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ZDARMA

Už nám to začalo
Prázdniny ve škole byly opravdu rušné – opravovaly se
podlahy, malovalo se, připravovaly další učebny nebo
instalovala nádrž na dešťovou vodu. Také nás navštívil
náměstek ústředního školního inspektora se zprávou, že
naše škola byla vybrána jako jedna ze škol, které bude
inspekce prezentovat na nově vznikajícím portálu jako
„školu dobré praxe“ a bude naši práci zveřejňovat jako
ukázkovou. Je to pro nás velká pochvala.
No a najednou byl přípravný týden a před námi první školní den.
Netrpělivě jsme čekali, jestli se na nás usměje alespoň na chvilku
sluníčko a byli nervózní, zda dorazí hvězdní hosté. Tentokrát byli
dva, hokejista Martin Ševc, kterého kluci znají hlavně ze zápasů
Bílých Tygrů Liberec i z reprezentace, a současná superstar Tereza
Mašková. Bohužel kapky deště stále doprovázely všechny i na cestě
do školy a tak jsme rychle celé zahájení přeorganizovali a uskutečni‑
li ho v tělocvičně.
Hosty se nám podařilo utajit a tak po příchodu do tělocvičny a je‑
jich představení vypukla naplno dětská radost. A pak následovalo
již představování jednotlivých prvňáčků a nekonečné dekorování.
Školní rok začal!
A co nás čeká? Znovu se navýšil počet žáků, museli jsme tedy
v 7. ročníku přistoupit k rozdělení dvou tříd na tři. V dalších třídách

dělíme hlavní před‑
měty na skupiny,
abychom dosáhli
vyšší kvality výuky.
Přijali jsme nové
učitele – 1. stupeň,
matematika, příro‑
dopis, angličtina,
tělesná výchova.
Znovu bude půso‑
bit ve škole rodilá
mluvčí Chloe We‑
lls, hráčka Basket‑
balu Nymburk. Navýšil se i počet asistentů pedagoga, pečujících
o děti, které by mohly mít potíže se zvládnutím školní docházky.
Jaký bude školní rok, se teprve uvidí. Já sama doufám, že bude po‑
hodový, plný porozumění a spolupráce mezi námi a rodiči. Zatím se
nám daří touto cestou jít, ale všichni víme, že to občas není vůbec
jednoduché. Proto si velmi vážím důvěry a vstřícnosti, se kterou se
setkáváme, a doufám, že se nám podaří tento trend udržet i nadále.
Blanka Žánová,
ředitelka ZŠ Sadská
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Ze zasedání Rady města Sadská dne 29. srpna 2018
Rada města schválila:
vyhlášení výběrového řízení
na obsazení pracovní pozice re‑
ferent/referentka pro zajišťování
agendy podatelny, spisové služby
a kontaktního místa veřejné sprá‑
vy s předpokládaným nástupem
k 1. prosinci 2018.
dohodu o zabezpečení pouťových
atrakcí a jejich provozu ve městě
Sadská o posvícení v letech 2019
a 2020 s paní J. Třískovou.
pronájem části pozemku
p. č. 1715 na Palackého náměstí
paní J. Třískové za účelem pořádá‑
ní kulturní akce Sadské posvícení
2019 a 2020 ve dnech od 19. srpna
do 27. srpna 2019 a Sadské posví‑
cení 2020 ve dnech od 24. srpna
do 1. září 2020 za nájemné ve výši
15 tisíc korun. Zároveň schválila
nájemní smlouvu na tyto akce.

smlouvu č. 5/2018 na zabezpe‑
čení činnosti koordinátora BOZP
na staveništi na akci „rekonstrukce
Pražské východní část“ s panem M.
R. za cenu 6 900 korun měsíčně bez
DPH na dobu od 1. září do 30. listo‑
padu 2018.
cenovou nabídku firmy THER‑
MOKOMPLET 1990 s.r.o. na osa‑
zení regulace vytápění v kotelně
DPS na částku 19 350 korun bez
DPH.
smlouvu o dílo s firmou THER‑
MOKOMPLET
1990
s.r.o.
na provedení dodávky a montáž
rozvodů plynu, plynového kotle,
vytápění a spalinové cesty v bytě
v MŠ, Za Sokolovnou 885, vytápě‑
ní v kotelně DPS na částku 166 240
korun bez DPH.
cenovou nabídku firmy VE‑
RONIKA Vladimíra Káži pro

Ze zasedání Rady města Sadská dne 11. září 2018
Rada města schválila:
přidělení dotace na činnost teni‑
sové školy, kterou navštěvují v rám‑
ci mimoškolní výchovy i sadští žáci
ve výši 15 tisíc korun na nákup teni‑
sového vybavení a pronájem kurtů
panu Mgr. Janu Váňovi z Poděbrad.
Zároveň RM schválila VPS na při‑
dělení dotace.
přijetí daru ve výši 5 tisíc ko‑
run na vánoční osvětlení od firmy
OTTA – vzduchotechnika a klima‑
tizace s.r.o, Sadská. Zároveň RM
schválila darovací smlouvu k přijetí
tohoto daru.
dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
č. 25/17 ze dne 30. června 2017
na akci „Stavební úpravy pro zklid‑
nění dopravy a zvýšení bezpečnosti
chodců v okolí ZŠ Sadská – 2. eta‑
pa“, kterým se vyčíslují vícepráce
a méněpráce na částku 217 302
korun bez DPH, celková cena

stavebních prací činí 2 177 809 ko‑
run bez DPH.
pronájem pozemku p. č. 2185/11,
tj. prostor rekultivované skládky,
pro konání akce „Rock of Sadská
2019“ společnosti OTTA – vzdu‑
chotechnika a klimatizace s.r.o.,
Sadská, ve dnech 14. až 18. srpna
2019 za cenu 10 tisíc korun za před‑
pokladu složení vratné kauce ve výši
5 tisíc korun.
zveřejnění záměru na pronájem
pozemků p. č. 2014/141 o výmě‑
ře 321 m2, p. č. 2014/6 o výměře
2316 m2, p. č. 2014/49 o výměře
936 m2 a p. č. 1963/84 o výměře
2892 m2 Mysliveckému spolku
Sadská za účelem zřízení myslivec‑
kých políček pro odchov zvěře.
smlouvu o dílo s firmou EP Pro‑
duction – Lukáš Hanzelín, Pečky,
na ozvučení a osvětlení ohňostroje
za cenu 20 400 korun včetně DPH.

Jubilanti září

Zdeňka Hrušková
Miroslav Fiala
Hana Němečková
Václav Nedbal

František Vajgl
Josef Čurda
Věra Pavlíková

V šem jubilantům přejeme

pevné zdraví a hodně štěstí.

