SADSKÉ
číslo: 3
ročník: 16
ZDARMA

N OVINY
27. dubna 2015

STROMY SE KÁCEJÍ I SÁZEJÍ
Jedno z nejstarších míst v Sadské právě získává novou podobu. Celá léta
stálo v Kostelní ulici, v bezprostřední blízkosti vstupu na církevní pozemek,
stromořadí složené z přestárlých javorů. Nyní je tomu ale už jinak...
Místo javorů pokvetou
sakury

„Stromy na západ od kostela,
v té polovině blíže k hřbitovu, bylo
nutné porazit, protože většina
z nich byla napadena houbou

a některé se už zevnitř pomalu
rozpadaly“, říká ing Karel
Skřivánek, radní města Sadská
a předseda komise pro zeleň.
„U některých takto poškozených
stromů dokonce hrozilo, že by
se mohly zřítit na blízké zahrady
a byly by tím i nebezpečné.“
Stromy na opačné straně, na
vrcholu Kostelní ulice, se v únoru
2014 zmladily. Když to ale dělníci
dělali, divili se při uřezávání větví,
že minimálně polovina těchto letitých javorů je uvnitř zcela dutá.
„Obrážet tyto stromy sice začaly,
to je pravda, ale bohužel velice
málo“, pokračuje radní ing. Karel
Skřivánek a dodává, že „snažit se
zachránit by bylo nyní rozumné
pouze jediný strom – javor,

který stojí nejblíže u vstupních
vrat ke kostelu.“ Na přelomu
března a dubna byly javory na
konci Kostelní ulice pokácené.
Na jedné straně bývalého stromořadí byly nyní vysázené sakury.
Na protilehlé straně, vedle zdi
ohraničující církevní pozemek
kolem kostela, budou také
vysázeny sakury, ale až o něco
později, poté, co bude hotový
plánovaný výkop.
„Sakury mají několik výhod“,
připomíná ing. Karel Skřivánek.
„Za prvé – nejsou tak vysoké jako
javory: sakury totiž dorůstají pouze do výšky šesti až sedmi metrů.
Za druhé – kvetou v květnu,

v době, kdy se slaví celá řada církevních svátků a do kostela chodí
větší počet věřících. Navíc začnou
kvést brzy, předpokládám, že tak
do dvou až tří let po výsadbě.“

Širší koncepce zeleně

Kde v Sadské ještě porostou
nové stromy? Například na ulic

i Poděbradská mezi kruhovým
objezdem a dvěma benzínovými
pumpami budou kvést sloupovité sakury po straně jedné
a kulovité višně na straně druhé.
Jenže mladičké sakury bohužel
nějaký vandal nedávno částečně
zničil. Smutné...
Nově zasazené jehličnany najdete
na travnaté ploše nedaleko
kruhového objezdu. Na náměstí
je od podzimu nově vysazená jedle, která by se časem měla stát
stabilním „vánočním“ stromem
pro všechny obyvatele Sadské.
„Nejsem zrovna velkým příznivcem dlouhých záhonů květin“,
říká ing. Karel Skřivánek a objasňuje proč: „Vysadit okrasné květiny – to je to nejmenší. Ale ony
se musejí pravidelně udržovat,
někdo je musí regulérně zalévat,
trhat plevel ze záhonů, starat se.
A to je časově náročné a tedy
i drahé. Při údržbě zeleně je
rovněž rozumné vzít si vždy
nějaký kus města, navrhnout
ho jako celek, který má svou
koncepci, smysl, jasnou podobu
a třeba i jistou návaznost na
další části Sadské. Prostě
– když se něco dělá, mělo by to
vždy mít dlouhodobou perspektivu a širší smysl“, připomíná
zásady činnosti komise pro zeleň
ing. Karel Skřivánek.
JH
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Slovo starostky
MIMOŘÁDNĚ

Mimořádných dvanáct stran místo
deseti, v mimořádném termínu a samozřejmě s mimořádně napjatým
očekáváním co vy na to. Mimořádné už ale není, že vaše nové Sadské
noviny budou vycházet barevně a budou zdarma a naleznete je každý
měsíc ve vaší poštovní schránce
i na některých obvyklých místech,
včetně Městského úřadu. Vracíme
se také k termínu, v jakém jste na
noviny byli zvyklí. Květnové číslo
vyjde v pondělí dvacátého pátého.
Vzhledem k tomu, že v březnu byla
pauza, nahromadilo se nám tolik
informací, že jsme dubnové vydání
museli rozšířit a trošku narušit
i plánovanou koncepci jednotlivých
stránek. Najdete v nich také místo
pro vaše fotografie, dopisy, dotazy
i stížnosti, které můžete posílat vždy
nejpozději do 13. dne v měsíci na
adresu sadskénoviny@gmail.com.
Pokud se třeba nebudete chtít
podepsat, nebo nemáte počítač,
přijmeme i vaše písemné podněty,
které můžete vhazovat do schránky
u vnitřního vchodu do úřadu nebo
poslat poštou. No a na konci první
strany si zaslouží své místo výrok,
nebo myšlenka, kterou stěny naší
radnice uslyší. Ten první to má
vždy nejtěžší, takže jdu statečně příkladem. Nezbývá než si přát, abyste
se každý měsíc na noviny těšili a my
se zase těšíme na spolupráci s vámi.
Vaše Eva Jurinová

Moje noční můra z radnice? Že si koupíte od města kus pozemku a po dvou letech na úřadě zjistíte, že je přes něj zakreslena
příjezdová cesta. Nikdo za to nemůže a prý se to klidně může stát každému...!
Eva Jurinová, starostka

INFORMACE
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Jak dál s odpady v našem městě?
Budeme třídit bioodpad?
Chce se říci ANO. Nařizuje to totiž všem obcím novela Zákona
č. 185/2001 Sb o odpadech a to od 1. dubna 2015. Naše
město se nemusí strachovat ze splnění
termínu. Již řadu let se totiž v Sadské
buduje systém třídění komunálního
odpadu jako jsou plasty, sklo,
papír, polystyren, nebezpečné odpady a omezeně bioodpady. Právě jednou ze složek
komunálního odpadu, kterou
lze třídit efektivněji a dále ji
i využít je právě bioodpad. V současné době je na území města rozmístěno 10 kusů kontejnerů
hnědé barvy o objemu 1 100 litrů a úspěšně funguje i bio
dvůr pro ukládání větších rostlinných prvků.
V poslední době řada z vás občanů projevila zájem o způsob
likvidace bioodpadů doma tím, že budete vlastníky hnědé
popelnice, jejíž svoz bude zajišťovat město. Zajímáte se pravděpodobně proto, že tyto kontejnery jsou pro mnohé z vás
daleko a tak tento druh odpadu končí mnohdy jako nevytříděný v popelnici, jako odpad komunální a tedy skončí nakonec na skládce. Ukládání směsného komunálního odpadu
na skládce nás společně stojí 1000,- Kč za 1 tunu! Pokud
bychom bioodpad třídili půjde na kompostárnu za podstatně
nižší cenu – cca 200,- Kč za jednu tunu. Tím se výdaje
města na likvidaci komunálního odpadu výrazně sníží
a ušetříme finanční prostředky, které lze využít např.
ke snížení cen popelových nádob, nebo dokonce poplatků
za odpad jako celku!
Městský úřad má zájem zahájit třídění bioodpadu, ale je
k tomu velmi potřebná spolupráce vás občanů. Rádi bychom
začali tříděním bioodpadu z domácností a ze zahrad u rodinných domů. K tomu ale potřebujeme znát, kolik z vás tuto
možnost přivítá! To je také důvod, proč se na Vás tímto
článkem a jeho dotazníkovou částí obracíme. Vyplňte tedy
prosím spodní část našeho článku a do 29. května 2015 jej
předejte do zvláštní schránky
(vymyslíme i nějaký název na tu
schránku, jako např. schránka
důvěry nebo schránka na vaše
připomínky a nápady, náměty,
stížnosti...) umístěné v přízemí
Městského úřadu. Můžete jej
poslat i na emailovou adresu
-frank@mesto-sadska.cz.
Dotazníkový lístek bude také
ke stažení na webových stránkách města.

