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PREZIDENTSKÉ
VOLBY
Dnes 25. ledna a zítra 26. ledna
se koná
II. kolo prezidentských voleb,
do něhož postoupili kandidáti
Miloš Zeman
a
Karel Schwarzenberg.
Organizace voleb ve druhém
kole je v podstatě stejná jako
v kole prvním. Pouze hlasovací
lístky se voličům nedoručují
do místa trvalého bydliště, získají je přímo ve volebních místnostech, kde mohou hlasovat
dnes od 14.00 do 22.00 hodin
a zítra od 8.00 do 14.00 hodin.
----***---V I. kole prezidentské volby
jsme v Sadské hlasovali následovně:
Zuzana Roithová
KDU - ČSL
Jan Fischer
BEZPP

hlasy
55

%
3,32

318 19,22

Jana Bobošíková
SBB

40

2,41

Taťana Fischerová
KH

48

2,90

Přemysl Sobotka
ODS

48

2,90

Miloš Zeman
SPOZ

434 26,23

Vladimír Franz
BEZPP

114

Jiří Dienstbier
ČSSD

225 13,60

Karel Schwarzenberg
TOP 09

372 22,49

6,89

Volební účast v Sadské dosáhla 62,66 %, což reprezentuje
1666 aktivních voličů z celkového počtu 2659. Platných hlasů
bylo odevzdáno 99,34 %. -red-

První přímé volby prezidenta republiky se konaly před čtrnácti dny. Rozhodne však až druhé kolo hlasování,
které začíná dnes od 14 hodin a končí zítra ve stejnou hodinu. K sečtení hlasů a vyhlášení výsledků voleb dojde
pravděpodobně ještě během zítřejšího odpoledne či večera.

Schodek letošního
rozpočtu pokryjí
rezervy města
Letošní rozpočet města Sadská
s celkovým plánovaným schodkem
ve výši 5,52 miliónu korun schválilo zastupitelstvo ještě 19. prosince.
Příjmy ve výši 37,173 miliónu
tvoří z největší části daně (téměř
30 mil.), místní a správní poplatky
(necelých 2,8 mil.) nebo dotace
na státní správu vykonávanou
městem (2,8 mil.). Rozpočet předpokládá i příjem 900 tis. za prodej
městského pozemku.
Ve výdajové části nejvíce upoutá
položka 6 mil. (podíl města na vybudování cyklostezky do Kostelní Lhoty). Právě tato položka je
i hlavním důvodem, proč výdaje
převyšují příjmy. Rozpočet dále počítá s 2,4 miliónu korun na opravy

chodníků, cest, parkoviště, silnic
a autobusového nádraží na Husínku. Náklady na likvidaci odpadů
v součtu dosáhnou výše 4,78 mil.
Za zmínku stojí i 1 mil. na provoz veřejného osvětlení, 490 tis.
na dětská hřiště, 1,8 mil. na úklid
města a veřejnou zeleň, 1,4 mil.
pro městskou policii a bezpečnost
nebo 9,786 mil. pro městský úřad
a činnost zastupitelstva. Příspěvkové organizace města (ZŠ, MŠ,
KIC) získají celkem 7,2 mil. dotací
z městského rozpočtu. Rozpočet
ještě zatíží splátky úvěrů v celkové
výši 952 tis.
Schodek rozpočtu ve výši 5,52
mil. pokryjí rezervy města z minulých let.
-qk-

POZOR
NA POPLATKY!
Místní poplatky městu
za psy a za svoz
komunálního odpadu
je nutné uhradit nejpozději do konce března,
nejlépe
v hotovosti v pokladně
městského úřadu.
Pro platbu převodem
na bankovní účet kontaktujte
pracovnici Městského úřadu
Sadská Dagmar Kazdovou
na tel. 325 595 028 nebo
325 594 261, l. 148.
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Zastupitelstvo
schválilo rozpočet
Nejvýznamnějším bodem posledního zasedání zastupitelstva
v loňském roce, které se konalo
19. prosince, bylo projednání
a schválení rozpočtu města na rok
2013 a s tím souvisejících opatření. Rozpočet byl schválen jako
schodkový s převažujícími výdaji
o 5,542 miliónu korun. Schodek
pokryjí rezervy města z předchozího roku (podrobnější informace
o rozpočtu na titulní straně).
Na základě doporučení kontrolních institucí město zrušilo dosavadní obecně závaznou
vyhlášku o místních poplatcích
a schválilo ke každému poplatku
samostatnou vyhlášku – o místním poplatku ze psů, o místním
poplatku za užívání veřejného
prostranství, o místním poplatku
za povolení vjezdu motorovým
vozidlem do vybraných míst a částí města a o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-

K R ÁT C E

Nájemné
v městských
bytech

Výše nájemného zůstává pro rok
2013 nezměněna. Nájemníci zaplatí
za byt standardní kvality za 1 m 2
podlahové plochy 64 Kč a v bytech
se sníženou kvalitou 57 Kč.
Město vlastní 35 bytů v bytových domech a 16 bytů v domě
s pečovatelskou službou v ulici
Za Sokolovnou s nájemným ve výši
51,80 Kč/m 2. Zvláště tyto byty jsou
velmi žádané.

