP
firma získá nejenom pracovitého a kvalifikovaného člověka a nemusí platit
státu pokuty, ale zároveň získá řadu daňových výhod. Zaměstnávání osob
se zdravotním postižením se tak zaměstnavateli může vyplatit i z ekonomického pohledu. Skutečným zaměstnáním člověka s postižením lze
ušetřit až 270 000 korun. Legislativa navíc začala od loňského roku vytvářet pro firmy pozitivní motivační nástroje, například v podobě vyšších
příspěvků na vznik místa, mzdu, pracovní pomůcky...
Nadační fond pro zaměstnávání OZP

O činnosti a projektech nadačního fondu, ale také
o současné legislativě se více dozvíte na

www.infozp.cz

Eberle, Henrik - Dopisy Hitlerovi: Horoucí milostné dopisy mu
byly nepříjemné, věnování hudebních děl odmítal, prodej svých sádrových byst zakazoval stejně jako
„hitlerovy cigarety“. Ve vůdcově
soukromé kanceláři byly archivovány tisíce dopisů, z nichž mnohé
osobně přečetl a dále zpracoval.
Na tato autentická svědectví sedal
celá desetiletí prach v moskevských
archivech. Henrik Eberle je poprvé
vyhodnotil a okomentoval. Vznikla
tak bohatá studnice poznatků pro
psychology, historiky a pedagogy.
Prosebné dopisy, modlitby, přísahy
věrnosti i volání o pomoc (nejen
z Německa) představují barometr
nálad let 1925 až 1945, z něhož
mrazí. Lidé leželi diktátorovi u nohou, ale když se štěstěna od vůdce
odvrátila, opustili ho.
Cook, Robin - Pojistka smrti:
Pia Grazdaniová, nadaná studentka
medicíny, spolupracuje na Columbijské univerzitě s podivínským
vědcem doktorem Rothmanem
na výzkumu, jenž by mohl změnit
budoucnost lidstva. A také budoucnost jistých podnikatelů, kteří
vydělávají na odkupu pojistek starých a nemocných lidí. Když dojde
v laboratoři k tragédii a Rothman
i jeho kolega podlehnou nákaze
nebezpečným virem salmonely,
zdá se to jako nešťastná nehoda.
Pia tomu však nevěří a Rothmanovu smrt si bere osobně. Jenomže
ti, kdo za onou „nehodou“ stojí,
nemohou dovolit, aby Pia zjistila,
kdo si smrt v laboratoři pojistil
ještě další látkou – radioaktivním
poloniem.
Wood, Patricia - Výhra: Dvaatřicetiletý Jerry L. Crandall, vypravěč a zároveň hrdina příběhu,
hned v úvodu čtenáře ujistí, že
není retardovaný: jeho IQ totiž
o jeden bod překračuje hranici
této diagnózy. Svůj životní příběh začne líčit od chvíle, kdy mu
zemřela babička, do jejíž péče ho
odložila matka a sourozenci. Ti
ho také vzápětí připraví o domek
a dědictví. Naštěstí má Jerry dobrou práci v přístavu v obchodě
s potřebami pro plachtění a přítele Keitha, který nad ním drží
ochrannou ruku. A taky několik
jednoduchých pomůcek a pravidel,
jak přežít ve světě „rychlých“ lidí,
které pro něj vymyslela milovaná
babička, na niž s láskou a často
vzpomíná. Zlom přichází v okamžiku, kdy Jerry vyhraje v loterii
dvanáct milionů dolarů. Neplánuje