Co svoz bioodpadu znamená?
* svoz netříděného komunálního odpadu z popelnic
1 x za 14 dnů, svoz bioodpadů 1 x za 14 dnů (můžete
doporučit i jiné termíny svozu)
* bioodpad nebude končit na skládce, ale v kompostárně
(jeho uložení je podstatně levnější)
* budete moci třídit v klidu, doma, přičemž svoz bioodpadu
hradí město
* město, pokud bude zájem z vaší strany, může zajistit slevu
na nákup hnědých nádob a vy si je můžete zakoupit, nebo
pronajmout
* zapojení se do systému svozu bioodpadů je dobrovolné,
avšak po zavedení svozu bioodpadu nebude bioodpad tolerován v nádobách (plechové popelnice) určeným na netříděný odpad. Pozor, takováto nádoba nebude vyprázdněna!
Děkujeme vám za pochopení a spolupráci, která je pro nás
všechny výhodná.

Václav Frank
místostarosta města

✂
Jméno a příjmení ....................................................
Ulice ………………………………….………………………
Č.p. ……………………………………………………………
Kontaktní telefon ……………………
email: ……………………….
Podpis………………………………..
1. Kolik kg přibližně vyprodukujete biologického odpadu
z domácnosti a ze zahrádky za rok?

..…………………….

2. Byl/a byste ochoten/ochotna třídit bioodpad?

ANO

NE

3. Pokud bioodpad třídíte, kde ho běžně ukládáte?
* kompostuji na vlastním pozemku
* odvážíme jej do obecního kontejneru (městského biodvora)
* vhazujeme jej do plechové (černné plastové) nádoby
na směsný odpad

4. Pokud by byl zaveden svoz bioodpadu dům od domu, byl/a byste
ochoten, ochotna si hnědou popelnici zakoupit sám/a v případě,
že by se nezvyšovaly poplatky za komunální odpad? (nádoba by byla
poskytnuta se slevou za 660,- Kč, nebo pronajata)
ANO

NE

Vyplnění těchto otázek je velmi důležité k vypracování podkladů k vyhodnocení
a zahájení řešení problematiky likvidace bioodpadu, ale také ke zpracování nové
koncepce odpadového hospodářství v našem městě.
Děkujeme Vám za jejich vyplnění.

✂

Městský úřad – správa majetku

Úřední doba radnice: pondělí 8.00–18.00, středa 8.00–17.00; Otevírací doba KIC: pondělí 8.00–11.00, 13.00–17.30,
úterý 14.00–16.00, středa 8.00–11.00, 13.00–15.00, čtvrtek 14.00–16.00.

✂

ZPRÁVY Z RADNICE
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Z Rady města

Investice do komunikací v roce 2015

Jak praví rčení: „o peníze jde až v první řadě…“
Podívejme se nyní krátce na dotace, které schválila Rada
města dne 1. 4. 2015.

Na svém mimořádném zasedání 8.4.2015 rozhodlo zastupitelstvo města o podání žádosti o dotaci z programu FROM
Středočeského kraje ve výši 3 miliony Kč na kompletní renovaci ulice Jesemany. Během roku 2015 bude společností
ČEZ prováděna pokládka vedení nízkého napětí do země
v ulicích Jesemany, Podskalí, Kostelní a části ulice Jesemany.
Město této situace využije k současné pokládce nových
rozvodů veřejného osvětlení. V ulici Jesemany bude položen
nový asfaltový povrch komunikace, chodníky provedeny
ze zámkové dlažby a instalováno nové veřejné osvětlení.
Dále bude následovat vybudování nového veřejného osvětlení v ulicích Kostelní, Podskalí a části ulice Dr. Sokola.
V Podskalí je projektován nový chodník a plánována oprava
povrchu komunikace.
„Ještě v první polovině roku bude provedena větší oprava
asfaltového povrchu v ulicích Barákova, Hlouškova a Bojiště, jejichž stav je předmětem dlouhodobé kritiky občanů.
Průběžně budou opravovány výtluky a výmoly i v ostatních
ulicích,“ dodává radní a zastupitel
Milan Dokoupil. Dokončují se také
přípravy projektových dokumentací
na nové chodníky a veřejné osvětlení
v ulicích Pražská, Žižkova a na Palackého náměstí od železářství ke škole. Tyto
stavby budou provedeny v závislosti na
objemu peněz, které budou k dispozici
ve druhé polovině roku 2015.

Schválené dotace:
Rada města schválila přidělení dotací na činnost dětí
a mládeže těmto žadatelům: Rodinné centrum Život je hra
(15 tisíc), Český kynologický svaz (15 tisíc), SDH Sadská
(15 tisíc), AFK Sadská (40 tisíc), Kuželkářský klub (10 tisíc),
Junák (10 tisíc), TJ Sadská (22 tisíc), Myslivecké sdružení
(3 tisíce), MO ČRS (5 tisíc).
Celkem 135 000 Kč.
Rada města rovněž schválila dotace žadatelům z řad zdravotně postižených: Svaz postižených civilizačními chorobami (4 tisíce), Handicap centrum Srdce – příspěvek na pobyt
občana ze Sadské (5 tisíc), Laxus o.s. Nymburk (15 tisíc).
Celkem 24 000.
Doporučení
Rada města doporučila zastupitelstvu ke schválení zvýšit
rozpočet ZŠ Sadská na následující aktivity: akce školního
basketbalového klubu (40 tisíc), Keramický kroužek (8 tisíc),
Klub mladých diváků (4 tisíce), Primární prevence negativních jevů (20 tisíc). Celkem 72 000 Kč.
Dotace na činnost dětí a mládeže a zdravotně postiženým byly
již schváleny, s jejich výplatou je ale třeba počkat, protože
v současné době se připravuje nový typ veřejnoprávních
smluv, které požaduje od letošního roku novela zákona
o rozpočtových pravidlech ÚSC č. 250/2000 Sb.,
v platném znění.

Jak pracuje komise
Zmapovat stav sadských ulic, to je v současné době hlavní
úkol, který Rada města uložila „Komisi pro plánování a rozvoj“. Současně také připravuje jmenný seznam ulic s doporučením jejich oprav a úprav. Tento dokument by měl sloužit
jako podkladový materiál pro dopravního projektanta, v případě že RM navrhne konkrétní práce. Cílem je zaměřit se na
komplexní popis ulice, včetně vozovky, chodníků, osvětlení,
možnosti parkování, vsakování dešťové
vody, výsadby zeleně a v neposlední řadě
zvážit i vybudování cyklistických pruhů.
V první fázi byly zmapovány jen vybrané
ulice a tento seznam se postupně doplňuje. Nakonec se rozdělí do tří až čtyř
kategorií, které budou vykazovat shodné
doporučené kroky, či úpravy.
Ing. Jaroslav Lambert

předseda KPR

Milan Dokoupil
radní a zastupitel města

Pramen Sadka opět teče!
Ve čtvrtek 23. dubna 2015 v 9.00 hodin bylo po třech letech
opět zprovozněno veřejné pítko, z něhož si obyvatelé Sadské,
Třebestovic a dalších okolních obcí mohli po léta odebírat
osvěžující kyselku poděbradského typu. Pítko bylo uzavřené
na jaře roku 2012, a to z technických důvodů, protože
nevyhovovalo parametrům inspektorátu lázní a zřídel.
Po dalších jednáních se vrt Sadka stal po právní stránce
vrtanou studnou, což umožnilo vydat povolení k odběru.
Je tato voda pitná nebo není?
Stručně: hodí se hlavně k léčivým koupelím. Kyselka totiž obsahuje mnoho
minerálů. Z tohoto důvodu nemůže být tato
kyselka zaměňována s pitnou vodou. Je
to voda minerální, a tím je atraktivní a do
značné míry i vzácná. Osvědčila se zejména
jako zdroj pro přípravu uhličitých koupelí.
Do veřejného pítka je voda z vrtu čerpána
v množství 6 litrů/minutu po dobu jedné
hodiny dopoledne (8.30 – 9.30) a jedné
hodiny odpoledne (15.00 – 16.00).
inzerce

Hledám dlouhodobý pronájem chaty v lokalitě
Sadská a přilehlých chatových osadách od dubna
nebo května /dle dohody/ do září 2015, případně
celý rok. Mobil: 731 419 873

Zastupitelstvo města Sadská se sešlo 22. dubna 2015. Zápis z jednání najdete na www.mesto-sadska.cz. Probíraným
tématům se budeme věnovat v budoucích vydáních Sadských novin. Další jednání Zastupitelstva města bude 17. 6. v 17.00.