Automobil
pro hasiče
Devítimístný Ford Tranzit rozšířil vozový park sadských dobrovolných hasičů. Pořizovací cena ve výši
202 tisíc korun byla uhrazena z rozpočtu města. Vozidlo, vyrobené
v roce 2006 a zakoupené zakoupené
v pražském autobazaru Auto Gruber, bude sloužit pro přepravu dětí
na soutěže i k zásahům.
-měú-

vání a odstraňování komunálních
odpadů. Výše poplatků se nemění
s výjimkou poplatku za odpady,
kde je s platností od letošního
roku schválen ve výši 660 Kč
na občana a rok.
Zastupitelstvo rovněž schválilo
plán výsadby okrasných stromů
ve městě, který vypracoval Martin
Grösser (Péče o stromy a zeleň,
Předměřice nad Labem).
Schválena byla i cena přístavby k městskému objektu čp. 17
na Husínku, která podle znaleckého posudku Jiřího Friedela činí
1,877 miliónu korun. Přístavba
na městském pozemku je nyní
ve vlastnictví nájemkyně zmíněného objektu Jany Svobodové, která ji se souhlasem města
dala vlastním nákladem postavit
a za kterou má město pohledávky
za neuhrazený nájem. Město hodlá
převzít přístavbu do vlastnictví
s tím, že její cena bude snížena
o pohledávky a zůstatek bude
použit jako předplacené nájemné
za užívání objektu čp. 17 včetně
této přístavby.
P ř ít om n í z a st u pit elé t a ké
schválili termíny řádných zasedání zastupitelstva města v roce
2013. Nejbližší termín je stanoven
na 27. února od 17 hodin, kdy se
zastupitelé opět sejdou v zasedací
místnosti městského úřadu. -qk-

Starší čísla
Sadských novin
mohou zájemci získat
na městském úřadě
v kanceláři starostky.

K RON I K A

Statistika
obyvatel
V roce 2012 se narodilo 31 dětí,
zemřelo 24 spoluobčanů. Sňatek
uzavřelo 21 párů. K 1. lednu 2013
žilo v Sadské 3258 obyvatel.
-měú***

Blahopřejeme
Devadesáté páté narozeniny
oslavila 15. ledna paní Emilie
Dobřichovská. Stala se tak nejstarší obyvatelkou Sadské. Pevné
zdraví do dalších let přeje také
redakce Sadských novin.
-sn-
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Konečná cena
vodného a stočného
V minulém čísle jsme informovali o cenách vodného a stočného
účtovaného akciovou společností Vodovody a kanalizace Nymburk
v roce 2013. Ceny byly uvedeny bez DPH, jejíž výše nebyla jistá.
Po jejím definitivním schválení bude k cenám vodného a stočného
v roce 2013 připočtena DPH ve výši 15 %. Konečné ceny za m 3 tak
budou následující:

vodné 38,15 Kč

stočné 37,49 Kč

Místní poplatky
Obecně závazné
vyhlášky
Na prosincovém zasedání zastupitelstva rozhodli zastupitelé o zrušení několika místních
poplatk ů. Jed ná se o z r ušení
poplatku za lázeňský a rekreační
pobyt, poplatek z ubytovací kapacity a poplatek ze vstupného.
Cílem tohoto opatření je podpořit
místní podnikatele v této oblasti
a oživit kulturní a společenský
život ve městě. Roční výtěžnost
těchto poplatků v součtu nepřesáhla 10 tisíc korun.

bytu nebo rodinného domu v katastru města, kde není hlášena žádná
osoba k trvalému pobytu.
P ř i st a nove n í p oplat k u se
vycházelo z faktu, že skutečná finanční částka za likvidaci
odpadů činila již v roce 2011
na jednoho občana 1008 Kč, přitom se výše poplatku neměnila
od roku 2005.
Poplatek je nově splatný až
do 31. března příslušného kalendářního roku v pokladně městského
úřadu nebo převodem na bankovní
účet.

Poplatek
za komunální odpad
Ke změně dochází u poplatku
za sběr a odstraňování komunálních odpadů. Od 1. ledna zaplatí
fyzická osoba (občan), která má
v obci trvalý pobyt, 660 Kč za kalendářní rok. Stejnou částku zaplatí
vlastník rekreační nemovitosti,

Poplatek za psa
Poplatek za psa zůstává stejný
jako v loňském roce a je splatný
31. března. Nemění se ani poplatek
za užívání veřejného prostranství
nebo povolení vjezdu do vybraných
lokalit.
Cecilie Pajkrtová,
starostka města

Nová kanalizace
v Pražské ulici
Akciová společnost Vodovody
a kanalizace Nymburk plánuje
v letošním roce položení splaškové kanalizace v části Pražské
ulice. V rámci příprav stavby se
obrátila na město se žádostí o zřízení věcného břemene k dotčenému
městskému pozemku p.č. 1655/4.
Rada města 16. ledna schválila zřízení věcného břemene na základě
smlouvy za jednorázovou úplatu
podle schváleného ceníku.
Demolici městského domu
čp. 905 v Kostelní ulici provede
vítěz výběrového řízení Vlastimil
Novák z Poděbrad, který práce
zajistí za 230 tisíc korun bez DPH.
V současnosti „odbydlený“ a nevyužívaný objekt bez základů má
narušenou statiku. Město na jeho
místě a přilehlém pozemku plánuje