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

přívod kabelu ke kamerovému
bodu a sloupkový plot u cyklostezky
na částku 42 796 korun bez DPH.
pořízení sedmi kusů světelných
dekorů na sloupy veřejného osvět‑
lení za částku 45 976 korun bez
DPH.
Rada města vzala na vědomí:
závěrkový list burzovního dohod‑
ce PXE z aukce energií pro období
1. ledna 2019 až 31. prosince 2021
EP Energy Trading a.s. za koneč‑
nou cenu 1 205 korun/MWh.
informaci koordinátora pro parti‑
cipativní rozpočet radního M. Shá‑
nila o výsledku hlasování. Dle hla‑
sování budou realizovány projekty:
odpočinková zóna na rohu Pražské
a Třebízského, autorem návrhu je
Věra Vlčková, a rekonstrukce dět‑
ského hřiště v ul. V Zahradách, au‑
torem návrhu je Martin Prejza.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SADSKÁ
Sekretariát: 325 546 600
Podatelna: 325 546 611
Pokladna:
325 546 609 (610)
Matrika: 325 546 605
Stavební úřad:
325 546 613 (614)
Dílna, doprava:
602 496 028
Email:
info@mesto‑sadska.cz
Elektronická podatelna:
epodatelna
@mesto‑sadska.cz
Datová schránka: trubtz7

Ze zasedání Zastupitelstva města Sadská 12. září 2018
Zastupitelstvo města schválilo:
prodej pozemku p. č. 2042/62
o výměře 73 m2 panu J. K. za cenu
400 korun za 1 m2. Záměr byl zve‑
řejněn ve dnech 29. ledna 2018 až
14. února 2018.
odkoupení pozemků p. č. 1639
o výměře 979 m2 (vodní plocha),
1649/27 o výměře 119 m2 (ostatní
plocha) a pozemku p. č. 1649/28
o výměře 6 m2 (ostatní plocha)
za částku 100 korun za 1 m2, celko‑
vě tedy o výměře 1104 m2 za celko‑
vou částku 110 400 korun od spo‑
lečnosti HUMANTOUCH a.s.,
Praha.
směnu pozemku p. č. 2557/45
o výměře 226 m2 odděleného
od pozemku p. č. 2557/28 a po‑
zemku p. č. 2557/48 o výměře
575 m2 odděleného od pozemku
p. č. 2557/29 ve vlastnictví města
Sadská za pozemky p. č. 2557/37
o výměře 149 m2 a p. č. 2557/36
o výměře 652 m2, oba oddělené
od pozemku p. č. 2557/3, s firmou
DUDINGER s.r.o., Praha. Směna
se uskutečňuje kvůli optimalizaci
hranic pozemků. Záměr byl zve‑
řejněn ve dnech 16. srpna 2018 až
1. září 2018.
prodej pozemku p. č. 2557/51
o výměře 9 m2 odděleného od po‑
zemku p. č. 2557/31 firmě DU‑
DINGER s.r.o., Praha, za účelem
optimalizace hranic pozemků
za cenu 250 korun za 1 m2. Záměr
byl zveřejněn ve dnech 16. srpna
2018 až 1. září 2018.
veřejnoprávní smlouvy uzavře‑
né s obcemi Hořany, Hradištko,
Chrást, Kostelní Lhota, Milčice,

Písty, Třebestovice, Velenka a Zvě‑
řínek k zajišťování výkonu přene‑
sené působnosti ve věcech přestup‑
ků, kterými se upravuje finanční
kompenzace za projednávané pře‑
stupky z 500 korun na 1 000 korun
za oznámený přestupek.
přidělení dotací nad 50 tisíc ko‑
run na činnost níže uvedeným
subjektům a zároveň schválilo ve‑
řejnoprávní smlouvy na přidělení
těchto dotací:
Subjekt

Výše dotace
v korunách

AFK Sadská, z.s. 95 tisíc
SDH Sadská

65 tisíc

TJ Sadská

65 tisíc

Celkem

225 tisíc

Důležitá telefonní
čísla:
Hasiči: 150

Jak na volby?
Letošní komunální volby se konají 5. a 6. října. Občané budou
rozhodovat o složení zastupitelstev měst a obcí v celé České
republice. V poslední době se množí otázky, jak vlastně funguje volební systém těchto voleb a jak vyplňovat volební lístky.
Nejdříve se podívejme na volební systém, který je založen, stejně jako
např. u voleb do poslanecké sněmovny na principu poměrného zastoupení
a kandidátních listinách. Pro přepočet hlasů na mandáty se používá tzv.
d’Hondtův dělitel, což je řada celých čísel (1,2,3,4,…), kterými se dělí
volební výsledky jednotlivých stran. Na základě těchto podílů jsou pak
přidělována křesla ve voleném sboru jednotlivým stranám.
Na rozdíl od voleb do sněmovny je zde však celá řada odlišností. Místo
kroužkování kandidátů na vybrané listině dostane každý volič jen jeden
volební lístek se všemi kandidátkami, ze kterých vybírá „křížkováním“.
V komunálních volbách má každý volič právě tolik hlasů, kolik je křesel
v zastupitelstvu, v našem případě patnáct a neexistuje klasické preferenční
hlasování. Na hlasovacích lístcích volič najde jednoduchý a srozumitelný
„návod“ s vysvětlením všech tří možností, jak může hlasovat.
1. Nejjednodušší je zaškrtnout jednu stranu – v tom případě připadnou
všechny hlasy jí. Pokud se volí např. patnáctičlenné zastupitelstvo,
a strana skutečně postavila 15 kandidátů, dostala od voliče všech 15 hlasů.
V případě, že však strana nepostavila plný počet kandidátů, volič vlastně
nevyužil všechny své hlasy.
2. Další možností je hlasovat napříč mezi stranami. Volič může
zaškrtnout až tolik jednotlivých kandidátů, kolik se v obci nebo obvodě volí
zastupitelů (15). Nesmí se však přepočítat a udělit „křížků“ víc – pak by byl
celý jeho hlas neplatný. Pro příklad si představme, že kandidují tři strany
a volič rozdělí své hlasy tak, že zakřížkuje u každé strany pět kandidátů,
všechny tři strany dostanou v takovém případě shodně po pěti hlasech.
3. Poslední možností je kombinace výše uvedených možností. Volič tedy
zaškrtne stranu, a kromě toho označí jednotlivce z ostatních stran. Opět
nesmí překročit celkový počet volených zastupitelů a kandidáti ovšem
musí být z jiné než zvolené strany. Zůstaňme u příkladu patnáctičlenné
kandidátky. Kromě ní volič zaškrtl tři další jednotlivce z konkurenčních
stran. V tom případě udělil „své“ straně jen dvanáct hlasů a dalším třem
stranám po jednom hlasu. Může se tak stát, že volič nevědomky podpoří
zcela jiného kandidáta, než jakého preferoval, neboť jeho křížek se počítá
i jako hlas pro stranu zaškrtnutého jednotlivce a zároveň odebírá hlasy
„své“ preferované straně. Je třeba si uvědomit, že jeho hlas nedostali tři

Už dlouhá léta působí v Sadské terénní sociální pracovníci
nymburského Centra adiktologických služeb Laxus z.ú., kteří
pracují zejména s nitrožilními uživateli nelegálních návykových látek. Podle nich se situace ve městě za poslední dobu
výrazně změnila. Drogově závislých je méně.
„Ubylo uživatelů našich služeb, naši pracovníci vymění mnohem méně
injekčních stříkaček. Celkově se dá tvrdit, že se drogová scéna ze Sadské
více uzavřela a z velké části přesunula do jiných měst, zejména pak
do Nymburka, Kolína a podobně,“ popisuje Petr Vykydal, vedoucí
Centra adiktologických služeb, které závislým pomáhá. Lidem v Sadské
organizace poskytuje odborné sociální a adiktologické, tedy na závislost
zaměřené služby. Mimo jiné se snaží motivovat klienty, aby změnili životní
styl, ideálně aby se začali léčit a abstinovat.

Evropské tísňové volání:

CENTRUM ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB MŮŽETE
KONTAKTOVAT NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH

Policie ČR v Sadské: 158

+420 734 316 541 (KONTAKTNÍ CENTRUM)
NEBO +420 724 557 504 (TERÉNNÍ VÝJEZDY)
KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN OD 9 DO 17 HODIN
NEBO EMAILEM CAS.NYMBURK@LAXUS.CZ.