sice na svém životě nic výrazného
měnit, ale přesto nezůstane ani on,
ani svět kolem něho stejný. Lidé si
ho začnou víc všímat, ať v dobrém
nebo zlém, a brzy se znovu ozve
majetkuchtivá rodina.
Gideon, Melanie - Manželka
22: „Manželství je někdy jako
bludiště, ve kterém ztratíme jeden
druhého. A možná i sami sebe.
Možná to způsobilo těch pár kil,
která jsem přibrala. Možná to bylo
tím, že jsme si téměř po dvaceti letech manželství přestali mít co říct.
Měla jsem zkrátka pocit, že ztrácím
sama sebe, přestože mě čeká ještě
celá druhá půlka života...“
James, E. L. - Padesát odstínů
šedi: První díl erotické trilogie
o temných touhách v každém z nás.
Studentka literatury Anastasia
Steel má za úkol zpracovat rozhovor s úspěšným a bohatým podnikatelem Christianem Greyem (Grey
= angl. šedý, odtud název knihy).
Na domluvenou schůzku přijde
muž, který Anastasii neuvěřitelně
přitahuje...
James, E. L. - Padesát odstínů
temnoty: Druhý díl erotického
románu o temných touhách v každém z nás. Když Anastasia Stee
leová na vlastní kůži pocítí, jak
temná jsou tajemství Christiana
Greye, opouští ho. Přes všechno,
co se mezi nimi stalo, na něj stále
nemůže zapomenout. Když jí tedy
Christian předloží novou smlouvu,
nemůže odolat a vrací se k muži,
kterého miluje. Postupně odhaluje
všechna tajemství a zjišťuje, že
jeho padesát odstínů šedi je temnějších, než si kdy dovedla představit. A zatímco Christian bojuje
se svými démony, Ana musí učinit
nejdůležitější rozhodnutí ve svém
životě.
Březinová, Anna - Poslední
láska Petra Voka: Stárnoucí Rožmberk Petr Vok už ví, že jeho sňatek
s mladičkou Kateřinou z Ludanic
byl omyl. Dívka nejenže neoplývá
očekávaným bohatstvím, ale navíc
není duševně zcela v pořádku.
Útěchou se Vokovi stává pohledná a energická Zuzana Vojířová
z Vacovic, hofmistryně jeho fraucimoru. Rožmberk ji zprvu zahrnuje
drahými dary, aniž by čekal, že ona
sama o něj projeví zájem. Přesto se
na nemocemi sužovaného posledního vladaře rodu pětilisté růže
usměje štěstí v podobě Zuzaniny
přízně. Podaří se mu však získat
i její lásku?
Monika Malinová
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Mladší přípravka AFK Sadská Kuželky
přivezla stříbro
Svátečního 1. května se v Českém Brodě konal silně obsazený
t ur naj fotbalov ých př ípravek,
k t e rého se úča st n i lo cel ke m
24 družstev z Prahy, Středočeského a Pardubického kraje. Tým
Sadské se v těžké konkurenci
dokázal prosadit a v ybojoval
stříbrné medaile.
„V zá k lad n í sk upi ně jsme
po třech výhrách a dvou remízách
skončili na prvním místě,“ uvedl
trenér Luděk Poláček. „V osmifinálové skupině jsme hladce porazili
Třeboradice, ve vypjatém utkání
také velkého favorita turnaje Par-

dubice a pak zbytečně prohráli
s Říčany.“
Následovaly vyřazovací zápasy. Ve čtvrtfinále po velikém
boji musely rozhodovat penalty,
které soupeřům z Ďáblic všechny
pochytal brankář F. Krišal. Další
semifinálovou bitvu rozhodla v poslední minutě A. Šubrtová a poslala
družstvo do finále.
„Ve finále se po vyrovnaném
výkonu přiklonilo štěstí na stranu
soupeře z Peček a my prohráli rozdílem jednoho gólu,“ litoval trenér
Poláček, ale zároveň neskrýval
uspokojení: „Stříbrná medaile je