zřízení dvou zasíťovaných parcel
pro výstavbu rodinných domů.
Rada dále uložila starostce města Cecilii Pajkrtové projednání podmínek nájmu nebytových prostor
města v bývalých dílnách ve dvoře
základní školy s jejich uživatelem
Vladimírem Kolečkem a vzala
na vědomí informaci místostarosty
města Jiřího Jeníka ohledně nejdůležitějších závad v budově základní
školy: oprava střechy u zařízení
mobilních operátorů je z jejich strany přislíbena, připravuje se i oprava
potrhané parotěsné fólie v prostoru
římsy, římsa samotná je dle posudku
statika poškozena předně z důvodu
stáří, město však zajistilo vyčištění
okapových žlabů a stav římsy by
se měl zlepšit i po zmíněné opravě
parotěsné fólie.
-qk-
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Čerpací stanici roku
najdete v Sadské
V 6. ročníku soutěže PETROLawards o titul Čerpací stanice roku
2012 zvítězila sadská „benzinka“ Konaco. Soutěž vyhlašuje společnost
PETROLmedia, s. r. o., která zajišťuje informační servis pro odborníky,
profesionály i laiky v oboru pohonných hmot, čerpacích stanic a petrochemie. U čerpací stanice majitelů Jaroslava Kopejtka a Ladislava
Koutského byla hodnocena především kvalita a rozsah nabízeného zboží
a služeb a také obsluha.
Sadské noviny se přidávají ke gratulantům a přejí i nadále majitelům a zaměstnancům čerpací stanice Konaco hodně zdaru.
-zrBarokní Paroubkova kaplička na silnici mezi Sadskou a Zvěřínkem byla
14. prosince poškozena při dopravní nehodě osobního automobilu, jehož
řidič nezvládl řízení. Škoda na majetku města činí podle odborného
posudku Jiřího Friedla 73 tisíc korun. Jakmile bude počasí příznivější,
město kapličku opraví. Zatím pracovníci údržby sejmuli kříž a demontovali kovovou mříž, aby je během rekonstrukce ochránili před zloději.
Po opravě bude kaplička znovu vysvěcena.
Foto Městská policie

Dana Štípková obstála v mezinárodní konkurenci
Sedmadvacátého ročníku evropské výstavy drůbeže, holubů,
králíků, morčat a ptáků, konané
v areálu známých lipských veletrhů
v Německu a známé jako EE-Europaschau in Leipzig, se ve dnech 7.
– 9. prosince zúčastnila také mladá
sadská chovatelka Dana Štípková.
Intenzivní přípravy k účasti začaly
dobré tři měsíce před výstavou.
Těžký byl hned samotný výběr
toho správného králíka. Po radách
zkušeného chovatele Bohumila
Dvořáka vybrala Dana králíka
Vítka – hermelína modrookého.
Potom musela zjistit spoustu informací ohledně organizace, uhradit
klecné, zajistit odvoz králíka,
což znamená návštěvy veterináře
i kontakty s krajskou veterinární
správou. Na výstavu se musel
připravit i samotný vybraný králík
Vítek – vyčištění očí, uší, ostříhání
drápů, přechod na jinou stravu...
Od organizátorů obdržela přihlašovací formulář na slepici (nikoli
králíka) a tím další starosti, ale
kamarád Roland z Německa s velkým pobavením zajistil nápravu.
Vše nakonec dobře dopadlo a králík
Vítek se mohl vydat na svoji první
zahraniční cestu.

Dana společně s ostatními cho- stavě musel ještě pár dní zůstat.
vateli odjížděla do Lipska o několik Domů přijela unavená, ale šťastná.
dní později. Byla mezi nimi vlastně Jak říká, nebýt pana Dvořáka,
nejskromnější chovatelkou, protože který ji vše naučil, poradil jí a poti na výstavu posílali celé kolekce mohl s přípravou, mezi špičkami
zvířat.
chovatelů by neuspěla. Je to vlastně
Vystavovaní králíci (bylo jich i jeho zásluha.
přes 25 tisíc!) prošli
posouzením ve dnech
5. a 6. prosince, Vítek
dostal číslo 25 150.
Pro Danu po příjezdu
nebylo snadné Vítka
na výstavě s téměř
98 tisíci zvířat vůbec
najít. Ale podařilo se!
Raději třikrát překontrolovala lístek. Byl
to on a od hodnotitelů dostal 96,5 bodu.
S tímto ziskem vyh rál! Následovaly
gratulace, krásný velký keramický pohár
a medaile jí udělaly
velkou radost.
Do Čech poslala
stručnou SMS zprávu: „Vyhrála jsem.“
Nejraději by si „Vítk a“ odvezla h ned Vítězka Dana Štípková se svým rádcem a zkušedomů, ale on na vý- ným chovatelem Bohumilem Dvořákem