Městská policie v Sadské:

800 20 21 21

nejníže postavení kandidáti zaškrtnuté strany. „Hlasy napříč“ jdou právě
na jejich úkor. Dále je třeba mít na paměti, že celkový počet křížků udává
celkový počet hlasů pro stranu, tedy její volební výsledek, který je pak
pomocí d’Hondtova dělitele přetvořen na získané mandáty.
Při přepočtu hlasů na mandáty vstupuje do hry ještě 5% volební (uzavírací)
klauzule. Aby se strana dostala do skrutinia, tedy aby se s ní počítalo při
rozdělování mandátů, musí její celkový zisk překročit 5 % z celkového
počtu odevzdaných hlasů.
Komunální volby neznají klasické preferenční hlasy, nicméně posun
kandidátů na kandidátce je možný. Aby se kandidát posunul v pořadí, musí
získat více než 10 % z průměru na jednoho kandidáta své strany. V tomto
případě se automaticky posune na první místo kandidátní listiny.
Závěrem uveďme pro ilustraci několik jednoduchých příkladů: Volič
označí křížkem stranu A (15 kandidátů) současně zaškrtne ve straně B tři
kandidáty a ve straně C jednoho kandidáta. Strana A obdrží celkem 11 hlasů
(sníženo o počet kandidátů označených v jiných stranách), její kandidáti
na 1. až 11. místě získají po jednom hlasu, strana B obdrží celkem 3 hlasy,
její označení kandidáti dostanou po jednom hlasu, strana C získá 1 hlas,
který obdrží i její označený kandidát.
Volič označí na kandidátní listině strany A v rámečku před jmény 3
kandidáty, na kandidátní listině strany B v rámečku před jmény 4 kandidáty,
na kandidátní listině strany C v rámečku před jmény 9 kandidátů. Pokud
takto volič označil celkem 16 kandidátů (více než 15), je jeho volební lístek
neplatný. Stejně tak nesmí označit křížkem více než jednu stranu.
Volební systém pro komunální volby v České republice je jedním
z nejkomplikovanějších volebních systémů vůbec. Při hlasování je třeba
mít na paměti jeho specifika a přistupovat k vyplňování volebního lístku
zodpovědně.
Jan Pleskač, politolog

V nymburské nemocnici se v srpnu narodil
rekordní počet dětí
Srpen byl pro nymburskou porodnici velice náročným obdobím.
V tomto měsíci přivedli nymburští lékaři na svět 100 dětí. „Jedná se
o nejvíce dětí narozených v jednom měsíci za posledních 30 let a jsem
velice rád, že i díky výbornému personálu jsme vše zvládli,“ uvedl
primář gynekologicko‑porodnického oddělení MUDr. Dušan Kolařík.
V roce 2017 se v nymburské porodnici narodilo téměř 800 dětí a i v roce
letošním se předpokládá, že jich bude stejně a možná i více.
Andrea Buganská, Nemocnice Nymburk

Drogová scéna v Sadské se mění

Záchranná služba: 155

112

3

Podle Petra Vykydala je z historického vývoje drogových scén kolem Sadské
jasné, že se často mění a procházejí pomyslnými vlnami. Aktuálně je však
uzavřená a stagnuje.
„Lidé z Laxus z.ú. s klienty nejčastěji pracují na základě principu Harm
Reduction, tedy snižování rizik. V praxi to znamená, že výměnou injekčních
stříkaček chrání zdraví nejen klientů, ale i veřejnosti, zejména před šířením
infekčních chorob, jako jsou virové hepatitidy typu B a C nebo HIV. K dalším
službám neodmyslitelně patří i sběr a likvidace pohozených injekčních
stříkaček, které mohou být potencionálně nebezpečné pro toho, kdo se o ně
poraní,“ říká Magdalena Ranková Lukasová, mluvčí Laxus z.ú.
K důležitým pilířům služeb patří také odborné sociální poradenství.
Pracovníci klientům pomáhají například získat znovu osobní doklady, snaží
se je motivovat k tomu, aby se léčili a podobně. „V Laxusu totiž věří, že ne
každý člověk, který začal experimentovat s drogami, bude drogy užívat celý
život. Mezi cíle organizace patří i to, aby si lidé, kteří se do spirály užívání
drog z různých důvodů dostali, odnesli co nejmenší poškození jak tělesného,
tak i duševního zdraví,“ vysvětluje Magdalena Ranková Lukasová.
Organizace rovněž nabízí poradenství rodičům a blízkým osobám. Pokud
mají rodiče podezření, že jejich dítě užívá drogy, mohou se na pracovníky
Laxusu obracet. „Všechny služby jsou poskytovány anonymně a zdarma
a fungují mimo jiné i díky finanční dotaci města Sadská,“ dodává Petr
Vykydal.
Jolana Boháčková
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Čtyři otázky pro „jedničky“ kandidátek
S blížícími se komunálními volbami jsme oslovili kandidáty
s číslem jedna všech politických stran a uskupení, které se
ucházejí o přízeň voličů v Sadské. V Česku bývá zvykem, že
jednotlivé strany své „jedničky“ nominují na starosty. A mimo
jiné i v tomto duchu se otázky jim položené nesly. Kandidáti
měli prostor stručně nastínit, co je z jejich programu nejdůležitější, a zároveň zhodnotit stávající vedení města. Kromě drobných jazykových korektur nejsou jejich odpovědi nijak redakčně pozměněné. Odpovídali:
Alois Bultman, Česká strana sociálně demokratická s podporou
nezávislých, bez politické příslušnosti, 68 let, živnostník
Václav Frank, KSČM, 74 let, důchodce
Helena Babecová, Nově a lépe, sdružení nezávislých kandidátů, bez
politické příslušnosti, 41 let, OSVČ
RNDr. Martin Lébl, Občanská demokratická strana, bez politické
příslušnosti, 57 let, učitel
Milana Dokoupil, SPOLEČNĚ PRO SADSKOU, bez politické příslušnosti,
46 let, starosta, daňový poradce

Proč byste zrovna vy měl/a být starostou?
Alois Bultman: Protože nejsem podrazák jako současný starosta.
Václav Frank: Netroufám si říci, že zrovna já bych měl být starostou.
Nerozhoduji o tom jenom já. Nicméně je českým zvykem, že si
ve volbách kandidující strana na první místo vždy dává osobnost, která
je potenciálně připravena v případě volebního vítězství nejvyšší funkci
přijmout. Je to však přání, skutečnost je trochu složitější. Kandidát
musí být v prvé řadě občany vůbec zvolen do funkce zastupitele. Teprve
zastupitelstvo po mnohdy složitých koaličních jednáních volí mimo jiné
starostu dané obce. Předpokládá se, že je to osobnost, která obec velmi
dobře zná, je s ní sžitá, zná její občany a jejich potřeby. A hlavně, to
pokládám za nejdůležitější, je ochotna a schopna bez ohledu na čas a své
soukromí pro obec pracovat. V žádném případě to nesmí být o penězích.
V samosprávě pracuji od roku 1965 bez přerušení, prošel jsem řadou
funkcí, vím, o čem mluvím, a snad jsem to i zde v Sadské několikráte
prokázal.
Helena Babecová: Jsem člověk otevřený všem podnětům a věřím, že
vše má své řešení. Chci občanům nabídnout vstřícné jednání a společné
hledání řešení daného problému. Slibu typu „uděláme nebo neuděláme
to či ono“ či „dáme nebo nedáme vám to či ono“ máme, myslím, všichni
plné zuby. Proto nebudu slibovat nic, dokud si nebudu jistá, že slib, který
dám, je realizovatelný.
Martin Lébl: Chci vrátit na radnici slušnost a zdravý selský rozum.
Milan Dokoupil: Za poslední dva roky, co jsem ve funkci starosty, jsem
nasbíral hodně zkušeností. Mám dostatek zkušeností i z profesního života,
kde se věnuji financím a daním. Ale hlavně mám v zásobě plány a nápady,
jak naše město zvelebit a pozvednout, jak vylepšovat správu našich
společných věcí, jak zpestřovat nabídku služeb města svým občanům.