v tak těžké konkurenci krásný
úspěch. Za předvedený výkon
a krásný zážitek je třeba dětem
poděkovat.“
-afkVýsledky:
Základní skupina: Sadská –
Kladno 3:0 (V. Šubrta, D. Vosecký,
A. Šubrtová), Sadská – Úvaly 8:0
(V. Poláček – 3, O. Hlavica – 2,
D. Vosecký, A. Šubrtová), Sadská – Vršovice 1:1 (A. Šubrtová),
Sadská – Velim 6:0 (J. Houser – 2,
A. Šubrtová, M. Šubrta, V. Polák,
O. Hlavica), Sadská – Brandýs 2:2
(A. Šubrtová, D. Vosecký)
Osmifinálová skupina: Sadská
– Třeboradice 3:0 (O. Hlavica – 2, J.
Houser), Sadská – Pardubice 3:2 (O.
Hlavica, D. Vosecký, A. Šubrtová),
Sadská – Říčany 1:2 (V. Poláček)
Čtvrtfinále: Sadská – Ďáblice
0:0, na penalty 1:0 (V. Poláček)
Semifinále: Sadská – Horní
Měcholupy 1:0 (A. Šubrtová)
Finále: Pečky – Sadská 1:0
Celkové pořadí: 1. Pečky,
2. Sadská, 3. Pardubice, 4. Horní Měcholupy, 5. ČAFC Praha,
6. Ďáblice, 7. Brandýs, 8. Tempo
Praha, 9. Říčany, 10. Sparta Praha, 11. Třeboradice, 12. Vršovice,
13. Velké Popovice, 14. Nymburk,
15. Satalice, 16. Úvaly, 17. Kladno,
18. Kyje, 19. Velim, 20. Přišimasy,
21. Tuchoraz, 22. Zásmuky, 23. Český Brod A, 24. Český Brod B

Vítězem druhé kuželkářské ligy
mužů se stalo družstvo Rokycan,
které nakonec předstihlo druhou
Sadskou o pět bodů. Ta hodně
ztratila v posledním zápase v Českých Velenicích. Připomeňme, že
se sadský tým dlouhou dobu držel
na první příčce, než jej v závěru
sezony předstihl vítězný tým, původně jen velice těsně. Pro sadské
kuželkáře jde ovšem rozhodně
o skvělý výsledek, za který si zaslouží gratulace a také poděkování
za dobrou reprezentaci města.
V pořadí jednotlivců skončil
Aleš Košnar 3., Tomáš Bek 13.,
Václav Schejbal 29., Martin Schejbal 36., Antonín Svoboda 51. a Jan
Renka 57.
-zr-

Tenisový
oddíl
v Sadské
V dubnu letošního roku
zahájil činnost tenisový
oddíl při TJ Sokol Sadská.
Zájemci o vstup do oddílu nebo o hru na tenisových
dvorcích se mohou přihlásit e-mailem na adrese
tenissadska@seznam.cz
nebo na telefonním čísle
724 118 683.

I N F O R M AC E

Upozornění pro občany s úřední
evidenční adresou v sídle ohlašovny

Městský úřad Sadská upozor ňuje občany, k ter ý m byla
přidělena úřední evidenční adresa
v sídle ohlašovny, že s účinností
od 1. dubna 2013 nepřebírá jim
určené poštovní zásilky. Úřad
není ze zákona oprávněn přebírat
soukromou korespondenci fyzických osob. Doručování svých zásilek musí každý tento občan řešit
přímo s Českou poštou, s. p. (kontaktní telefon 325 594 489, zásilky
l ze v yz ved ávat v pracov n ích
dnech v době od 8.00 do 11.00 ho-

din a od 13.00 do 18.00 hodin,
v sobotu od 8.00 do 10.00 hodin),
případně s odesílateli.

Občan, který má evidenční
adresu trvalého pobytu Sadská,
Palackého nám. 1, má možnost:
• na ohlašov ně poby t u MěÚ
Sadská nahlásit údaje o adrese,
na kterou mu mají být doručovány
zásilky (zřízení doručovací adresy)
• správnímu orgánu (úřadu, soudu
apod.) v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit,

na jakou adresu v daném řízení doručovat písemnosti, může nahlásit
i elektronickou adresu
• zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro
doručení písemností používat
• zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou pobočce České pošty,
s. p., oznámí (placená služba)
• zřídit si u České pošty, s. p., svůj
P.O. BOX (placená služba)
***
Úřed ní evidenční ad resa
na ohlašovně Městského úřadu

Sadská, Palackého nám. 1 byla
obča novi „ú řed ně př idělena“
ve správním řízení, kterým byl
zrušen údaj o jeho místě trvalého
pobytu (zákon č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel ve znění pozdějších předpisů). Jedná se o takzvanou úřední adresu. Občan se
na úřední adrese nezdržuje, úřední
adresa není určena k jeho bydlení
a z tohoto evidenčního údaje mu
nevyplývají žádná práva ani povinnosti k objektu ohlašovny.
-měú-
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