I po velkém úspěchu Dana opakuje, že se má stále co učit. I práce
je kolem králíků stále dost. Snad
to zvládne i přes těžkou nemoc,
s níž bojuje už devátým rokem
a kvůli které je držitelem průkazky
ZTP. Možná, že kdyby kolem sebe
neměla zkušené chovatele, vzdala
by se chovatelství i boje s nemocí. Kromě Bohumila Dvořáka
chce Dana po velkém úspěchu
poděkovat také starostce Cecilii
Pajkrtové, profesorce Flesarové
z nymburského gymnázia, panu
Pozdníkovi, paní Hejdukové, panu
Jurovi, Stanislavu Kulhánkovi
Bohumilu Dvořákovi za povzbuzování a pomoc.
Dana Štípková už dostala další
nabídku, tentokrát k účasti na evropské výstavě, která se bude
konat ve Francii. Ještěže se učí
francouzský jazyk. Držíme palce,
takže bonjour, Francie.
-zrPoznámka: Hnutí Březový lístek
udělilo začátkem ledna Bohumilu Dvořákovi za pomoc Daně
Štípkové Březový lístek II. stupně
a Stanislavu Kulhánkovi Březový
lístek I. stupně.
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Město Sadská a kulturní
a informační centrum
Vás srdečně zvou na

SPOLEČENSKÝ
PLES
MĚSTA SADSKÁ
v sobotu 2. března od 20.00 hod. v sokolovně
Nenechte si ujít společenskou událost, kterou už pátým rokem
zahajuje starostka Cecilie Pajkrtová. Můžete se těšit na úžasné
předtančení šikovných dětí z kurzů sadského rodinného centra Život je hra… K tanci Vám bude hrát skupina POHODA.
Samozřejmě nebude chybět ani výběr pětilístku barev. Dárek
si odnese každý! Těšíme se na vás, neváhejte a kupujte vstupenky, rezervujte místa.
Vstupné 170 Kč. Předprodej vstupenek od 1. února
v KIC Sadská, Palackého nám. 257,
tel. 603 891 304, kic.sadska@email.cz
Vážíme si přízně našich sponzorů a děkujeme jim.

u nás v Sadské!!!
pátek 15. března od 19.00 hod.
Nejezděte na „Nitušku“ do Karlína, přijede za vámi do Sadské a několikanásobně laciněji. V adaptaci slavné muzikálové komedie v úpravě
Oldřicha Nového uvidíte v hlavní dvojroli Otakara Brouska ml., který
se zároveň ujal i režie.
Nechte se vtáhnout do proudu proměn a dobrodružství světce Célestina a světáka Floridora se zbožnou klášterní schovankou Denisou,
která je andílkem s čertem v těle. Kromě Otakara Brouska ml. uvidíte
v dalších rolích Petra Gelnara, Bronislava Kotiše, Hanu Czivišovou,
Jiřího Wohanku, Miladu Bednářovou a další.

Vstupné bude v předprodeji od 15. února:
1. – 6. řada 180 Kč, 7. – 10. řada 150 Kč, 11. – 15. řada 120 Kč,
důchodci a děti mají slevu 30 Kč!

Děti ze 4. tříd sadské základní školy soutěžily ve znalostech o spisovatelce Boženě Němcové. Otázky si pro ně připravily pracovnice městské
knihovny. První tři nejlepší v obou třídách byli odměněni. Ze 4. A to byla
děvčata Vivien Tartárková, Dominika Nekužová a Justýna Šťastná (zleva
na první fotografii) a ve 4. B byli nejlepší Ondřej Kvíz, Natálie Vojnarová
a Eliška Hořáková.
Foto městská knihovna

Městská knihovna také připravila pro školáky besedu o knihách z nakladatelství Thovt, která se konala ve školní aule. Děti si při ní zahrály i motivační hry na podporu čtenářské gramotnosti. Foto městská knihovna

KULTURA / RŮZNÉ
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Program KIC
KINO
středa 27. února od 19.00 hod
TWILLIGHT SÁGA: Rozbřesk 2.díl - Poslední díl Twilligt ságy.
Bella porodila holčičku a stala se upírkou. Cullenovi však nemůžou
být šťastni, protože se na scéně znovu objeví Volturiovi, kteří je touží
zničit. Vstupné 80 Kč

PRO DĚTI
neděle 10. února od 16.00 hod.
KOMINÍČEK A ŠTĚSTÍ - divadelní pohádka v kině. Kominík
má pocit, že se mu smůla lepí na paty. Jednoho dne potká malou
kouzelnou Sazičku a díky ní se dostane do snu jako kouzelník, klaun
i sultán, ale stále marně hledá štěstí. Opravdové štěstí je totiž úplně
jinde. Vstupné 50 Kč
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

Podzim
se zájezdovým kroužkem
Podzimní sezonu jsme začali
výletem do Hronova a Náchoda.
V Hronově jsme navštívili rodný
domek spisovatele Aloise Jiráska,
napili se minerální vody, která
vyvěrá hned ve vedlejším parčíku,
a zašli jsme na hřbitov k Jiráskovu
hrobu. Potom jsme se již napojili
na červenou značku a hned na začátku cesty začali se stoupáním.
Jakmile bylo vidět na okolní kopce,
řekl nám místní traktorista, jak se

Jarně-prázdninový týden

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
18. až 22. února
Pro všechny kamarády, kteří o prázdninách nikam nejedou,
ale nechtějí sedět doma, máme na každý den něco zajímavého.
Zase budeme vařit, smažit, tvořit, stříhat, lepit, barvit, hrát si,
soutěžit, malovat na hrnečky a hastrošit se do nejpodivnějších
kostýmů. Scházet se budeme v prvním patře kulturního a informačního centra od pondělí do pátku vždy v 9.00 hod. v sále,
kterému říkáme „klub“. Můžete k nám chodit každý, den nebo jen
ty dny, které si vyberete, končit budeme ve 13.00 hod.
S sebou nezapomeňte bačkory, případně zástěrku, svačinu.
Pitný režim zajis me my. Podrobný rozpis, co se který den bude
dít, a cenu najdete v knihovně, na vývěskách, facebooku a na našich webových stránkách.