Co vnímáte v Sadské jako problém číslo 1 a máte nějaké řešení?
Alois Bultman: Problém číslo jedna jsou neustále místní komunikace. Je
třeba na to zaměřit co nejvíce investic.
Václav Frank: Město má celou řadu problémů, od zastaralého veřejného
osvětlení, přes rozbité chodníky, komunikace až po bytovou výstavbou.
V nedávné minulosti se ve městě moc nebudovalo a jeho zaostalost je
oproti jiným, podobným místům znatelná.
Za největší problém však považuji stagnující bytovou výstavbu, která
právě v minulosti byla zanedbána hlavně v oblasti její přípravy, především
ve výkupu a přípravě vhodných lokalit v souladu s územním plánem.
Poptávka po bydlení ze strany mladých lidí je stále veliká a město nemá
k bydlení co nabídnout, neboť zajímavé lokality určené k bytové zástavbě
jsou v současné době v rukách soukromých vlastníků a ceny za stavební
pozemky převyšují finanční možnosti mladých lidí. Několik městských

i sociálních bytů, které ještě zůstaly v majetku města, situaci neřeší.
Nezbývá proto než jednat s vlastníky pozemků o jejich případném
odkoupení ve prospěch města právě za účelem bytové výstavby, anebo
čekat na řešení ze strany movitějších developerů. Nicméně právě
s ohledem na aktuálnější potřeby města v již ukončené zástavbě (chodníky,
komunikace, veřejné osvětlení) nebude zřejmě pro tento trend ze strany
města dostatečný prostor.
Helena Babecová: Hlavních problémů je v Sadské hned několik a nedá se
upřednostnit jeden před druhým. Mohu pouze dát pár příkladů.
Dle mého názoru je problém v plánování a v samotných realizacích oprav
komunikací a hlavně náměstí. Zdá se mi, že je vše, jak se říká, „šité
horkou jehlou“.
Další problém je s využitím volného času dětí, mládeže a dorostu.
A určitě bych sem zařadila i KIC, které má absolutně nevhodné prostory
k reprezentování našeho města pro návštěvníky a turisty.
Martin Lébl: Celkový stav chodníků a silnic. Řešením je údržba a opravy.
Chodníky se nesekají…
Milan Dokoupil: Bohužel hlavní problém Sadské v posledních letech je
stále stejný – stav veřejného prostoru, ulic, chodníků. Příčinou tohoto
stavu bylo dlouhodobé zanedbávání financování oprav. V uplynulém
volebním období jsme věnovali tomuto problému náš hlavní zájem
a přidali jsme do oprav i dost peněz. Řešením i pro další roky je vyčlenění
dostatečných prostředků z rozpočtu města na tyto účely, aktivní práce
s projektanty, snaha o získávání dotací.

Co považujete za nejdůležitější bod vašeho programu, ze kterého
při případných koaličních jednáních nikdy neustoupíte?

Václav Frank: Jsem dalek od toho, abych hodnotil sám sebe, nebo pana
starostu. Po celé roky jsme byli jeden tým, který se snažil dát městu jiný
vzhled. Jak se to povedlo, nechť zhodnotí sami občané a třeba právě
v těchto volbách.
Co jsme však měli udělat jinak, je asi to, že jsme měli daleko důsledněji
správu města přebírat. Po velmi krátké době se totiž zjistilo, že nejsou
finance na větší potřebné akce, a co bylo ještě horší, chyběla jakákoliv
koncepce a projekční připravenost na akce, které by život občanů
zpříjemňovaly, dokonce hrozilo, že přijdeme i o doplatek pět milionů
korun za dokončenou cyklostezku.
Téměř půl roku trvalo, než se podařilo tento skluz vyrovnat. Snad se to
i povedlo. Vždyť za tyto necelé ještě čtyři roky jsme v Sadské proinvestovali
ve všech oblastech více než 100 milionů korun. Město však potřebuje
mnohem více.
Helena Babecová: Nechci a ani nebudu kritizovat vedení v předešlých
letech. I když malou kritiku jsem uvedla u první otázky. Jediné, co
jsem nepochopila, a věřím, že nejsem jediná, proč bylo během jednoho
volebního období dvakrát opravováno náměstí před radnicí a proč zde
ubylo parkovacích míst.
Martin Lébl: Převzetí moci po paní Jurinové, nešťastná úprava náměstí
a okolí školy, územní plán, Pražská ulice bez zeleně, …
Milan Dokoupil: Samozřejmě si každý těžko přiznává vlastní chyby, ale
určitě jsme nějaké v posledních čtyřech letech, kdy jsme vedli radnici
v Sadské, udělali. Víme o nich a v dalším volebním období se budeme
snažit se jich vyvarovat. Na začátku volebního období jsme bohužel ztratili
čas, když jsme na radnici přišli zcela nezkušení a odcházející vedení nám
zrovna neulehčilo naše seznamování s fungováním města. V prvních
dvou letech jsme bohužel nefungovali tak efektivně, jak bychom si přáli.
Po získání zkušeností a personálních změnách jsme začali pracovat už
mnohem výkonněji.

Pochlubte se sousede…

Alois Bultman: Neprodávat ornou půdu.
Václav Frank: Koaliční jednání jsou potřebná a někdy i nutná a jsou také
o kompromisech. Jako nejdůležitější považuji pokračování v nastolené
cestě, v rekonstrukcích dalších komunikací, priority uvádíme v našem
programu, v rekonstrukci veřejného osvětlení, chodníků a dalších oblastí,
které naše občany každodenně trápí, včetně oblasti rekreace – Jezera. Rádi
bychom konečně uskutečnili převod rozestavěné sportovní haly na město
a pomohli jejímu přebudování na multifunkční sportovně‑kulturní
zařízení. To městu zcela chybí a z toho úkolu bychom neradi ustupovali.
Helena Babecová: Jak už jsme se představili na našich FB stránkách,
jsme sdružení nezávislých kandidátů. Nechceme se uvazovat jednotným
programem, protože každý z nás má svou hlavu a vize, jak být městu
i občanům prospěšný. Nevím, zda koalice je něco, do čeho bych se chtěla
uvazovat. Jako nezávislá chci i zůstat. Při rozhodování vždy upřednostním
řešení, které se dle mého názoru jeví být nejrozumnějším jak pro obec, tak
pro občany.
Martin Lébl: Nebýt ve vedení s komunisty. Tato strana a lidé v ní se
nezměnili. Jejich hlavní metody práce jsou stále stejné. Není to jen moje
osobní zkušenost, ale i mých a manželčiných rodičů a prarodičů.
Milan Dokoupil: Jak jsem zmínil výše, hlavním problémem Sadské je stav
infrastruktury a dlouhodobé nízké financování této oblasti. Takže nikdy
rozhodně neustoupím z našeho závazku, že každý rok město investuje
do oprav a rekonstrukcí minimálně 10 milionů korun, i když nebudou
k dispozici žádné dotace.
Jolana Boháčková

Když zhodnotíte vedení města v posledních čtyřech letech, je
něco, co se mělo udělat jinak?
Alois Bultman: Úprava kolem základní školy. Jestli ležela na srdci vedení
radnice tolik proklamovaná bezpečnost dětí, tak stačilo usadit dvě značky
se zákazem vjezdu od 7 do 8 hodin. Celá záležitost by stála asi 5 tisíc
korun a zbylých 5, 5 milionu korun se mohlo investovat právě do místních
komunikací.
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Tentokrát nám do naší rubriky poslala svůj úžasný výpěstek paní
Jitka Desenská. Kdo by si pomyslel, že se v Sadské dá pěstovat také
kiwi. Paní Desenské na zahradě roste už 27 let. „Koupili jsme malý
keřík v zahradnictví Kruh u Jilemnice. Měli tam totiž již vzrostlý keř
a ten se nám moc líbil,“ říká pěstitelka. Svými plody ale keř rodinu
neobdarovává každý rok. „Za ta léta plodil celkem asi čtyřikrát.
Záleží na počasí. Letos na jaře krásně vykvetl. Měl malé bílé květy,
které nepomrzly. Léto bylo velice teplé a to je asi pro kiwi to pravé,“
vysvětluje. Plody jsou velké asi jako lískový oříšek, ale oproti běžnému
kiwi hladké. Nicméně chutnají prý stejně.