ZE ŽIVOTA MĚSTA
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 Z VAŠICH DOPISŮ 

Ještě máme bohužel v živé paměti, jak člověk s platným zbrojním pasem a naprosto legálně drženými střelnými zbraněmi zavraždil
řadu klidně obědvajících bezbranných lidí v Uherském Brodě. Není proto divu, že občan města Sadské chce poctivé a konkrétní vyjádření po Mysliveckém sdružení Sadská kvůli údajné střelbě. Zde jsou názory obou stran: pana Petra Skály a Mysliveckého sdružení.



Názor pana Skály:

Poznámky ke střelbě u Starého Labe a žádost o vysvětlení stanoviska myslivců.
Ve druhém letošním čísle Sadských novin z 25. února 2015 zveřejnil výbor
Mysliveckého sdružení Sadská stanovisko k říjnové střelbě u Starého Labe.
V textu autoři stanoviska píší, že šlo o střelbu na lidi a psy a poté konstatují,
že se přitom člen myslivecké stráže nedopustil protiprávního jednání a jednal
v souladu se zákonem. Jako častý návštěvník lesů v okolí Sadské, kam chodívám
příležitostně i s dětmi, žádám výbor Mysliveckého sdružení o podrobné vysvětlení, jak je možné střílet v lese na lidi a psy v souladu se zákonem. V uvedeném
paragrafu Zákona o myslivosti, na který se výbor Mysliveckého sdružení
odvolává a který má tuto střelbu ospravedlnit (§ 14, odst. 1, písmeno f)
zákona 449/2001 Sb. v platném znění) se píše, že je myslivecká stráž oprávněna „usmrcovat mývala severního, psíka mývalovitého, norka amerického nebo
nutrii říční a další vyhláškou stanovené zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí.“ O oprávnění ke střelbě na lidi nebo psy zde zmínka není. Pod písmenem e) citovaného zákona se sice píše, že je myslivecká stráž oprávněna „usmrcovat v honitbě toulavé psy“, pouze však ty, „kteří mimo vliv svého vedoucího
ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř.“ Toto oprávnění se pak „nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých
plemen“ (výjimka uvedená rovněž pod písmenem e). Od výboru Mysliveckého
sdružení Sadská proto žádám odpověď na otázku, jestli došlo při zmiňovaném
incidentu k naplnění všech zákonných podmínek, aby mohla být použita střelná
zbraň: jestli se skutečně jednalo o toulavého psa, který byl prokazatelně mimo
vliv svého vedoucího, jestli pronásledoval zvěř a jestli se nejednalo o psa ovčáckých a loveckých plemen. Protože se celá událost odehrála za tmy, žádám také
vysvětlení, jak mohla myslivecká stráž všechny tyto zákonné podmínky za tmy
spolehlivě vyhodnotit. Zejména však žádám, aby výbor Mysliveckého sdružení
vysvětlil, jak je vůbec možné střílet po lese za tmy, kdy střelec vůbec nemůže
vědět, jestli se ve směru střelby nenachází člověk, což nelze – především za
tmy, vyloučit. Předpokládám, že by myslivecká stráž i při eventuálním oprávněném odstřelu škodlivé zvěře měla dbát na základní pravidla bezpečnosti a neohrožovat lidské životy. Pokud na to myslivecká stráž nedbá, měly by z toho být
vyvozeny odpovídající důsledky, protože takový čin by bylo možné kvalifikovat
jako obecné ohrožení z nedbalosti (§ 273 trestního zákoníku). Jestliže si výbor
Mysliveckého spolku stěžuje, že byl incident uváděn v tisku „bez patřičných
znalostí skutečností“, měl by tyto skutečnosti objasnit takovým způsobem, aby
bylo nepochybné, k čemu skutečně došlo a za jakých okolností. Pokud celý
vážný incident Myslivecké sdružení důkladně a přijatelně nevysvětlí, podezření
z neoprávněného a navíc hazardního zásahu myslivecké stráže nutně zůstane.
Petr Skála, Sadská

Vyjádření Mysliveckého sdružení Sadská:



Myslivecké sdružení Sadská obdrželo email od starostky
MěÚ Sadská, kde nás žádá o vysvětlení stanoviska výboru
MS Sadská, které bylo zveřejněno v únorovém čísle
Sadských novin, kde byl použit titulek „Střelba na lidi
a psy“. Tímto titulkem byl nazvaný článek v regionálním
tisku. Jeho obsah je nepravdivý a zavádějící, proto jsme
uvedli tento název v „uvozovkách“ v našem stanovisku,
abychom se od tohoto distancovali. Vzhledem k tomu,
že ve věci není MS Sadská dotčenou osobou dle zákona
č. 500/2004 Sb., vycházel výbor Mysliveckého sdružení
z dostupných informací a reagoval tím na zveřejněné
články. Celý incident byl šetřen Policí ČR a následně bylo
rozhodnuto správním orgánem. Z rozhodnutí správního
orgánu je zřejmé, že člen myslivecké stráže, který je
členem MS Sadská, se nedopustil žádného jednání, které
by bylo v rozporu se zákonem č. 449 / 2001 Sb. – Zákon
o myslivosti.Tolik k pochybnostem a dotazům pana Skály.
Výbor MS Sadská není kompetentní vysvětlit rozhodnutí
správního orgánu ani stanovit jakoukoli právní kvalifikaci
dle zákona č. 40/2009 Sb. – Trestní zákoník, jak pan Skála
uvádí v písemnosti. Jsme přesvědčeni, že není dotčeno
právo pana Skály na využití postupů stanovených v zákoně č. 500/2004 Sb. – Správní řád a získat tak relevantní
informace o skutečnosti. Výbor MS Sadská ubezpečuje,
že občané mohou i nadále bez obav, za dodržení zákonných podmínek, chodit do honitby a nemusejí se obávat
žádného ohrožení ze strany členů MS ani myslivecké
stráže. Toto je stanovisko výboru MS Sadská a dále se již
touto událostí nebudeme zabývat. V závěru bychom chtěli
veřejnost informovat o tom, že naše činnost nespočívá ve
střelbě po všem živém, ale především v ochraně a obnově
přírody a volně žijících druhů zvěře. Na podzim jsme vypustili do přírody 50ks bažantích slepic, abychom pomohli
reprodukci a zachování druhu v naší přírodě. Celou zimu
jsme přikrmovali srnčí zvěř jádrem a kvalitním senem,
abychom zabránili úhynu srnčí zvěře po požití výhonků
řepky a koncem března jsme v rámci bezplatné brigády
vysadili pro Sadskou 14 000 ks boroviček....
výbor MS Sadská