už viděli, proto jsme pokračovali
kolem Přivýšiny, kdo chtěl, vylezl
si na její vrcholek, ostatní pokračovali na kopec Brada, kde jsou
sochy svatého Petra a Pavla a kříž
jako připomínka bojů v roce 1866.
Přes ves Rybníček jsme se dostali
až ke hřbitovu, kde jsou pochováni
padlí vojáci z prusko-rakouské vál-

Rodný domek Aloise Jiráska
který jmenuje. Po silnici jsme pak
pokračovali dál až do Náchoda.
Cestou jsme minuli několik pozůstatků pohraničního opevnění
z roku 1938. V Náchodě už nám
moc času nezbylo, tak jsme si dali
jen malé občerstvení a hurá na vlak.
V polovině září jsme se vydali
do Lysé a kolem kostela svatého

Ve středu 12. prosince se konalo v kině vánoční vystoupení dětí z mateřské
školy, jehož tématem byl rok 2012. Celým programem provázel Jiříček
Zázvůrek. Děkujeme všem, kteří své děti přišli podpořit a podívat se, co
vše se naučily a jak jsou šikovné. Děkujeme také za trpělivost při výpadku
elektrického proudu.
Foto MŠ
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Kaple Bolestné Panny Marie
ve Schořově
ky. Po malé přestávce v restauraci
u Rumcajse nás už přivítal Jičín.
V letošním roce jsme poznávali
různé vodní toky: Cidlinu, Kocábu, Rakovnický potok, byli jsme
i na Chřibské vodní nádrži, proč
tedy nepoznat i Hlubocký potok.
Dojeli jsme do Schořova, kde nás

Hraniční pevnost u Náchoda
Jana Křtitele a zámeckého parku
jsme došli k Hrabanovské černavě
– rozsáhlému mokřadu a slatinným
loukám. Asi po 100 metrech jsme
zaváhali kudy dál, ale pěšina podle
lesa byla ta správná. Dostali jsme
se do Staré Lysé, kde je na návsi
památný strom – lípa malolistá.
Další obcí byly Dvorce, a to již byl
konec naší cesty. Ještě nikdy jsme
nebyli tak brzo doma.
V Prachovských skalách nám
hezky svítí sluníčko, co si můžeme
více přát. Vystoupili jsme v Jinolicích a kolem rybníků Vražda
a Němeček jsme šlapali do skal.
Na Oborský rybník jsme se dívali
z dálky. Prachovské skály jsme

Vzkaz pro rodiče: Uvítáme přihlášení vašeho dítka předem
na tel. 603 89 13 04 nebo e-mailem na kic.sadska@email.cz.
Děkujeme za pochopení.
Na vrcholu kopce Brada

Ossarium (kostnice) s ostatky vojáků prusko-rakouské války v Podůlší
u Jičína
už čekala paní Pipková. Ukázala
nám kapli Bolestné Panny Marie.
Kaple již byla sedmkrát vykradena,
po odcizených sochách zůstaly jen
konzole, obraz na hlavním oltáři
musel být znovu zarámován. Naše
průvodkyně nám doporučila malý
zámeček vzdálený údajně asi kilometr cesty, který koupil Standa
Berkovec. A tady to začalo. Stále
jsme šli a šli, cesta sice pěkná, se
značkou, ale nikde žádný ukazatel,
z něhož bychom se dozvěděli, kde
jsme a kde je zámeček. Došli jsme
až na Tisou skálu, odkud to bylo již
jenom kousek do Golčova Jeníkova.
Takže Hlubocký potok nám zbyl
na jindy.
Cecilie Coufalová
(pokračování příště)
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Komunitní
plánování sociálních
služeb v Sadské
Projekt Komunitního plánování sociálních služeb (KPSS)
v Sadské pokračoval druhým veřejným setkáním s občany, které
se uskutečnilo 10. ledna v domě
s pečovatelskou službou. Zúčastnilo se jej 25 zájemců a jeho cílem
bylo seznámit veřejnost s výsledky
dotazníkových šetření. Pro všechny
účastníky bylo připraveno i malé
občerstvení.
Setkání zahájila starostka města
Cecilie Pajkrtová, kterou se svým
vystoupením vystřídaly dětí z mateřské školy. Jejich pásmo básniček
bylo všemi účastníky velice dobře
přijato, odměněno velkým potleskem a drobnými dárky. Poděkování
patří také ředitelce a učitelkám ze
školky, které s dětmi vystoupení
připravily.
Následovalo představení všech
přítomných pracovníků zabývajících se KPSS v Sadské a potom si
slovo vzala hlavní koordinátorka
projektu z MAS Podlipansko Iveta
Minaříková, která podle dodaných
podkladů z vyhodnocených dotazníků sestavila závěrečnou zprávu
včetně grafického znázornění. Velmi podrobně informovala o obou
druzích dotazníků, otázkách v nich
obsažených i odpovědích. Zmínila
i další problémy, které respondenti