INZERCE

REALITNÍ OKÉNKO MARTINY BOUŠKOVÉ

JAK KOUPIT STAVEBNÍ POZEMEK ANEB CO VŠECHNO
BYSTE MĚLI VĚDĚT, NEŽ JEJ KOUPÍTE
Velikost a rozměry pozemku
Určitě už máte představu, jak velkou zahradu byste chtěli mít.
1000 a více metrů čtverečních? Na začátku není třeba mít velké
oči. Pokud plánujete výstavbu menšího rodinného domu nebo
bungalovu, velká zahrada může být přítěž. Budete mít dost času
na sekání trávníku? Pokud chcete bydlet deset minut od centra
města, je na místě otázka, jestli pozemek o takové výměře vůbec
existuje. Většinou platí, že čím blíže k městu, tím jsou pozemky
menší a dražší.
Pokud se rozhodnete pro koupi malého pozemku (pod 500 metrů
čtverečních), je třeba zvážit, zda má dostačující rozměry, abyste
dodrželi při stavbě právní normy. Například vzdálenost rodinného
domu musí být minimálně dva metry od hranice sousedních
parcel (ideálně nejméně 3,5 metru) a tři metry od přístupové
komunikace. Třeba vědět, že vzdálenost od sousedního domu
nesmí být menší než sedm metrů. Ve stísněných poměrech
je možné tuto vzdálenost zpravit na čtyři metry. Ale to jen
za předpokladu, že sousední nemovitost nemá okna obývaných
místností otočené k vám do parcely. U menších pozemků si také
ověřte povolené procento zastavitelnosti. Aby se vám nestalo, že
na garáž, či hospodářkou budovu už nezbude místo.

Poloha
Nachází se pozemek v zastavitelném území obce? Výstavba
jakých nemovitostí je v dané lokalitě povolená? Má obec či město
schválené regulativy, které bude třeba při výstavbě dodržet?
Například: pokud se obyvatelé obce dohodnou, že všechny
střechy na dané ulici budou červené z pálené tašky, stavební
úřad vám nepovolí váš projekt na dům se stříbrnou plechovou
střechu. Nachází se pozemek v blízkosti potoka? Je snem
nejednoho kupujícího mít zahradu končící takovou romantickou
hranicí. Blízkost řeky může ale zapříčinit, že pojišťovny budou
okolní pozemky posuzovat jako záplavovou oblast. Což se odrazí

na výšce pojistného za váš vytoužený dům. Popřípadě vám ho
může pojišťovna úplně odmítnout pojistit.

Přístupová cesta
I když se vám může tento bod jevit jako úplná samozřejmost, jeho
zanedbávání umí způsobit nemalé problémy. To, co se nám zdá
být ulicí, obecnou komunikací nebo cestou, může být v lepším
případě společný dvůr nebo parcela s množstvím známých nebo
neznámých vlastníků. Pozor na to. I pokud se autem dostanete až
na pozemek, banka vám nemusí schválit hypotéční úvěr, pokud
není přístupová cesta ošetřena i právně. Stejně tak můžete narazit
na problémy při schvalování projektu přípojek inženýrských sítí.
Od všech vlastníků pozemku – cesty, budete potřebovat písemný
souhlas s umístěním například elektrické přípojky, která povede
přes jejich parcelu.
Je toho opravdu hodně, na co si byste při koupi pozemku měli
myslet, zvážit, přihlédnout. Stejně tak stojí za zamyšlení, jak
vhodně pozemek prodat, pokud jste vlastník. Je proto dobré
mít po ruce odborníka, který vás na všechno důležité upozorní
a poradí. Není výjimkou, že prodávající majitel pozemku ani neví,
co vlastně prodává. Proto dříve, než otevřete peněženku, zeptejte
se, zjišťujte a ověřujte. Zkušený makléř vám bude na většinu
otázek umět odpovědět už při prohlídce
nemovitosti. Kromě listu vlastnictví by měl
mít připravené i vyjádření obce, popřípadě
stavebního úřadu. Pokud takového
makléře neznáte, obraťte se na mě, ráda
vám poradím.
Vaše otázky mi můžete napsat do e‑mailu
nebo si domluvíme osobní schůzku.
Martina Boušková,
realitní makléřka
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ZPRÁVY Z MĚSTA

ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
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Na škole v přírodě to bylo su‑
per. Celý areál byl moc pěkný.
Chatky byly krásné. Úžasně
tam vařili. Vyhráli jsme cenu
Oscara za nejlepší kostýmy
a kulisy.
Filip Knapík, 5. B

Staročeské posvícení očima fotografa

Na škole v přírodě jsem si to užil. Hráli jsme
fotbal, vybíjenou a přehazovanou. Měli jsme
noční bojovku a jeli jsme parníkem. Dívali jsme
se na hvězdy a hledali jsme různá souhvězdí.
Doufám, že na příští školu v přírodě pojedeme
na stejné místo.
Dominik Jaroš, 5. B

Škola v přírodě

Na zahradě za knihovnou se bavily děti i dospělí užasnou loutkovou
pohádkou.

Asi největším lákadlem Staročeského posvícení na náměstí byly šermířské
souboje mezi rytíři, ale nechyběli ani kejklíři, sličné tanečnice a samozřejmě
dobová středověká muzika.

Poděkování

Na letošním povedeném Posvícení má velké zásluhy naše ře‑
ditelka KIC Zdenka Hamerová, které bych chtěl touto cestou
poděkovat za bezvadně odvedenou organizační práci. A už
nyní se těšíme na nápady a program v příštím roce.

Milan Dokoupil, starosta
Dozvuky léta a zeleň
Děti si mohly užít i nejrůznější „dílničky“, ve kterých tvořily či se nechaly
pomalovat.

Léto je za námi a s ním skončilo i několik staveb ve městě.
Zbývá nově opravené ulice a náměstí osadit zelení. To se pochopitelně nedalo provést při panujícím suchu. Až nastanou
příhodné klimatické podmínky, budou nově rekonstruované
části města doplněny také o novou zeleň.
Konkrétně se jedná o okolí
Mariánského sloupu, kde zasadíme
tři vzrostlé stromy a plochu doplní
také okrasné keře. Sazenice stromků
připravujeme také do nově opravené
ulice Podskalí, hliněné plochy
dosejeme trávou nebo dosázíme
okrasnými keři. S okrasnou zelení
jsme samozřejmě nezapomněli
ani na Pražskou ulici, ale k mé
velké lítosti ji nemůžeme osázet
stromy kvůli ochranným pásmům
telekomunikačních sítí.

Na školu v přírodě jsme jeli autobusem. Když
jsme dorazili na místo, tak nám přiřadili vedou‑
cího. Potom jsme se ubytovali. Dozvěděli jsme
se, že hlavní program má název Hollywood.
Každá skupina měla vymyslet představení, kte‑
ré na konci pobytu předvede. Celou dobu jsme
získávali dolary. K představení jsme si mohli vy‑
robit rekvizity.
Nela Borovičková, 5. B

U11 se skvěle rozjely

Naše vychovatelka na škole v přírodě se jmeno‑
vala Bára. S Bárou jsme hráli seznamovací hry
a zjistili jsme, že je moc milá. Ostatní dny pro‑
běhly podobně, ale připojily se k tomu různé vý‑
lety a dobrodružství. Procházka podél přístavu,
projížďka na parníku a noční hra, při které jsme
šli v lese za světýlky. Hráli jsme spoustu her a vy‑
mýšleli jsme vlastní film. Večer nás čekala také
diskotéka. Moc se mi tam líbilo.
Valerie Borecká, 5. B

Začal nám nový školní rok
Hlavní letní prázdniny utekly jako voda a nastal nám další školní rok.
Nové děti se postupně adaptují v jednotlivých třídách a pozvolna se
začleňují do dětských kolektivů.