Mateřská školka finišuje!
První měsíce po Novém roce nám počasí přálo, mohly pokračovat venkovní i vnitřní práce na rekonstrukci pátého oddělení Mateřské školy na Palackého náměstí. Provedena byla vnější i vnitřní izolace zdiva, byly položeny nové, suché a tepelně izolované
podlahy. Komplexně byly dokončeny venkovní pokrývačské a klempířské práce, se kterými projekt před zateplením fasády nepočítal. Zcela se změnila tvář vstupní části, kde byla v půdních prostorách nalezena „zásoba bývalých azbestových krytin“! Dnes
má tato část budovy novou střešní krytinu a výrazně se změnil pohled i vstup na
odvrácené straně, tedy do dvora. Nově byl vyřešen také odvod dešťových vod tak,
aby nezatékal ke zdivu budovy. Provedeno bylo rovněž celkové zateplení vnějšího
pláště budovy 14 cm silnou skleněnou izolační hmotou a byl uskutečněn první
potah lepidla a perlinky. V těchto dnech nás čeká druhý potah a jsou už nachystané vnitřní i venkovní finální barvy, které si vybraly samy paní učitelky. Ty nejlépe
vědí, co se líbí dětem, ale i rodičům. Dnes jsou už v celém objektu komplexně zatepleny také stropy. Jestli bude rekonstrukce dokončena ve slibovaném termínu
a kolik korun se k dnešnímu dni prostavělo, na to jsme se zeptali místostarosty
Václava Franka: „K dnešnímu dni bylo prostavěno celkem 340 000,- Kč, z celkové
částky 1 milion 263 tisíce, 751 Kč. Rád bych poděkoval za dosavadní pracovní
tempo firmě PMS Poděbrady, ale i firmě pana Blažka, která v rekordním čase zvládla nepředvídatelné klempířské a pokrývačské
práce, ale i všem ostatním, kteří na stavbu dohlížejí. Vše tedy nasvědčuje tomu, že rekonstrukce školky bude dokončena v plánovaném termínu, tedy do konce května. Dobrá zpráva na závěr – už teď děláme vše pro to, abychom tento termín zkrátili!“

PŘEDSTAVUJEME VÁM
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Andrea Vavřinová: Čísla mám odmalička ráda
Dnes vám představujeme paní inženýrku ANDREU VAVŘINOVOU, novou vedoucí ekonomicko-správního odboru
na radnici v Sadské. Právě ona má na starosti veškeré finance, hospodaření a matriku.
Jak jste se sžila s čísly? Pracujete s nimi každý den...
Měla jsem je odmalička ráda. Nejsem humanitní typ, potřebuji vidět za vším logiku. A čísla mi
přijdou, že jsou logická, že z toho vždycky něco vyjde, je tam nějaký jasný, konkrétní výsledek…
ale když se naučíte básničku nazpaměť, tak z toho nic moc není.
Vy jste původně pracovala na ministerstvu...
Ano, na Ministerstvu spravedlnosti, tam jsem dělala kontrolora. Klasicky jsem neúčtovala, spíš jsem
se zabývala metodikou. V účetnictví má vše svůj řád, musí to křížem vyjít a nikde nic nesmí zbývat.
Co je nejtěžší na vedení ekonomicko-správního odboru na radnici města?
Nejtěžší je pro mě to, že k vedení nepatří pouze a jen agenda účetnictví. Do ekonomicko-správního odboru patří i řešení
sociálně právních a zdravotních problémů klientů a matrika. Vše je pro mne dost náročné, jelikož se po dobu mé mateřské,
na které jsem byla šest let, spousta věcí změnila. Odehrálo se mnoho změn, a to hlavně v právní oblasti. Leckteré legislativní posuny a nové vyhlášky se nás dotýkají. Kolegyně se mi snaží pomáhat, hlavně paní Hlavatá, která teď odchází, to je věcí
znalý člověk, který má všechno v naprostém pořádku. Po ní je nádhera celou tu agendu přebírat.
Ano, pořád se objevují nové vyhlášky, novelizace zákonů, nejde vám z toho hlava kolem?
Samozřejmě, že ano. Ale člověk si z té záplavy musí umět vybrat hlavně to, co je pro nás nejdůležitější. Klíčová otázka je, co
přesně se na nás vztahuje; je to často rozdělené podle působnosti obce. Vždycky si musíme vybrat to nejdůležitější, co se
nás bezprostředně týká. Takže neustále studuji po večerech nová nařízení. Jsou to takové domácí úkoly... Ale jinak to nejde.
Máte dvě děti a odpovědné zaměstnání. Jak to zvládáte? Poradíte nám svoji fintu?
Fintu mám – skvělou babičku! Samozřejmě, že se snažím co nejvíc být se svými dětmi, ale babička mi pomáhá opravdu
hodně, bez ní bych tuto práci nejspíš dělat nemohla.
V říjnu loňského roku se bývalá vedoucí odboru ekonomicko-správního ing. Jindřiška Hlavatá rozhodla ukončit pracovní poměr.
Děkujeme jí za dosavadní spolupráci a přejeme hodně zdraví a pohody v další práci.
Starostka města Sadská Eva Jurinová

RŮZNÉ
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VÍTÁNÍ JARA V DOMĚ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
V domě pečovatelské služby se 14. 4. konalo „Vítání jara“. Krásné písničky zazpívaly děti z mateřské školy a potom
rozdaly všem přítomným dědečkům, babičkám i zástupcům města krásné jarně-velikonoční obrázky, které vlastnoručně
vytvořily. Následovala beseda u kávy a dortíku, vzpomínky, jak se dříve slavívaly Velikonoce i různé jarní tvoření ozdob
připomínajících nám nejen Velikonoce...

Úvěry z Fondu rozvoje bydlení

Když duje vítr…

Cesta Na ZÁMKU

Žádosti o úvěr z FRB na modernizaci
bytů, bytových domů a rodinných
domů v Sadské pro rok 2015 je možné
podávat do 29. května 2015. Prostředky z úvěrového fondu lze poskytnout
fyzické a právnické osobě, použít je lze
na opravy a modernizaci bytů, bytových domů či rodinných domů. Půjčku
jednomu žadateli lze poskytnout až
do výše 100.000,- Kč, žadatel použije
nejméně 50 % potřebných finančních
prostředků z jiných zdrojů. Úvěr bude
úročen 3 % úrokovou sazbou ročně.
Pravidla pro přidělování úvěrů jsou
zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Sadská a na webu města
Sadská www.mesto-sadska.cz, stejně
tak přihlášky pro fyzické a právnické
osoby. Podrobnější informace poskytne zájemcům Městský úřad Sadská.

Na úplném počátku dubna, těsně před
Velikonocemi, nám počasí opravdu dávalo
pořádně zabrat, ani našemu městu se totiž
nevyhnul silný vítr.
Jednotka SDH Sadská vyjížděla celkem
ke třem případům
technické pomoci:
v ulici Pražská to
byl vyvrácený strom
na soukromém
pozemku. Dále
v ulici Za kinem spolu s HZS Nymburk provedla naše jednotka připevnění utržených plechových šablon ze střechy rodinného domu
a naši hasiči rovněž likvidovali vyvrácený
strom v Třebestovicích. Naštěstí se jednalo
nakonec pouze o minimální škody.

Chataři a obyvatelé z oblasti
Na Zámku nás upozornili,
že ze strany Lesů ČR a společnosti Bramko Přerov nad
Labem dochází k trvalému
poškozování příjezdové komunikace do této rekreační
oblasti. Cesta je v katastru
obce Sadská a Hradištka
a v současné době vzájemně hledáme řešení, jak za
společné finanční podpory
cestu opravit a udržovat.

Setkání chatařů se zástupci města Sadská
Všechny chataře zveme v sobotu 2. května 2015 v 10.00 do osady „Na Vodrážce“. V prostoru louky, u dětského hřiště, získají všichni majitelé chat přímo od zástupců města Sadská
podrobné informace k letní sezoně 2015. Zástupci města rovněž zodpoví všechny dotazy,
bude také možné zde přímo na místě zaplatit poplatek za svoz komunálního odpadu.
Upozorňujeme chataře, že pravidelný pondělní sběr odpadu zajišťovaný městem
se vztahuje pouze na odvoz ODPADU DOMOVNÍHO.

Jak Na Vodrážce?
Všimli jsme si, že celá část
pláže u osady Na Vodrážce
je nepřístupná. Co s tímto
pozemkem bude dál? Na
Městské úřadu jsme zjistili,
že v současné době řeší
směnu pozemků, které patří
soukromému majiteli. Pokud
se vzájemně dohodnou,
veřejně přístupná část pláže
se dokonce zvětší. Snad se
to do začátku letní sezony
podaří.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD je možné uložit
v odpadním dvoře v ulici Pod Bory v době:
Po., St., Pá.: 15.00 hod. – 18.00 hod.
So.: 8.00 hod. – 12.00 hod.

Pro sběr BIO ODPADU je určen odpadní
dvůr na bioodpad v ulici Hlouškova v době:
Út., Čt.: 15.00 hod. – 17.00 hod.
So.: 10.00 hod. – 12.00 hod.