do dotazníků napsali. Informace
doprovodila promítnutou prezentací včetně názorných grafů. Po této
informaci byla zahájena diskuze,
do které se zapojili občané, členové pracovních skupin a také
Emilie Třísková, ředitelka Centra
sociálních a zdravotních služeb
Poděbrady.
Následně byla zahájena pracovní diskuze, při které se zúčastnění
občané rozdělili na tři skupiny.
Jedna diskutovala na téma „Rodina, děti, mládež a osoby ohrožené
sociálním vyloučením“, ty zbývající na téma „Senioři a osoby se zdravotním postižením“. Diskutující se
zaměřili na současný stav sociálních služeb a na problémy, které je
osobně nejvíce trápí. Předkládali
návrhy na změnu současného stavu
a své náměty sestavili podle důležitosti. Vyjadřovali se i k řešení
jednotlivých situací v budoucnosti.
Celá diskuze probíhala písemnou
formou, včetně označení priorit
a jejich řešení. Písemné podklady
budou využity v další práci na projektu KPSS.
Závěrem vystoupil koordinátor
komunitního plánování v Sadské
Pavel Kouba, který všem přítomným poděkoval za účast a aktivní
přístup.
-zr-

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.
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Reakce na zvýšení cen
za svoz komunálního odpadu
Na svém posledním zasedání v roce 2012 schválilo zastupitelstvo
Sadské zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu na 660 Kč za osobu a rok s platností od roku 2013. Pro většinu obyvatel města to bude
překvapivá a nemilá zpráva. Právo občanů, vyjádřit se k tomuto zvýšení,
bylo omezeno tím, že v programu zasedání zastupitelstva tento bod vůbec
nebyl zmíněn. Do programu jednání byl zařazen až dodatečně, a to přímo
během zasedání zastupitelstva. Nakolik tím byla zajištěna řádná a včasná
informovanost občanů obce, je otázkou. Schválená Obecně závazná vyhláška města Sadská č. 6/2012 byla následně dne 20. 12. 2012 vyvěšena
na úřední desce. Tím ale město nesplňuje nařízení zákona o obcích, který
stanoví, že právní předpisy obce nabývají účinnosti patnáctým dnem
po dni vyhlášení. Pro tento případ paní starostka použila další ustanovení
zákona, že vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit
dřívější počátek účinnosti. Bylo by určitě vhodné, aby nám paní starostka
vysvětlila, v čem spočívala ona výjimečnost a naléhavý obecní zájem
a proč nebyla vyhláška transparentně projednána a schválena včas.
V průběhu let se zcela ztratil původní smysl poplatku za odpad, a to
regulace množství komunálního odpadu a motivace občanů k vyššímu třídění. Z poplatku se stala další daň, zcela nezávislá na tom, jestli se snažíte
produkovat odpadu více či méně. Pokud se město ani trochu nepokouší
navázat výši poplatku na objem odpadu produkovaný občanem, nemůže
se potom divit, že množství odpadu stále narůstá. Při žádosti opozice o povolení slev na poplatek pro děti mladší pěti let a pro důchodce starší 70 let
použila paní starostka argument, že děti přece svými plenkami produkují
zdaleka nejvíce odpadu. Zde si dovolíme nesouhlasit. Nejvíce odpadu neprodukují děti, ale občané, kteří netřídí odpad. Město by za odvoz odpadu
nejvíce ušetřilo, pokud by motivovalo své občany k většímu třídění. A toho
rozhodně nedocílí paušálním zvýšením poplatku. Často se říká, že kdo chce
třídit, tak už třídí, a kdo třídit nechce, netřídí. Opět si dovolíme nesouhlasit. Existuje velmi početná (dokonce nejpočetnější) skupina občanů, kteří
by třídili více, pokud by k tomu byli lépe motivováni. A toho zvýšením
paušálního poplatku a téměř neustále přeplněnými kontejnery na tříděný
odpad nedosáhneme. Naopak, zde si troufáme tvrdit, že objem komunálního
odpadu opět naroste a městu stoupnou náklady na jeho odvoz na částku vyšší
než 1008 Kč na osobu, jak se nyní kalkuluje ve vyhlášce. Tento výpočet je
navíc chybný, nebyli do něj totiž vůbec zahrnuti plátci z rekreačních chat.
Ze všech stran se na nás hrnou zprávy o zvyšování cen, daní a poplatků.
Do toho město přichází se zvýšením poplatku za odvoz odpadu o 33 %.
Argument, že se jedná o 13 korun měsíčně a že tedy nemůže nikoho ohrozit, je velmi asociální. Neohrozí bezdětný pár ve střední příjmové třídě,
který zaplatí na poplatku 1320 Kč. Ale co má dělat matka samoživitelka
se dvěma dětmi, která má mnohem menší příjmy, ale zaplatí 1980 Kč?
A přitom její rodina vyprodukuje méně odpadu, protože nemá na utrácení
a poctivě třídí odpad.
Na závěr trochu statistiky. Díky novým pravidlům v rozpočtovém
určení daní bude naše město od roku 2013 dostávat ze státního rozpočtu
o 5 až 6 miliónů korun ročně více do svého rozpočtu. Tyto vyšší příjmy
města z daní bohatě pokryjí náklady na svoz komunálního odpadu. Myslíme, že zvyšování poplatku je minimálně nevhodně načasované. A mimochodem, rozpočet pro rok 2013 počítá s částkou 780 tisíc na výměnu
střechy radnice, což na prosincovém zastupitelstvu odhlasovala koalice
ODS a SNK (stejně jako zvýšení poplatků za odpad). Navíc na dotaz, zda je
střecha v havarijním stavu, zazněla odpověď, že nikoliv. Zvýšení poplatku
za svoz odpadu přinese do městského rozpočtu zhruba 600 tisíc korun,
takže peníze na novou, oku lahodící střechu radnice, se určitě najdou.
Milan Dokoupil (Strana zelených)
a Lucie Chourová (členka zastupitelstva města za ČSSD)

