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Přestože počasí tentokrát prvňáčkům nepřálo, všichni přišli 1. září do školy s úsměvem. Dekorování se tentokrát ujala bývalá žákyně školy, v současnosti náměstkyně ministra školství Petra Bartáková.
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KOMUNÁLNÍ
A SENÁTNÍ VOLBY
SE KONAJÍ:
pátek 10. října
od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 11. října
od 8.00 do 14.00 hodin
------------Případné druhé kolo voleb
do Senátu se koná:
pátek 17. října
od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 18. října
od 8.00 do 14.00 hodin

Nová mechanizace na úklid města
Ve znamení příštího roku se
neslo poslední srpnové zasedání
rady města, která po projednání
schválila na žádost Zdeňka Otty
a Miroslava Semeckého konání
dalšího ročníku festivalu Rock of
Sadská, který organizátoři plánují
na 14. až 16. srpna v prostoru
bývalé skládky. Schválena byla
i žádost Jiřiny Třískové o pronájem
Palackého náměstí kvůli provozování pouťových atrakcí v rámci
sadského posvícení v roce 2015.
Rada také povolila pr ůjezd
městem účastníkům cyklozávodu
Hořátevská rovina 2014, který se
konal 20. září.
Přijaté rozpočtové opatření číslo
9/2014 zvyšuje letošní předpokládané příjmy města o dotaci z úřadu
práce ve výši 102 tisíce korun, která
je určena na zajištění 4 míst veřejně
prospěšných prací.
Středočeský kraj nabídl městu
v rámci projektu prevence kriminality vzdělávání seniorů v oblasti finanční gramotnosti a individuálního

poradenství v řešení dluhů. Semináře i individuální poradenství budou
poskytovány zdarma, protože kraj
na tento projekt získal dotaci. Rada
nabídku vzala na vědomí s tím, že
by se do projektu mělo zapojit také
obvodní oddělení Policie ČR.
O týden později 3. září schválila rada města jako dodavatele
veřejné zakázky „Snížení prašnosti ve městě Sadská“ společnost
Unikont Group, s. r. o., z Prahy,
která podala cenově nejvýhodnější
nabídku. Vybraná firma za 3,6 milionu korun bez DPH dodá městu
multikáru s potřebným příslušenstvím na úklid města. Vozidlo
budou využívat pracovníci správy
majetku města.
Téhož dne ještě rada jmenovala
členy hodnotící komise pro výběr
nabídek na dodavatele zateplení
mateřské školy. Zahájení této investiční akce je plánováno ještě
v tomto roce.
Vzhledem k organizačním změnám v kolínské pobočce realitní

kanceláře Evropa, která pro město
zajišťuje prodej pozemků po bývalém azylovém domě u vodojemu
a která nyní přechází pod realitní
kancelář CRK Reality s.r.o., schválila rada 17. září smlouvu o výhradním
zprostředkování prodeje uvedených
pozemků s touto kanceláří podnikající pod ochrannou známkou HOME
4 PEOPLE. Ostatní podmínky prodeje včetně ceny 2,28 miliónu korun
bez provize se nemění.
K 30. září bude na základě žádosti nájemce ukončena platnost
nájemní smlouvy s Radimem Pošíkem, který v zasedací místnosti
městského úřadu poskytoval služby
České pojišťovny.
Téhož dne ještě rada schválila
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k městskému pozemku 658/1 v ulici Na Lávkách, do něhož majitelé jednoho
z rodinných domů plánují položit
vodovodní přípojku. Břemeno bude
zřízeno za jednorázovou úhradu
1 tisíc korun bez DPH.
-qk-
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Sadské noviny

Kontroloři
navštívili
radnici

Opravená křižovatka ulic Husova a Tylova

Letošní investice
města

V prázdninovém i poprázdninovém období pokračují investiční
akce města podle schváleného
rozpočtu. Mateřská škola má v oddělení berušek a žabiček novou
elektroinstalaci a kompletně zrekonstruované kuchyňky ve všech
čtyřech odděleních, kde byly vyměněny obklady a instalovány
nové rozvody vody a elektřiny.
Kuchyňky jsou vybaveny novými
myčkami nádobí.
V objektu knihovny jsme přikročili k rekonstrukci podlah včetně nových betonů a krytin, instalaci

nových snížených sádrokartonových stropů, výměně svítidel a osazení nových oken do dvora objektu.
Opravy se dočkala římsa budovy muzea a výměnou prošly okapy
směrem do dvora, které již byly
v havarijním stavu.
Veřejnosti již také slouží kompletně opravená a v srpnu zkolaudovaná křižovatka ulic Husova
a Tylova, před dokončením je
i oprava ulice Podskalí.
Uvedené investice město pořídilo za 1,7 miliónu korun.
Jiří Jeník, místostarosta