Zároveň je k odložení odpadu možné využít kontejnery na tříděný odpad u Rybářky

Všechny své připomínky, nápady, informace i vzkazy můžete napsat na e-mailovou adresu
sadskenoviny@gmail.com – těšíme se na Vaše názory!

VZPOMÍNKY
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SADSKÁ NEZAPOMÍNÁ!
Druhá světová válka (fakticky 1. 9. 1939 – 2. září 1945) byla dosud
největším ozbrojeným konfliktem v dějinách lidstva. O život přišlo asi
45 až 60 milionů lidí. Bojovalo se ve všech oceánech a do boje zasáhly
státy všech obydlených kontinentů. Dne 8. května slaví Česká republika 70 let výročí osvobození a konec druhé světové války. Nechci
a nemůžu psát dlouhé historické články, nejsem pamětník a chybí mi
ty správné vědomosti. Kromě toho si uvědomuji (ač mám historii jako
vědu ráda), že každý, kdo je zrovna u moci, ji hněte a tvaruje, jak se mu
to zrovna hodí. Jedno však vím jistě, že občané Sadské, kteří se jako
první stali oběťmi nacistické zvůle (Ing. A. Klicpera, A. Panuška
a J. Urbánek) si vzpomínku zaslouží, stejně jako padlí na sklonku války,
kteří se v Kersku postavili do cesty Němcům (Antonín Hamza z Třebestovic, Karel Lugmayer, František Němeček a Bartoloměj Sláma). Úctu
a vzpomínku si zaslouží nejméně 30 dalších obyvatel Sadské, kteří
přišli o život v koncentračních táborech a na nucených pracích, z toho 13 pro svůj židovský původ. Dnešní doba je trochu
napjatá a obyvatelé (nejen) naší republiky se nejednoznačně zmítají, zda být na straně Ukrajiny, nebo Ruska. Dovolte, abych
připomněla, že tehdy, v roce 1945 patřila, zjednodušeně řečeno, obě tato území k Sovětskému svazu. A jedním z osvoboditelů ČSR byla Rudá armáda. V ní byli mladí kluci ze všech koutů Sovětského svazu, tedy mimo jiné i z Ukrajiny a z Ruska
a ti nemohli tak úplně ovlivnit, co se dělo před válkou, na začátku války, během války a po válce. Ti kluci měli svoje mámy
a táty, měli svoje milé, které na ně čekaly a měli celý život před sebou….
Při osvobozování ČSR jich padlo nebo zemřelo na následky zranění 139 918!
Raněných bylo 411 514. To je více jak půl milionu mladých chlapců,
kteří se vrátili domů s následky, nebo se z naší republiky nevrátili
vůbec. Ve vzpomínání nesmíme zapomenout ani na americké vojáky,
kterým byl 50 let upírán vděk za osvobození západní části naší republiky. Domů se jich od nás nevrátilo 116 a dalších 406 bylo raněno. V neposlední řadě vzpomeňme i na všechny české bojovníky na různých
válečných frontách, z nichž většina byla po válce nespravedlivě perzekuována, kriminalizována a někteří dokonce i popraveni. Všichni jsme
jim zůstali na věky dlužni. Oslavy osvobození minulý režim poněkud
zprofanoval. Ale přiznejme si, že výročí konce něčeho tak drastického
a strašného jako byla druhá světová válka, si oslavu zaslouží. A všichni
kdo strádali, přišli o život nebo bojovali, si zaslouží naši vzpomínku a dík.
Přijměte tedy naše pozvání na vzpomínkový den v Sadské 8. května 2015. Sadská totiž nezapomíná!

SEMIFINALISTÉ PĚVECKÉ SOUTĚŽE
X FAKTOR V SADSKÉ!
Jsem velmi ráda, že vás mohu pozvat dne 8. května od 14,00 hod.
na komponovaný pořad Sadská nezapomíná. Tak trochu symbolicky jsme pozvali pěvecký soubor „Sudaruška“. Soubor
„Sudaruška“ (název v překladu znamená „mladá šlechtična“)
vznikl v r. 2003 na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně na katedře ukrajinského jazyka a literatury.
Ze začátku se soubor zúčastňoval výhradně fakultních akcí,
ale časem za podpory Asociace ruských spolků soubor rozšířil
pole své působnosti na festivaly a přehlídky lidového umění
na úrovni města a republiky. Členy souboru jsou představitelé
různých slovanských národů, proto v jeho podání můžete slyšet písně jak ruské, tak i ukrajinské. V roce 2007 soubor získal
čestný titul Laureát MFF Strážnice za osobitou interpretaci
ruských lidových písní v pořadu „Domovina“ a také postoupil
do semifinálového kola pěvecké soutěže X-Faktor, pořádané
televizí Nova. Těšíme se, že Ruské i Ukrajinské písničky uslyšíme
i u nás. Pořad bude doplněn vzpomínkami pamětníků. Moderování a přednesu se ujme paní starostka Mgr. Eva Jurinová.
Jste srdečně zváni, pořad je samozřejmě zdarma a těšíme se
na vás.
Zdenka Hamerová

VÍTÁME VÁS
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EURIPIDES: VE SVÝCH DĚTECH ŽIJEME DÁL. VÍTEJTE…

Pěknou tradicí v Sadské je vítání občánků
Největší radostí rodičů je dívat se na vlastní dítě, které z maličkého bezmocného děťátka zprvu zcela odkázaného na péči své
mámy den po dni vyrůstá v samostatného človíčka, o něhož se sami budou moci ve stáří opřít.
S jedenácti dětmi narozenými od října loňského roku do letošního února v Sadské přišli jejich rodiče, sourozenci, babičky,
dědečkové a tety 16. dubna do obřadní síně radnice v Sadské na vítání občánků.
K pyšným rodičům bohatším o nesdělitelné pocity, které narození děťátka přináší, promluvila starostka města Mgr. Eva
Jurinová. Kromě jiného řekla: „Jste naplněni láskou, mateřskou i otcovskou, která vaše dítě bude provázet celým životem.
Zaznamenáváte jeho první krůčky, slovíčka a první zvídavé otázky, na které se někdy jen těžko hledá odpověď. V rodině
začnete své milované dítě vychovávat a učit, a vy víte, že to bude těžké, protože život se rychle mění a od dětství je třeba být
na všechna jeho úskalí připraven. Užijte si společné chvíle co nejvíce, protože než se nadějete, začne váš potomek chodit do
školky, školy a jeho dětství uběhne stejně tak rychle jako to vaše. Čas je v tomto neúprosný.
Vzpomínky z dětství nás provázejí celý život a domov bývá místem, kam se rádi vracíme, ať už malí, nebo velcí. Na milá
slova maminky, která pofouká bolístky, a na ochrannou ruku tatínka se prostě nedá zapomenout. A vztah rodičů založený
na lásce, důvěře a úctě je a bude pro vaše děti tím nejdůležitějším.“
K pěknému průběhu tradičního aktu vítání občánků v Sadské přispěly i děti z místní mateřské školy, které zarecitovaly básničky.
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KULTURA
Divadelní přehlídku vyhrála neklasická adaptace klasiky
foto Mchal Němeček

Skončil již 17 ročník divadelního festivalu amatérských divadelních souborů. Na jevišti se „utkalo“ devět spolků různé
úrovně a různých zkušeností. Pro dva spolky (Rataje n.S.
a
VO divadlo Velký Osek) to byla vůbec první účast na podobné přehlídce. Ostatní divadelníci byli zkušení „harcovníci“
po divadelních prknech a ti si také odnesli nejvíce ocenění.
A jak celé divadelní klání dopadlo? Porotci se rozhodli udělit
nominaci na Krakonošův divadelní podzim netradičnímu
zpracování komedie Williama Shakespeara Mnoho povyku pro nic v podání Divadla Mrsťa Prsťa
při ZUŠ v Kouřimi. Kdo si toto představení nenechal ujít, mohl sledovat divadelní scénu (rovněž
byla porotou oceněna) stylizovanou do barev karet „mariášek“. Tato stylizace provázela i hlavní
postavy, které prožívaly lásku, nefalšovanou zradu a potýkaly se s okřídlenou fámou. Chtěla
bych za KIC i DS Klicpera poděkovat všem, co se na přehlídce podíleli, nebo podpořili přehlídku
v hledišti. Také bych ráda poděkovala sponzorům, ať už za věcnou pomoc, nebo za pomoc
finanční. Jsou to: firma VITARO Sadská, Reklamy pan Ivan Hubáček, Postřižinský pivovar
Nymburk, Lesní ateliér Kuba v Kersku, manželé Cecílie a Jan Pajkrtovi, keramika pana Luďka
Škrabánka, pan Václav Frank, Logym fitness Sadská, Uhelné sklady pan
Karel Holan, řeznictví a lahůdky pan Petr Hnilo, květinka paní Vlčkové,
pan Jan Pleskač, květinářství paní Heleny Husákové, firma Sedoz dopravní značení, firma TMT Sadská, firma glassform, ovoce a zelenina pan
Petr Vajgl. Moc si jejich pomoci vážíme a s vámi diváky se těšíme na
shledanou na 18. ročníků Klicperových divadelních dnů 2016.