Charitativní sbírka ošacení
OBEC VELKÉ CHVALOVICE POŘÁDÁ
CELOROČNÍ CHARITATIVNÍ SBÍRKU OŠACENÍ
(dětské, dospělé - věci musí být v pořádku).
Od 1. 1. 2013 každou sobotu od 8.00 do 10.00 hod.
v hasičské zbrojnici ve Velkých Chvalovicích.
Za darované věci předem děkujeme.

Centrum adiktologických
služeb Nymburk zahájilo
testování na žloutenku C
Centrum adiktologických služeb (CAS) Nymburk Semiramis,
o. s., které provoz uje terénní
programy pro uživatele drog také
v Sadské a zároveň poskytuje poradenství rodinám, kde se vyskytl
problém se závislostí, nedávno
rozšířilo své služby. Ve snaze
pomoci omezit šíření infekčních
chorob mezi problémovými uživateli drog i širokou veřejností
začalo klientům nabízet testování
na nebezpečnou infekční žloutenku typu C (virová hepatitida
C – HVC).
Právě žloutenka typu C, která
se přenáší krví a jinými tělními
tekutinami, je mezi nitrožilními
uživateli velmi rozšířená. Často
totiž žijí rizikovým způsobem života, v nevyhovujících sociálních
a zdravotních podmínkách a v řadě
případů společně sdílejí injekční
materiál k aplikaci drog. „Podle
našich poznatků je virovou hepatitidou C nakaženo asi 40 procent
nitrožilních uživatelů drog,“ říká
vedoucí CAS Nymburk Miroslav
Zavadil. V Praze je podle odborníků na drogovou problematiku toto
číslo dokonce ještě o dost vyšší.
Testování probíhá formou orientačního rychlotestu, který se provádí z kapky krve z prstu testovaného
a trvá několik minut. Celkově je
ale testovací procedura, kterou
pracovníci CAS provádějí, o něco
delší. Součástí procesu je totiž ještě
předtestové a následné poradenství
zahrnující rizika spojená s nemocí.
Použitý testovací materiál pracovníci CAS odborně zlikvidují, stejně
jako to dělají v případě použitých
stříkaček. V případě, že test vykazuje možný pozitivní nález, pak
ještě krizovou intervenci a plánování dalšího postupu, jak klientovi
pomoci.

„Pokud se klient dozví, že žloutenku C má, může s tím začít něco
dělat v rané fázi, což je vždycky
lepší. Dáme mu informace, kam se
obrátit, následně se pak informujeme, jestli se skutečně byl znovu
otestovat, protože naše testy jsou
jen orientační,“ vysvětluje Zavadil.
Negativní výsledek ale nutně
neznamená, že je vyhráno. Žloutenka má totiž dlouhou inkubační
dobu (až 6 měsíců), takže klient by
měl test zopakovat do této doby
od posledního rizikového chování.
Tím je nejčastěji sdílení injekčního
materiálu při aplikaci drog nebo nechráněný sex s nakaženou osobou.
Podle vedoucího Centra adiktologických služeb koluje mezi
uživateli drog o žloutence C mnoho
mýtů včetně toho, že nemoc není
léčitelná. To přitom není pravda,
i když léčba je dlouhá a nákladná.
Její svévolné přerušení, což se v případě uživatelů drog může stát, pak
další naději na úplné vyléčení ještě
komplikuje.
„Doufáme, že testování přivede
do našich služeb i uživatele drog
z takzvané skryté populace, kteří
dosud nevyužívají jiných programů,
například výměnu injekčního materiálu,“ dodává Miroslav Zavadil.
Centrum adiktologických služeb
Nymburk sídlí v prostorách bývalého K-centra na Velkých Valech.
Věnuje se odbornému poradenství
v oblasti závislostí, především práci
s rodinami a provozuje i Terénní
programy Nymbursko, kde pracuje
s uživateli drog přímo v ulicích
měst regionu.
Ondřej Urbanec,
Semiramis, o. s.

Více informací na
www.os-semiramis.cz

Projekt Terénní programy Nymbursko je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního program Lidské zdroje a zaměstnanost
a ze státního rozpočtu ČR.