Městská knihovna Karla Viky prošla o letních prázdninách rozsáhlou
rekonstrukcí. Naposledy byla knihovna otevřena ve čtvrtek 26. června.
Hned následujícího dne začali pracovníci města za pomoci knihovnic
stěhovat všechny knihy a nábytek, a to do přechodného útočiště školní
družiny. Pak přišla na řadu likvidace původní shnilé dřevěné podlahy,
následovalo vylití nové betonové a také montáž sádrokartonového stropu.
Mezitím se zedníci činili i na chodbách. Jako poslední se rekonstrukce
dočkala kuchyňka a kancelář. Stavební práce skončily výmalbou a následným velkým úklidem a stěhováním knih zpět do regálů.
Monika Malinová

V prvním zářijovém týdnu byla
podrobena činnost úřadu hned
dvěma kontrolám.
Úředníci z odboru regionálního
rozvoje Středočeského kraje kontrolovali spisy založené sadským odborem výstavby a územního plánování
zejména z hlediska souladu s platným stavebním zákonem. Kontrola
měla současně i funkci metodickou.
Nebyla shledána žádná pochybení,
a proto nebylo třeba přijímat žádné
opatření pro chod odboru výstavby.
Druhý kontrolní tým přijel ze
Státního zemědělského intervenčního fondu. Jeho pracovníci kontrolovali provedení úprav chodníku
na Palackého náměstí. Chodník
vedoucí okolo pamětní Mozartovy
desky byl zrekonstruován s pomocí
finančních prostředků z Programu
rozvoje venkova – osa Leader.
I v tomto případě proběhla kontrola
bez jakýchkoli nápravných opatřeCecilie Pajkrtová
ní.

Odkup
pozemků
schválen

Zastupitelstvo města na svém
mimořádném zasedání schválilo
odkup dosud nevypořádaných
pozemků pod Lhoteckou cyklostezkou za celkovou částku 817 tisíc
korun.
Zároveň bylo schváleno vyhlášení III. kola přijímání žádostí
o úvěr z Fondu rozvoje bydlení
na modernizaci bytů a domů. -qk-

Odešel
dobrý
člověk

Jsou okamžiky, kdy si uvědomíte tenkou hranici mezi
bytím a nebytím, nechcete
uvěřit špatné zprávě o odchodu
někoho, koho jste měli rádi,
koho jste si vážili a kdo kolem
sebe rozdával radost. Přesně
takový byl Vladimír Novotný.
Starostlivý manžel a táta, ale
také kamarád a basketbalový
trenér.
My jsme ho znali ještě
z jedné stránky – jako člena
zastupitelstva, který několik
funkčních období pracoval
pro město a jeho občany. Uměl
jasně vyjádřit svůj názor a také
hned hledal cestu k řešení
problémů. Nebál se oponovat,
pokud byl přesvědčen, že jím
navrhované řešení bude lepší. Zemřel nečekaně ve věku
49 let. Bude to trvat dlouho,
než se rána po jeho předčasném
odchodu zacelí…
Rada Města Sadská

SADSKÉ NÁDRAŽÍ V SOUTĚŽI – O titul Nejkrásnější nádraží ČR 2014 se
bude ucházet i výpravna Českých drah v Sadské. Starostka města Cecilie
Pajkrtová přihlásila zrekonstruovanou budovu do soutěže, kterou pořádá
Asociace Entente Florale CZ - Souznění, o. s., Praha. Pro vybrané finalisty
je možné hlasovat do 10. října. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se
uskuteční 11. listopadu v Senátu ČR.

25. září 2014
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Z posvícenské výstavy
drobného zvířectva