Nový fitness
v Sadské

inzerce

Rádi bychom Vám
oznámili otevření
nového fitness
v Sadské s odborným vedením, kde
nabízíme cvičení jak na zpevnění pohybového aparátu, posílení těla, cvičení proti
bolestivosti zad či cvičení v poúrazových
stavech na rozpohybování, tak i cvičení na
shození nadbytečných kil, nebo naopak na
nabrání svalových objemů. Dále nabízíme
skupinová cvičení, individuální tréninky,
sestavování jídelníčků a tréninkových programů, sportovní výživu za velmi přijatelné
ceny a samozřejmě čisté a příjemné prostředí. Naleznete nás na adrese Třebízkého
857 ,Sadská (vjezd do areálu z Pražské
ulice naproti hospodě Na schůdkách),
kontakty na http://www.logymfitness.cz/

Zdenka Hamerová

SADSKÁ NEZAPOMÍNÁ
Není nutné pořádat honosné oslavy, ale je slušnost si vzpomenout, že před 70ti lety skončila
válka, která svou hrůzou nemá v dějinách lidstva
obdoby. 7. května ve čtvrtek od 17.00 hod. pobožnost u pomníku na nám. Palackého – Římskokatolická církev. 8. května položení věnců
na hřbitově v 10.00 hodin v Sadské a v Kersku
11.00 hodin. Přijďte. 8. května od 14.00 hod.
v KINĚ. Trochu
vzpomínání pamětníků, trochu povídání
a trochu zpívání se
semifinalisty soutěže
X-faktor Sudaruškou.
Přijďte, těšíme se na
Vás!

Nové knihy v knihovně v Sadské
Läckberg, Camilla
– Andělíčkářka
(žánr: detektivní)
Osmý případ Eriky Falckové a Patrika Hedströma.
O Velikonocích roku 1974 zmizela
z ostrova Valö poblíž Fjällbacky rodina Elvanderových. V jídelně bylo
prostřeno ke svátečnímu obědu,
ale u stolu našli jen roční dceru
Ebbu... O mnoho let později
se Ebba do téhož domu vrací
s manželem. Rozhodli se, že dům
zrekonstruují. Sotva však s opravami začnou, pokusí se někdo
jejich dům podpálit... a začnou se
dít podivné věci. Velmi podivné.

Kašáková, Veronika
– Zpověď: z děcáku
až na přehlídková mola
(žánr: osobní vzpomínky)
Tato zpověď byla napsána z touhy
změnit svět k lepšímu. Pokusit
se alespoň maličkou troškou přispět k tomu, aby třeba jen pár dětí
bylo šťastnějších, a to je dobrý
důvod, proč tuhle knihu vydat.
A vlastními slovy autorky: „Jsem
přesvědčená, že jsem byla v dětském domově a prožila všechny
ty okamžiky právě proto, abych
dnes mohla pochopit ostatní
opuštěné děti a abych jim mohla
nabídnout pomoc.“
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Výsledky regionální postupové přehlídky
ochotnických divadelních souborů
Klicperovy divadelní dny Sadská 2015
HLAVNÍ CENY
Hlavní cena za nejlepší inscenaci a zároveň
nominace na národní přehlídku Krakonošův
divadelní podzim do Vysokého n/J:
Divadlo Mrsťa Prsťa při ZUŠ Kouřim s vlastní
adaptací komedie W. Shakespeara MNOHO
POVYKU PRO NIC
Hlavní cena za scénář a režii
MARTIN DRAHOVZAL Mrsťa Prsťa Kouřim,
inscenace Mnoho povyku pro nic
Hlavní cena za scénografii
kolektiv Divadlo Mrsťa Prsťa při ZUŠ Kouřim
MNOHO POVYKU PRO NIC
Hlavní cena za scénář hry Jedna z nás...
JIŘINA HREBIČÍKOVÁ, DS Zornice Maršovice

Blaťanka jede!
22. května v pátek
od 17,30 hod.
v kině v Sadské!

Pořad pod názvem: HRAJ MUZIKO,
HRAJ!!!
Polabská Blaťanka se už nemůže
dočkat, až vám přehraje své nové
písničky. Na lidovou notečku a pro
dobrou náladu se přijďte zaposlouchat
a třeba si i zazpívat!
Vstupné 40,- Kč

REJ ČARODĚJNIC

30. DUBNA VE ČTVRTEK, 17.00 hod.
START u knihovny, CÍL na skále
Pozor, pozor! Cesta pro ježibáby,
baby jagy a čarodějníky bude
plná podivných čarodějných úkolů a začne od 17.00 hod. na náměstí v Sadské!!! Pokračovat
bude až na skálu, kde se rozdají
odměny a bude zapálen očistný
oheň. Malé i velké čarodějnice pak
roztočí své sukně v divokém tanci až do
pozdních nočních hodin. K tanci i poslechu
hraje zkušený DJ čaroděj Ivo Procházka.
Civil nechte doma, čarodějné kostýmy
vítány!!!
Akce ve spolupráci
KIC města Sadská,
SDH Sadská a Kynologické organizace
je samozřejmě jako
vždy pro všechny
pocestné zdarma.
Startovné čarodějné stezky 20,- Kč.

SPORT, ŠKOLKY, SPOLKY
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AMFORA V SADSKÉ!
Michal Klokočník – Na Amforu jsme připraveni
Předseda klubu AFK Sadská Michal Klokočník
nám mimo jiné prozradil, jak je připraven náš
tým „staré gardy“ k velkému zápasu s Amforou:
Jak jste připraveni? Přidáte na začátku května
třeba pár tréninků navíc?
Myslím, že na zápas s Amforou jsme kvalitně připraveni.
Naběháno již máme ze zimní přípravy, nyní nacvičujeme různé signály. Důležitá
je i teoretická příprava, která probíhá v našem salonku v restauraci na „Staďáku“. Takže zvu diváky, kteří asi 30 minut před hlavním zápasem mohou vidět na
hřišti ještě i utkání našich nejmenších nadějí.
Letošní zápas s Amforou není první. Pamatujete si na předchozí
utkání? (pokud si dobře vzpomínám, tak to první utkání se konalo v roce 1975, druhé v roce 1995)
Utkání v roce 1995 se konalo 4. května, starou gardu AFK Sadská tehdy
trénoval František Cempírek. Zápas měl rekordní návštěvnost, přišlo 1200
diváků. Výsledek byl 2 : 4 ve prospěch Klubu Amfora. Není divu, hosté
se opírali o výkony dvou bývalých reprezentantů - Antonína Panenky
a Františka Veselého. Branky za Amforu vstřelili Antonín Panenka, Jan
Rosák, Stanislav Hložek a František Veselý. Za Sadskou skórovali Josef Kovařík a Jan Košan. Za Amforu tenkrát ještě hráli třeba herec Ondřej Vetchý,
nebo moderátoři Martin Tankwey a Zbyněk Merunka.
Kolik bude stát vstupenka na zápas 10. 5.?
80 Kč dospělí, děti zdarma.