Renovovaný je také Mariánský sloup, do jehož bezprostředního okolí se ale
již nevrátí květiny ani kamínky a to kvůli podmínkám památkové ochrany.
Volný prostor tam musí zůstat, aby se k základům sloupu nestahovala voda.
Podle vyjádření památkářů květiny „táhnou“ vodu.
V neděli se v rámci Posvícenských Klicperovin v sadském kině odehrály
ztřeštěné představení „Mrazík“ v podání vesteckého ochotnického souboru
V.O.S.A., ale i jednoaktovka „Třetí do páru“, kterou nacvičil DS Klicpera
Sadská. Závěr pak patřil divadelnímu spolku Tesseris a jejich „Výběru
z francouzské galantní poezie“ (na fotografii).

V týdnu od 9. do 14. září se konala škola v příro‑
dě, tentokrát ve Staré Živohošti. Všichni dojeli
v pořádku na dané místo. Tématem celého týdne
byl Hollywood.
První den jsme si formou hry založili vlastní fil‑
mové studio. Další den jsme podnikli s instruk‑
tory výlet na zdejší rozhlednu. Cestou jsme plnili
zajímavé úkoly, které usnadnily a zpestřily náš
dlouhý výstup.
Během pobytu na škole v přírodě jsme vymýšle‑
li scénky, účastnili se konkurzů na hlavní nebo
vedlejší role. Třídy z 2. stupně natočily den před
odjezdem domů krátký film na téma, které si
samy zvolily. Tento krásný den jsme zakončili
ještě krásnější diskotékou.
Poslední den na nás přišel smutek, protože jsme
si museli zabalit kufry, rozloučit se s instruktory
a opustit místo, které bylo šest dní naším domo‑
vem.
Celkově bychom tuto školu v přírodě zhodnotili
jako velmi dobrou. Jídlo bylo chutné, ubytování
pohodlné a instruktoři byli velmi milí.
Aneta Klacková a Kateřina Kališová, 9. B

Závěrem si dovolím malou poznámku: pokud jste zaslechli fámu, jako já
už několikrát, že chceme pokácet lípy u budovy muzea, tak vězte, že je to
prostě lež.

Milan Dokoupil, starosta města

Paní ředitelka Dana Kaplanová navštívila všechny děti v jednotlivých tří‑
dách s přáním, ať se jim ve školce líbí, ať jsou spokojené, šťastné a plné
nečekaných zážitků z nového poznávání. Také i v tomto školním roce si
budeme společně s dětmi hrát, učit se a poznávat podle Školního vzdělá‑
vacího programu pro předškolní vzdělávání pod názvem „Ze školky du‑
hovým mostem, dojdeme k novým vědomostem“.
Pedagogický sbor se v tomto novém školním roce velmi těší na dobrou
spolupráci s rodiči i na účast při společně pořádaných akcích. Přejeme
všem krásný a podnětný školní rok 2018/2019.
Marcela Kalicovová, MŠ Sadská

V sobotu 15. září měly naše nejmenší basketba‑
listky premiéru v soutěžních utkáních. Na sad‑
skou palubovku přijelo družstvo Kladna, které
také začíná. Podle trenéra i kladenské dívky
soutěžily poprvé. Na našich holkách bylo vidět,
že mají za sebou jeden velký turnaj a opravdu
náročné soustředění, které zvládly na výbornou.
V obou zápasech daly více než 100 bodů a co je
potěšitelné, do listiny střelců se zapsaly úplně
všechny hráčky.
Sadská – Kladno 139 : 4 (29 : 0, 67 : 0, 89 : 4)
Sadská – Kladno 121 : 0 (32: 0, 65 : 0, 93:0)
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S PÍSNIČKOU KOLEM SVĚTA

Týden knihoven v Sadské

13. října od 15 hodin

Sadská knihovna se opět zapojila
do Týdne knihoven, který začíná už 1. října a končí 4. října.

Pouť a koncert v kapli
Bolestné Panny Marie

V rámci tohoto projektu nabízí knihovna roční
registrace pro NOVÉ čtenáře zcela zdarma.
Zároveň promine pokuty těm, kteří promeškali
termín vrácení. Právě v tomto týdnu mohou
vrátit půjčené knihy, aniž by zaplatili pokutu.
Součástí Týdne knihoven jsou také 3. října
beseda s Jitkou Vítovou a pasování na čtenáře a od 17.30 beseda na téma
Skutečné příčiny nemocí.
Monika Malinová,
vedoucí knihovny

Městská knihovna K. Viky Sadská
zve na podvečerní povídání s následnou besedou

Památka Panny Marie Bolestné připadá každý rok na 15. září.
Proto se nedělní bohoslužba 16. září přesunula z kostela svatého Apolináře do kaple Bolestné Panny Marie na okraji Sadské
u silnice na Prahu. Celou mši doprovázel nádherný zpěv dojemného latinského středověkého hymnu Stabat Mater dolorosa zhudebněného českým skladatelem Františkem Ignácem
Antonínem Tůmou přibližně kolem roku 1750. V odpoledních
hodinách kaple ožila také světskou hudbou. Představil se saxofonový kvartet Saxmánia z Žirovnice.

sál 1. patra KIC, Palackého nám. 257
Zábavný písničkový pořad nejen pro seniory. Beseda a písničkové
putování po světě s dlouholetým členem, zpěvákem a od roku 2002
také kapelníkem Velkopopovické kozlovky J.Dodo Slávikem.
V pořadu zazní staré i novější písničky Velkopopovické kozlovky,
ale také známé světové šlágry z repertoáru Louise Armstronga,
Edit Piaf, Elvise Presleyho…

VÝLET PRO SENIORY
NA STÁTNÍ ZÁMEK KONOPIŠTĚ

Vstupné 60 korun.

4. října, odjezd v 7.45 z Kostelní ulice

Každou středu
od 18.30 v Kulturním
a informačním centru
v Sadské

Navštívíme nádherné salóny a reprezentační místnosti jižního křídla, také
zahradu a muzeum Sv. Jiří v bývalé oranžerii. Odpoledne zavítáme do rod‑
né vily a zároveň muzea Josefa Lady v Hrusicích.
Přihlásit se můžete v KIC, Palackého nám. 257.Cena 260 korun.

„CO TÍM CHTĚLI ŘÍCI… aneb
čeští básníci a písničkáři
1918 až 2018“
SKUTEČNÉ PŘÍČINY NEMOCÍ
3. října od 17.30
Městská knihovna K. Viky Sadská
Beseda je určená všem, kteří se chtějí dozvědět, jak předcházet zdravotním disharmoniím a nemocem u dětí i dospělých, nebo jak se jich
následně zbavit. Hovořit bude irisdiagnostička Mgr. Andrea Šmídlová

Jolana Boháčková

Hlavní témata:

jak se dozvědět o problému dříve, než vypukne, abychom mu mohli předejít
psychika a to, ovlivňuje zdraví u dospělých a dětí
zjišťování příčin, tedy proč nemoc přichází, pomocí irisdiagnostiky
příčiny vzniku intolerance na potraviny

Bližší informace: tel. 720 027 537, andreavotockova@email.cz

28. října od 17 hodin,
divadelní sál Sadská,
Tylova 266
Pořad ke 100. výročí republiky
Šansoniérka Marta Balejová rozezní
svůj krásný hlas v doprovodu klavíristy
Petra Ožany. Přednes a mluvené slovo
Jiří Teper.
Vstupné 100 korun, senioři 80 korun.