INZERCE
 Firma B + K Sadská 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.
Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou.
Tel.: 606527091, www.kaceni.eu
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Sadská přípravka
Úspěšné vánoční
mezi okresní elitou vystoupení Vos v Evropě
Tým starší přípravky fotbalového oddílu AFK Sadská se umístil
v podzimní základní části okresní
soutěže na 2. místě a postoupil tak
mezi devět nejlepších družstev
okresu. Pod vedením trenérů Luďka Poláčka, Jiřího Drobného a Milana Hály trénuje 12 dětí ve věku
do deseti let dvakrát týdně a kromě
soutěžních zápasů hraje i turnaje
přípravek, ve kterých úspěšně konkuruje i týmům z vyšších soutěží.
V zimním období se malí fotbalisté připravují v hale. „Na jarní
Tabulka soutěže:
1.
AFK Semice
2.
Sadská
3.
Polaban Nymburk
4.
Přerov n. Labem
5.
Poříčany
6.
Slovan Poděbrady
7.
Kostelní Lhota
8.
Kovanice
9.
Třebestovice

8
8
8
8
8
8
8
8
8

část soutěže budeme určitě dobře
nachystáni. Při pohledu na tyto
děti to snad není s budoucností
sadského fotbalu tak zlé,“ uzavřel
trenér přípravky Luděk Poláček.
St řelci t ýmu: Š. Otta (24),
A. Šubrtová (23), O. Kvíz (20),
V. Poláček (16), M. Škrabánek (6),
D. Štoček (4), A. Otta (3), L. Sedláček (3), V. Šubrta (2), A. Koniuk (2);
brankář F. Krišal obdržel v soutěži
nejméně branek.
Milan Vydra

7
7
6
5
4
3
2
1
0

0
0
1
1
0
0
0
0
0

1
1
1
2
4
5
6
7
8

145:33
103:25
112:25
86:40
71:51
46:72
18:124
24:93
7:149

21
21
19
16
12
9
6
3
0

Již po několik let se sadský
školní basketbalový klub účastní
největšího evropského turnaje
mládeže v dánském Lemvigu.
Ani tyto Vánoce tomu nebylo
jinak. Turnaj ozdobila svou účastí i družstva z Izraele a Chile.
Po týmech z Austrálie to byl další
důkaz významnosti této sportovní
události.
Kromě jediného českého klubu, který se mohl účastnit díky
podpoře Středočeského kraje, se na turnaji
zaregistrovalo celkem
167 týmů z celé Evropy i zámoří. Sadská
měla zástupce v kategorii U12, U14, U16
a U20.
Od počátku se nedařilo týmům podle
očekávání. První zápasy ve všech kategoriích byly velmi
těžké, a tak se všichni postupně
smiřovali s nečekanými porážkami.
Protože však do bojů o medaile postupují ze skupiny pouze dva týmy,
další zápasy jsme museli vyhrát.
To se podařilo a družstva minižaček, žákyň i dorostenek postoupila
do čtvrtfinále. Systém „náhlá smrt“,
kdy poražený čtvrtfinalista končí, je
velkým náporem na psychiku hráček i trenérů, zvlášť při rozdílném
posuzování rozhodčích v západní
Evropě a u nás. Tento důležitý krok
všechny holky zvládly a po výhře
U16 nad holandským Celeritas Donar, U14 nad německým Basket Züderkampfen a U12 nad belgickým
Twente Basket postoupily ve svých
kategoriích mezi nejlepší 4 týmy.
Tam bohužel dorostenky i minižačky narazily v semifinále na pozdější vítěze. Dorostenky se utkaly

s mistrem Dánska Virum Basket
a podlehly 41:36, minižačky narazily na belgické Twente a v dramatické koncovce prohrály 25:24. Tím
zůstaly před branami finále a hrály
„pouze“ o bronz. Tato utkání však
zvládly a po výhrách U16 nad
domácím Lemvigem a U12 nad
němecným SC Rist Wedel obsadily
sadské hráčky bronzové příčky.
Tým U14 se probojoval do finále
přes Virum Basket a tam se utkal

o prvenství s polským IUKS Lider. Finále na hlavním kurtu je pro
velký počet diváků vždy zážitkem
a Vosy ho zvládly na výbornou.
Od počátku vedly a vedení si udržely až do posledních minut. Třetí
ze sadských týmů tak získal zlato!
U20 měly smůlu na zařazení do skupiny. V prvním zápase
podlehly pozdějšímu finalistovi
a v zápase o postup bohužel prohrály o jediný bod s nizozemským Zoebas. Systém turnaje však
pamatuje na možnost zařazení
několika silných týmů do jedné
skupiny a tak dává nepostoupivším
družstvům možnost vyhrát pohár
tzv. B finále. To se také sadským
dvacítkám podařilo, takže výprava
si domů odvezla 3 sady medailí
a čtyři poháry. Úspěšná cesta byla
krásným završením loňského roku.
Blanka Žánová

Aerobik pro Toulavé tlapky
V pondělí 10. prosince se v v Bowling squash restaurantu v Sadské
konalo vánoční vystoupení kurzů pohybové výchovy dětí a juniorského
aerobiku. Během hodinového vystoupení děti a juniorky předvedly svým
rodičům, co se v kurzu za čtyři měsíce naučily. Vystoupilo asi šedesát dětí
ze Sadské, Nymburka a přilehlých obcí. Díky podpoře města Sadská se
všichni předvedli v týmovém oblečení a obdrželi pěkné dárky.
Na závěr programu se v sále zhaslo a děti a juniorky nastoupily se
svítícími tyčkami za doprovodu vánoční písně Vánoce, Vánoce přicházejí.
Rodičům dětí a dalším návštěvníkům, kteří se přišli podívat, děkujeme za finanční příspěvek občanskému sdružení Toulavé tlapky, které se
v azylu u Úmyslovic stará o psy v nouzi. Výtěžek činil téměř 700 korun.
Renata Kůstková
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