Petr Salava – Maminka vyrůstala v Sadské
Pamatujete si na průběh fotbalového zápasu
v roce 1974, víte i dnes, kdo vyhrál, jaké bylo
skóre a jaké byla atmosféra na hřišti i kolem
trávníku?
Zápas hraný 10. 6. 1974 skončil přátelskou remízou
5:5. Atmosféra byla výborná na hřišti i v hledišti.
Po utkání následovalo skvělé vepřo, knedlo, zelo. Já
jsem ze svého koupil pro Amforu první dresy a myslím, že jsem platil
i to jídlo. Ale nelituji, byl to start, jak se patří...
Máte k Nymbursku i k Sadské také osobní, rodinné vazby, Vaši
předkové zde žili. Která místa máte v Sadské nebo v blízkém
okolí nejraději?
Moje maminka v Sadské vyrůstala. Za svobodna se jmenovala Jana
Kynclová. Se Sadskou mám nejvíc spojený kostelíček na kopci
a v něm andělíček, který se klaněl, když jste do něj vhodili minci
(nebo knoflík)...
Kde jste s klubem Amfora v poslední době hráli zajímavé zápasy
a kam máte v plánu s Amforou vyrazit poté, co odehrajete utkání
v Sadské?
Letošní sezóna Amfory čítá osm zápasů na území ČR a exhibiční
utkání v Holandsku. Loni jsme s Amforou navštívili Vatikán a sehráli zápas s bohoslovci. Byl to mimořádný a nádherný zájezd.
Věřím, že nás i letos čeká něco výjimečného.

Amfora fotbal Sadska A2.qxp 09.04.15 13:42 Stránka 1

AMFOrA V SAdSKé PO 40 LEtECH...

FOtBALOVé UtKáNí rOKU
POd ZáŠtItOU StArOStKY SAdSKé Mgr. EVY JUrINOVé

AFK SAdSKá

StArá
gArdA

Soutěže pro děti

vs. AM FOr A

Atraktivní ceny
Občerst vení
Autogramiáda
Amfora v Sadské 10. 6. 1975

Mediální
partner:

Čestný výkop: Karel got t

Josef dvořák
Karel Štědrý

Hřiště AFK Sadská,

Širší kádr hráčů: Andrea Andrei, Petr Bende, Jan Berger, Přemysl Bičovský, Miroslav Čamaj, Jan Čenský, Martin dejdar, Karol dobiaš, Miroslav Etzler, Jan Fiala, Stanislav Hložek, Vladimír Hron,
František Jakubec, Michal Jiráň, Jakub Kohák, david Kozohorský, Martin Kraus, Marcel Kusín, Josef Lébr, Adam Mišík, radúz Mácha, davide Mattioli, Zdenek Merta, Zbyněk Merunka,
Martin Michal, Josef Alois Náhlovský, Jiří Novotný, Vašo Patejdl, Milan Pitkin, Pavel Poulíček, Petr rada, Jan rosák, tomáš Řepka, Pavel Řezníček, Petr Salava, Horst Siegl, roman Skamene,
Felix Slováček ml., Oleg Sokolov, Pavel Steiner, Kamil Střihavka, roman Šebrle, Karel Šíp, Vladimír Šmicer, Václav tittelbach, Sagvan tofi, Aleš Valenta, Ondřej Vetchý, Pavel Větrovec, Ladislav Vízek,
Petr Vrabec, robert Změlík, Jiří Zonyga, Pavel Zuna, Miroslav Žbirka (k zápasu z uvedeného kádru nastoupí minimálně 18 hráčů). rozhodčí: dagmar damková nebo Pavlín Jirků.
Činnost Amfora klubu Praha v roce 2015 podporují a sponzorují:
Machala a.s. – tempur a Perdormire, ProSpánek a.s, Štěrkovny Olomouc a.s., COMES grOUP a.s., SNYZE a.s., VAS v.o.s., PENtA Q , stavební firma Arnošt s.r.o., CK grEECE tOUrS PrAgUE
s.r.o., CKPK spol. s.r.o., PF grOUP a.s. – tOPStEP, tOPSEt a tOP WEt, Mlýn davídkov, I.C.S. a.s., StArLIFE s.r.o., SPOrt r, O.t.E.C. Cr s.r.o., Umbrella group a.s., MH CASE Pelhřimov,
reklamní společnost QUO, w w w.wasserlangeleben.de, Poháry Bauer, Stolní voda – automat y s vodou Skalní pramen a Pivovar Litovel a.s.

neděle 10. 5. 2015 10.30 hod.

Minižačky postoupily
na Mistrovství ČR
V tříkolové kvalifikaci uspěly mininižákyně
ŠBK a probojovaly se na MČR. Zásluhu na
tomto úspěchu má nejen nesmírná poctivost a nasazení holek v tréninku, ale i velká
podpora, kterou mají ve svých rodičích.
Postup je velikým úspěchem, protože se
dostanou do společnosti nejlepších klubů z republiky (Hradec Králové,
Trutnov, Ostrava, Brno,
Strakonice, Karlovy Vary,
Sparta...).
Ať už dopadne jejich účinkování na tomto turnaji
jakkoli, z našeho hlediska je
to obrovský úspěch a radost
z toho, co holky v letošní
sezóně dokázaly.

Petr Salava: „Nepoznal by
někdo rodinu na fotografii
a neřekl by mi něco zajímavého o lidech na ní zachycených? Na snímku
z 23. dubna 1948 jsou:
Antonín Kyncl, Julie Kynclová
a jejich dcera Jana Kynclová.
Všichni bydleli v Sadské.“
Pakliže si vzpomenete na
rodinu Kynclových, ozvěte
se prosíme na email:
sadskenoviny@gmail.com

Velikonoční badmintonový
turnaj
Stejně jako v minulých letech, tak i letos
jsme uspořádali tradiční badmintonový
turnaj smíšených dvojic. Sehrálo se velice
mnoho napínavých utkání, za což patří
dík všem zúčastněným. Naše poděkování
patří také manželům Hendrychovým, kteří
nám ve své Hospůdce po skončení turnaje
připravili dobré občerstvení.
A nezapomeňte, že oddíl badmintonu
TJ Sadská pořádá nábor dětí ve věku 8–12
roků. Zájemci o tento sport se mohou
telefonicky přihlásit na čísle 722 773 481,
nebo na emailu: pavel.mazanek@gmx.de,
kde dostanou i další informace.
Pavel Mazánek

SPORT, ŠKOLKY, SPOLKY
Proslov deváťáků z pátku 27.3.

4x zlato pro Sadskou na Národním poháru v Kladně

O víkendu se nám naplno rozjela soutěžní sezóna Národním pohárem v Kladně, kde jsme vybojovali 4x zlatou
medaili. Několik soutěží již naši závodníci absolvovali před tímto víkendem
a jejich všechny aktuální i starší
úspěchy lze najít i na našich webových
stránkách http://www.karatesadska.
cz/, včetně fotografií z těchto akcí.
Kompletní výsledky ze soutěží Českého
svazu karate lze vyhledat na
http://www.karaterec.com/cz/.
V sobotu se tak pod hlavičkou Českého
svazu karate konal Národní pohár
v karate žáků a dorostu v Kladně.
Na turnaj se sjelo to nejlepší z celé
republiky, neboť se zároveň jednalo
o první ze třech nominačních turnajů
1. kategorie na MČR 2015. Turnaje se
zúčastnilo přes 430 závodníků z 53
klubů napříč všemi mládežnickými
kategoriemi. Republiková konkurence
byla maximální. Z našeho klubu se
soutěže zúčastnilo 6 karatistů, kteří
opět ukázali, že se Sadskou musejí
počítat všichni soupeři. Kluci předvedli
výborné výkony a nikoho nenechali na
pochybách, že tři mistrovské tituly
a jedna stříbrná medaile z prosincového MČR 2014 byly dílem náhody.
Z této prestižní soutěže jsme tentokrát
přivezli 4 zlata a jedno páté místo.
V hodnocení podle zisku medailí a dle