Knižní novinky v městské knihovně
Ivanka Devátá – Kde spí lufťáci

Jak to funguje?

Veselé vzpomínky známé české herečky a spisovatelky
na chvíle odpočinku. Protože luftu, přesněji čerstvého
vzduchu, je ve městě proklatě málo, zavede vás oblíbe‑
ná česká autorka na hory, k rybníku, k moři… A spát se
bude všemožně – pod širákem, ve stanu, horské boudě,
na chatě či chalupě, ale i pohodlně v hotelu a penziónu.
A protože jsou chvíle, kdy člověk unikne z každoden‑
ního shonu, tak vzácné, pojí se k nim i spousta milých
a úsměvných vzpomínek.

1.

Nicola Yoonová – Slunce je také hvězda

Kniha z knihovny
Ve zkušebním režimu zavádíme novou službu s názvem Kniha
z knihovny. Již nyní si můžete koupit knihy za velkoobchodní
ceny (až o 20 procent levnější než v knihkupectví) a vyzvednout
je přímo v knihovně a neplatit žádné poštovné!

Spirituály v netradičním aranžmá, soul, blues a dokonce i flamenco
v podání zpěvačky Ireny Budweiserové rozezněly v pondělí 27. srpna
prostor kostela sv. Apolináře. Zpěvačku s nenapodobitelným hlasem,
známou také ze slavného Spirituálu kvintet, kde od 80. let dlouhá léta
působila, doprovázel na kytaru její dlouholetý kamarád, kytarista s širokým
záběrem Mirek Linka. Kostel se zcela zaplnil nejen místními milovníky
hudby, zpěvačku si přijeli poslechnout také obyvatelé okolních vesnic. Irena
Budweiserová a světská hudba obecně se neobjevila v některém ze sadských
svatostánků poprvé. Koncerty nejen v kostelích pořádá pravidelně Kulturní
a informační centrum.
Jolana Boháčková

Pořadem provází Andrea Sousedíková, Dodova herecká kolegyně. Vidět
jste ji mohli např. ve filmu Ondřeje Trojana Pějme píseň dohola, v seriálu
režiséra Hynka Bočana Zdivočelá země, či v TV pořadu V Praze bejvávalo
blaze.

(1. patro budovy muzea na Pa‑
lackého náměstí)

•

Původně na místě dnešní barokní kaple stále menší kaplička, která vyrostla
v letech 1714 až 1721 v místě léčivého pramene. K ní byly postupně
přistavovány na základě plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera další
stavby, které tvořily bohužel již zaniklý lázeňský komplex. Dientzenhofer
pravděpodobně vtiskl současnou podobu také samotné kapli, která vznikala
v letech 1775 až 1779. Hlavní freskový oltář maloval nymburský rodák malíř
Václav Prokop Kramolín a na oltáři také stála socha Piety z doby přibližně
kolem roku 1700.

Kostel rozezněl soul a blues
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2.
3.
4.

Koupíte si knihy online na https://www.knihazknihovny.cz/ (je třeba
knihu nejen objednat, ale i zaplatit on‑line, nelze platit na dobírku).
Koupě funguje jako v jakémkoli jiném e‑shopu, pouze jako místo
doručení vyberete Městskou knihovnu K. Viky Sadská.
Knihovna vám knihu objedná (dodací lhůta cca jednou za měsíc –
závisí na objemu objednávek).
Po doručení knihy do knihovny vám zašleme avízo k odběru na vámi
zadaný kontakt.
Přijdete si vyzvednout svou knihu do knihovny a neplatíte žádné
poštovné.
Monika Malinová,
vedoucí knihovny

Může za to náhoda, nebo osud? Román plný lásky a naděje od oceňované
autorky. Natasha je dívka, která věří ve vědu a fak‑
ta. Rozhodně ne na osud! Nebo na sny, které se
nikdy nesplní. A už vůbec není ten typ holky, kte‑
rá se na rušné ulici v New Yorku potká s klukem
a hned se do něj bláznivě zamiluje. Zvlášť když její
rodině zbývá dvanáct hodin do deportace ze Spoje‑
ných států. Ani Daniel nebyl nikdy snílek, ale když
Natashu potká, zapomene úplně na všechno. Cosi
v ní ho přimělo věřit, že jim osud nachystal něco
opravdu zvláštního. Román pro dívky.

3. října – VYRÁBĚNÍ z drátků a kolíčků
výtvarná dílna s Veronikou Remišovou, kdo má vlastní štípací
či šperkařské kleště, případně dřevěné korálky, ať si je nachystá
s sebou, budou se hodit
•
10. října – KRÁSA
povídání o správné péči o pleť a rychlokurz líčení pod vedením
Verči Váňové
•
17. října – HISTORIE SADSKÝCH RADNIC
A HISTORIE BLOKU BUDOV MEZI ULICEMI HUSOVA,
TYLOVA A KOSTELNÍ, další z oblíbených besed s Honzou
Hofbauerem, opět včetně projekce dobových obrázků
•
24. října – STŘEDNÍ VÝCHOD
cestopisná beseda s promítáním s panem Jiřím Haluzou o životě
v Saudské Arábii, Izraeli, Kataru, Dubaji
•
31. října – PRVNÍ POMOC
beseda a praktický workshop vedený dlouholetou profesionální
záchranářkou Andreou Vranou
Srdečně Vás zvou křesťané z Apoštolské církve.
Kontakt: rozcesti.sadska@seznam.cz

Trisha Ashley – Popelčiny střevíčky
Život může být pohádkový, pokud máte ty správné
boty! Tansy zdědí tetiččin obchod s botami v maleb‑
ném anglickém městečku a promění ho v Popelčiny
střevíčky – místo, kde si každá nastávající nevěsta při‑
jde na své. Úspěch obchůdku je pro ni jedinou radostí
od chvíle, kdy zjistila, že její snoubenec asi nebude
ten pravý. Na náladě jí nepřidávají ani napjaté rodin‑
né vztahy a mrzoutský soused, herec Ivo Hawksley,
kterému vadí ruch v obchodě. Tansy ale brzy zjistí, že
toho mají s Ivem společného víc, než si oba mysleli…

Jaromír Jindra – Monika a poklad templářů
Monika a její kamarádi Kuba a Arnošt tráví prázdniny
nedaleko hradu Wolfensteinu. Při jedné objevitelské
výpravě do staré zříceniny se Monika ztratí v podzem‑
ních chodbách a nedokáže najít cestu ven. Zachrání ji
tajemný mnich – muž, o kterém se po okolí vyprávějí
podivné historky. Je to on, kdo se po nocích potuluje
hradem? Je pravda, že pátrá po pokladu, který tam prý
ukryli templáři? Má na svědomí nástrahy, které musí
děti překonávat? Kniha pro děti.
Mnoho dalších novinek najdete na našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz
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VOLBY

Smíšený míčový čtyřboj vyhráli místní
stolní tenisté Spilková s Kynclem

Volte
číslo

Již dvanáctý ročník smíšeného míčového čtyřboje se konal
v sobotu 15. září ve sportovním areálu u místní sokolovny. Turnaje se zúčastnilo jen 13 dvojic, oproti loňskému rekordnímu
počtu 18 dvojic.