jejich kvality, jsme se se 4 zlatými
dokonce umístili na 2. místě v pořadí
klubů, a to jen za, v tomto hledisku,
neporazitelným profesionálním velkoklubem Fight Club České Budějovice,
což je naprosto úžasné a jen těžko
opakovatelné. Jinak za Sadskou zůstaly všechny další velkokluby a kluby
z celé ČR. Největší radost nám udělal
náš nejmladší karatista Luděk Melich
v kata žáků 7–9 let, který poprvé vyhrál
opravdu velkou soutěž, což mu bylo
odměnou za jeho velké tréninkové úsilí
a sportovní cílevědomou dřinu prováděnou i nad rámec oficiálních tréninků, kterou se silnou podporou svých rodičů
absolovuje na úkor svého volného času,
což se v jeho výkonech začíná projevovat.
Umístění našich:
Luděk Melich – 1. místo kata žáků
7–9 let;
Filip Krišal – 1. místo kumite žáků
12–13 let: 39 kg;
Vojtěch Procházka – 1. místo kumite
žáků 12–13 let: 52 kg;
Filip Černík – 1. místo kumite dorostenců 14–15 let: 63 kg;
Lukáš Kadlec – 5. místo kumite žáků
7–9 let: 32 kg
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Sešli jsme se tu dnes, abychom společně popřáli našim učitelům, co s námi
pořád drží krok, mají s námi
pevné nervy a my je za to
máme tolik rádi. Nejenže
jim chceme popřát všechno
nejlepší, ale chceme jim
tímto způsobem zároveň
i poděkovat.
Děkujeme za to, kolik jste
nás toho naučili a to i přesto,
že jsme drzí a občas to i vypadá, že se neumíme chovat. Ale vy si dáváte tu snahu nás dále rozvíjet a i přes občasný odpor nás
nadále vzděláváte. Každá nová látka, nové slovíčko
nebo i nějaké vzorečky, to všechno nám dělá problém, ale s vaší pomocí jsou i nové začátky pro nás
jednoduší.
Jste nám oporou, když máme problém, neváháte,
a snažíte se nám pomoci, ale ne vždy to zvládneme
ocenit. Chtěli bychom, abyste věděli, že si toho
vážíme. Jo, s většinou z nás už mlátí puberta a naše
dotazy typu: „k čemu mi to bude?“ nejsou zrovna
na místě. Víme, není jednoduché nám to vysvětlit.
Víme také, že až půjdeme ze základní školy dveřmi
ven, pustíme balónek naším životem dál, rádi si na
vás vzpomeneme. Vy jste ti, kteří nás provedli první
etapou našeho života, díky vám máme vzpomínky,
na které nikdy nezapomeneme.

Děkujeme za Vaši podporu našeho
úspěšného klubu
Milan Jančák
trenér a vedoucí týmu Shotokan karate
TJ Sadská
Josef Černík st.
organizační, technické a administrativní
záležitosti klubu

Večerníček slaví narozeniny

Ve středu 25. února 2015 pořádala naše škola projekt na počest narozenin postavy, která nepochybně patřila k dětství každého z nás, Večerníčka. Také vás každý večer s úsměvem přivítal, převyprávěl pohádku a popřál dobrou noc? Tento dětský průvodce v papírové čepici oslavil
začátkem ledna padesát let. Za tuto dobu si získal srdce mnoha dětí i dospělých a rozdává radost až dodnes. Projekt se netýkal pouze žáků
prvního stupně, ale zapojili jsme se i my, žáci vyšších tříd. Mohli jsme si tedy také zavzpomínat, jaké to je být dítětem. Zdi, nástěnky, okna,
zkrátka každé volné místo jsme zaplnili barevnými výkresy nejznámějších postaviček z večerníčků. Vytvořili jsme tak příjemnou atmosféru,
která nás ve škole vítala každý den. Jednotlivé třídy vypracovaly řadu úkolů, kterými jsme si připomněli starší i nové večerníčky. Některé
informace byly pro nás nové. Jedním z úkolů byla pantomimická scénka krátké ukázky z určitého večerníčku, dále pohádkové otázky k zamyšlení nebo výtvarné zpracování známé papírové
čepice. V průběhu čtyř hodin jsme projekt úspěšně dokončili. Každá třída si také zvolila svého
nejoblíbenějšího večerníčka. Oblíbenými dětskými hrdiny se bezpochyby stali kutilové Pat
a Mat a pohádkový Krteček, ale ani nestárnoucí Krkonošské pohádky jsme nepřipravili o zasloužený obdiv. Žáci naší školy si tento projekt užili a už teď se těšíme na další kulaté výročí.
Nikdy nebudeme dost staří na to, abychom zapomněli na našeho milého kamaráda, který nás
vždy dokázal upoutat pohádkovým příběhem. Věříme, že Večerníček bude dávat dobrou noc
ještě mnoha dalším generacím, které ho budou obdivovat jako my.
Kamila Růžičková, Lucie Doležalová, 8. A
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Redakční rada: Mgr. Eva Jurinová, starostka; Václav Frank, místostarosta; Zdenka Hamerová, KIC; Monika Malinová, knihovna a Michal Němeček. Neoznačené fotografie: Jiří Houdek.
Grafická úprava: Eva Syslová. E-mail na redakci: sadskenoviny@gmail.com. Tiskne: Tiskárna BOFTISK, Potoční 1847, Nymburk. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a editovat. Uzávěrka je vždy třináctého dne v měsíci (s výjimkou prosince). Toto číslo vyšlo 27. 4. 2015.
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inzerce
Kdy? Každou
středu od 18.30
v Kulturním
a informačním
středisku v Sadské (1. patro budovy
muzea na Palackého náměstí).
29. 4. – Láska – předmájové
diskusní posezení u čaje či kávy
- Rozcestí o lásce a mezilidských
vztazích (dle biblického Dopisu
do Korintu)

6. 5. – Výtvarná dílna s Veronikou
Remišovou – výrobky z korálků
– originální dekorace pro krásu
a potěšení
13. 5. – IZRAEL – beseda s Rastislavem Pankrácem spojená s projekcí
fotek a sdílení o tom, jaké je to
pracovat v kibucu a poznávat místní
život.
20. 5. – Co dělají naše děti, když
jsou ON-LINE. Setkání s Vláďou
Váchou, lektorem organizace ACET,
o kyberprostoru a sociálních sítích...

Pořádají křesťané
z Apoštolské církve.
Kontakt: rozcesti.sadska@seznam.cz

Květinové odpoledne
na Palackého náměstí
Zcela nedávno, v pátek
24. dubna v 15 hodin,
se na Palackého náměstí
v prostoru mezi radnicí
a knihovnou sešli všichni
zájemci o sázení letniček
na akci SPOLEČNÉ SÁZENÍ KVĚTIN
DO TRUHLÍKŮ. V tento příjemný odpolední čas jsme zasadili květiny, které
budou po celou letní sezónu zdobit vybrané městské domy (knihovnu, radnici, budovu KICu a MŠ). Hlavní myšlenkou této akce bylo, že to, na čem se sami
podílíme, nám přináší větší radost. Všechny zasazené do truhlíků květiny byly
v 17 hodin odvezeny do zahradnictví,
kde kytičky zakoření a kde budou truhlíky uloženy do „zmrzlých“. Už brzy budou zdobit okna na zmíněných místech
v Sadské. Finanční krytí: Město Sadská
uhradilo truhlíky a substrát, organizační
tým z ROZCESTÍ sponzoroval květiny.
Tato akce odstartovala vyhlášení soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu.
VYZDOB TRUHLÍK PRO MĚSTO – KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE je jednou z aktivit
klubu ROZCESTÍ, jež v Sadské funguje
od dubna 2014. Organizátory jsou
křesťané z Apoštolské církve.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen:

Tetra hnědá a Dominant – černý,
modrý, žlutý, bílý a kropenatý.
Stáří 14–19 týdnů.
Cena 149–180,- Kč/ ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze našeho
chovu! Prodej se uskuteční:

28. května 2015 ve 14.50 hod.
Sadská – u vlak. nádraží
Při prodeji slepiček – výkup králičích
kožek – cena dle poptávky.
Případné bližší
informace:
Po–Pá: 9.00–16.00 hod.
tel.: 601 576 270,
606 550 204,
728 605 840