Sadská devítka pomáhala
onkologicky nemocným dětem
Letošního, již druhého ročníku Sadské devítky se účastnilo 40
aktivních běžců. V dětských závodech běželo přes 20 mladých
sportovců. Pro nadační fond Šance onkoláčkům se tak podařilo vybrat krásných 6100 korun. Tato částka byla předána na jejich transparentní účet.
Startovné závodu pro dospělé činilo minimálně 100 korun, přičemž horní
hranice nebyla omezena. Někteří závodníci tak neváhali přispět i více.
Za VIP startovní číslo nabídla nejvíce paní Renata Straková, která si přišla
zasportovat společně s celou svou rodinou. Počasí běhu přálo a tak pevně
věřím, že si všichni akci užili.
Rád bych poděkoval společnosti Parker‑ Hannifin s.r.o za finanční
dar a zapůjčení startovního stanu, především paní Martině Urbanové
za vstřícné jednání a ochotu.
Díky vaší finanční pomoci
jsme mohli zakoupit poháry,
medaile a věcné ceny pro
dospělé i sladkosti pro dětské
závodníky. Dále bych rád
poděkoval Fitness For Joy
za věcné ceny a Reklamám
Richter a panu Hubáčkovi
za pomoc se startovními čísly
a cílovou páskou. Poděkování
patří i kynologické stanici Sadská za propůjčení prostor a pomoc
s občerstvením. Dále jmenovitě dobrovolníkům Nikole Šabachové, Věře
Tománkové, Janu Pfeiferovi, Kláře Veselé, Lucii Novákové, Zuzaně
Ondrůškové a Milanovi Dokoupilovi za pomoc s organizací a přípravou
závodu.

Ve startovním poli se
ocitlo několik ostřílených
párů, ale i několik nových
dvojic, které si vyzkoušely
čtyřhru ve stolním tenisu,
volejbalové a nohejbalové
debly a basketbal hraný
na dva dopady. Hrálo se již
osvědčeným a výsledkově
spravedlivým
systémem
na dvě porážky.

Naše priority pro nadcházející volební období

Nikola Šabachová

Poděkování

Pevně věřím, že se nám podaří akci zopakovat i v roce 2019. Podpoříme
tím společné sportovní aktivity v Sadské, ale současně svým sportovním
výkonem opět přispějeme na dobrou věc.

Všichni sportovní nadšenci ze Sadské mají stále možnost zapojit se
do tenisového dění v TAJV. Zájemci mohou přijít na tréninky na kurtech
v Sadské v úterý a pátek. Více informací včetně přihlášky najdete
na internetových stránkách www.tajv.cz.

Jarda Lambert,
organizátor

Jan Váňa,
šéftrenér TAJV

FOTOHÁDANKA NA ZÁŘÍ:
Víte, ke kterému domu v Sadské patří tahle věžička?
Případně, kdo dům nechal vystavět?
Své odpovědi s názvem ulice a číslem popisným (nebo i s pár slovy o původu domu) zasílejte
od pondělí 1. října (ne dříve!) na e‑mail sadskenoviny@seznam.cz, nebo svou odpověď doručte
osobně v písemné podobě na Podatelnu Městského úřadu Sadská.

Michal Němeček

Vzhled města a jeho rekonstrukce
• Další rozsáhlé opravy městských ulic
• Pokračování v rekonstrukci veřejného osvětlení
• Kompletní přestavba budovy Muzea
• Renovace historických památek
Život ve městě
• Optimalizace a zvýšení finanční podpory
pro spolky a sportovní organizace
• Rozšíření kulturní nabídky
• Navýšení možností využití volného času pro mladé i seniory
• Bezpečnost ve městě
• Snížení ekologické zátěže a znečištění životního prostředí
Občanská vybavenost města
• Rozšíření občanské vybavenosti Sadské
• Vybudování malometrážních obecních bytů
• Podpora stávající i nové zdravotní péče
Podrobný program i konkrétní příklady naleznete
v našich novinách a na webových stránkách.

…dejte nám šanci pokračovat.

Touto
cestou
chceme
poděkovat městu Sadská
za
podporu
projektu
sportovní
organizace
Tenisová akademie Jan Váňa
(TAJV). Všichni členové
TAJV ze Sadské zaplatí
v průběhu podzimního
programu méně za hrací poplatky. V zimním programu naši členové
ušetří na nájemném hal a krytých prostor v širokém okolí pro své tréninky.
Tenisté si zároveň zasportují v lepších podmínkách a s lepším vybavením.

Na snímku v minulém čísle Sadských novin byly vchodové dveře do kaple Panny Marie Bolestné v ulici Pražská, u „Polygrafie“. Jako první správně
odpověděl Jan Svoboda (a to zcela vyčerpávajícím způsobem spolu s informacemi o historii kaple).

1

Začali jsme měnit Sadskou k lepšímu…

Ve stolním tenise položili
základní kámen celkovému vítězství místní stolní tenisté Ivana Spilková
a Jiří Kyncl. Jejich univerzálnost i v ostatních disciplínách (2. místo
v nohejbalu, 4. místo v basketbalu a 5. místo ve volejbalu) jim přinesla zlaté
medaile. Druzí skončili Milan Vydra s dcerou Lucií, taktéž hráči místního
oddílu stolního tenisu. Třetí pak vítězové volejbalu a nohejbalu, Kateřina
Mitrovská s Tomášem Jedličkou, kterým se však nepovedl basketbal a toto
zaváhání je stálo lepší umístění. V basketbalu zvítězila místní fotbalová
legenda Jan Cempírek s dcerou Kateřinou, kteří celkově obsadili 8. místo.

Fotosoutěž
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Zadavatel: SpS, zpracovatel: SpS

www.prosadskou.cz

10 BODŮ PRO
LEPŠÍ SADSKOU

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

SADSKÁ

1. Chceme, aby náměstí bylo řádnou vizitkou našeho města
2. Zrekonstrujujeme budovu Muzea na Palackém náměstí
3. Veřejné investice budeme směřovat na smysluplné a udržitelné projekty
4. Upravíme vnitřní prostory radnice a přidáme výtahovou šachtu
5. Veřejná zeleň dostane odpovídající péči
6. Zřídíme městský fond bydlení určený především pro rodiny s dětmi
7. Vylepšíme kvalitu života starších občanů
8. Podpoříme všechny, kteří aktivně pracují s mladými lidmi
9. Podpoříme spolky, které nabízejí řadu možností vyžití pro mládež i seniory
10. Rozvineme turistický ruch našeho města

ODS S PODPOROU NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

INZERCE A POZVÁNKY
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Připraveni prodat?
Bydlím tady, jsem tu pro vás.
Pomohu Vám s prodejem Vaší nemovitosti,
ale také s výběrem Vašeho nového domova.

Vaše spokojenost je pro mě důležitá.

Martina Boušková
Martina Boušková
21 let zkušeností v oblasti realit

T 602 681 581
martina.bouskova@re-max.cz

www.martinabouskova.cz

Hledám pro práci v Sadské brigádníka (zaměstnance) na pozici účetní junior.
Praxe není podmínkou, základy účetnictví vítány.
Nástup možný ihned.
V případě zájmu zašlete životopis na email: steinerova.uce@gmail.com

RNDr. Martin Lébl

1.

Zástupce ředitele gymnázia

5.

Mgr. Helena Hončíková
Ředitelka střední školy

Aleš Munzi

9.

Studnař

Jiří Vinš

Důchodce

Mgr. Jan Pleskač

2.

Vrchní ministerský rada

Pavel Koníček

6.

Servisní technik

10.

Jiřina Nováková
Fakturantka

13.

14.

Jitka Vyleťalová
Kuchařka

3.

PeadDr. Cecilie Pajkrtová
Tajemnice

Pavel Studnický

7.

Stavební technik

11.

Jarmila Hluchá

Graphic Designer

15.

Dana Hořáková
Zdravotní sestra

4.

Ing. arch. Aleš Tomášek
Autorizovaný architekt

Jiří Michna

8.

Odborník v gastronomii

12.

Marcela Dudková
Knihovnice
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