Tradiční posvícenskou výstavu drobného zvířectva pořádala v chovatelském areálu ,,Za Sokolovnou“ základní organizace Českého svazu
chovatelů Sadská ve dnech 23. a 24. srpna.
Letošní účast na straně chovatelů i návštěvníků byla poměrně vysoká.
Výstavu i přes částečnou nepřízeň počasí navštívilo 400 dospělých a kolem
250 dětí. Svá zvířata vystavilo 41 chovatelů, mezi které bylo rozděleno
38 cen: 15 pro králíky, 6 pro drůbež, 12 pro holuby, 2 pro exotické ptactvo
a 3 čestné ceny za účast pro mladé začínající chovatele.
K vidění bylo 169 králíků, 23 klecí drůbeže, 78 holubů a 6 voliér
exotického ptactva. Součástí výstavy byl i koutek začínajících mladých
chovatelů sadské organizace, jehož záměrem bylo zvýšení zájmu dětí
o chov drobného zvířectva, které by později přispělo k omlazení řad
chovatelů.
Vystavená zvířata byla posuzována Petrem Matouškem a Jaroslavem
Vlastníkem (králíci), Rudolfem Pikalem (holubi) a Pavlem Tučkem (drůbež). Cenu za nejlepší kolekci, kterou věnovala i předala starostka města
Cecilie Pajkrtová, získal Radomír Měsíček za kolekci dalmatinských rex
strakáčů černožlutých (378 b.). Cenu za nejlepšího samce získal se svým
francouzským beranem železitým (95 b.) př. Vlk (člen ZO ČSCH Sadská).
Nejlepší samice plemene velkého světlého stříbrného byla oceněna rovněž
95 body a cenu za ni získal př. Grus. Vítězem výstavy hrabavé drůbeže se
stal př. Procházka za zdrobnělou vyandotu bílou (1,1), za nejlepší vodní
drůbež byl oceněn pohárem př. Bajer za nejlepší kachny kajugy (0,1).
Mezi holuby byl jako nejlepší oceněn český stavák př. Beka a jako nejlepší
holubice king bílý, kterou vystavil př. Velechovský.
Jsme velmi vděčni za podporu města Sadské a doufáme, že nám i nadále zachová svou přízeň. Velké díky patří chovatelům, kteří nás obeslali
svými zvířaty, a vysokému množství návštěvníků, kteří nám pomáhají
udržet tradici místních výstav. V neposlední řadě bych ráda poděkovala
členům sadské základní organizace Českého svazu chovatelů za přípravu
areálu a zorganizování výstavy. Děkuji všem mnohokrát.
Michaela Hercoková

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Sadská
a do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 10. a 11. října 2014
a případného 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR
ve dnech 17. a 18. října 2014
Starostka města Sadská podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, a podle § 15
zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, v platném znění, oznamuje:
1. Hlasování ve volbách do Zastupitelstva města Sadská a Senátu
Parlamentu ČR se uskuteční
dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 11. října 2014 od 8. 00 hodin do 14.00 hodin.
2. Pro konání voleb jsou v Sadské zřízeny 3 okrsky:
Místem konání voleb v okrsku č. 1
je místnost č. 103 v přístavbě Základní školy Sadská, vchod z Riegrovy ulice pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Prokopova, Bojiště, Čs. armády, Paroubkova, Třebízského, Nádražní,
Husínek, Poděbradská, Na Valech, U Nadjezdu, Resslova, Žižkova,
Mírová, Jabloňová, Pražská, Palackého nám., Grégrovo nám.
Místem konání voleb v okrsku č. 2
je zasedací síň v přízemí radnice na náměstí Palackého 1 pro voliče
s trvalým pobytem v ulicích:
Jordán, Adamcova, Rašínova a Dr. Sokola (mimo bytovky), Na Lávkách, U Sídliště, Za Kinem, Sadová, Jesemany, Podskalí, Kostelní,
Husova, Tylova, Smetanova, Tyršova, K. Světlé, Hlouškova, Za Sokolovnou, Riegrova, Spálená, Barákova.
Místem konání voleb v okrsku č. 3
je třída č. 4 v přízemí Základní školy Sadská v ul. Karoliny Světlé
č. 386 pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Jindřichova, Hálkova, Mládežnická, V Zahradách, Lázeňská, Ke Hradištku, U Celny, Choděrova, Pístecká, Nymburská, Zvěřínská, Spojovací, Pod Bory, U Růži, Dr. Sokola - bytovky čp. 827, 828, 829, 830,
831, 832, Rašínova - bytovky čp. 858, 859, 860, 861, Mrsolská cesta,
Na Vodrážce, V Bořích, Karla Viky, Na Zámku.
3. Volby do zastupitelstva města: Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit
na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li
o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Starostka města Cecilie Pajkrtová při předávání poháru města Sadská
nejlepšímu chovateli.

4. Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
5. Každému voliči budou doručeny minimálně tři dny přede dnem
voleb hlasovací lístky pro obojí volby; spolu s nimi bude voličům
doručen též informační leták, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. Volič může obdržet hlasovací
lístky také ve volební místnosti ve dnech voleb.
6. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
dne 17. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 18. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky
ve volební místnosti ve dnech voleb.

Chovatelské mládí ZO ČSCH

V Sadské dne 19. 9. 2014

PaedDr. Cecilie Pajkrtová, starostka
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Nový projekt
v oblasti školství

V druhé polovině května byl
na odboru školství, kultury a památkové péče Městského úřadu
Nymburk zahájen nový projekt
„ORP Nymburk – společně na cestě
ke kvalitě vzdělávání“, který je
financován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Účast v něm
přijalo celkem 15 škol, přímými
příjemci finančních prostředků je
pouze 5 škol – ZŠ Komenského
Nymburk, ZŠ RAF Nymburk, ZŠ
Tyršova Nymburk, ZŠ Sadská a ZŠ
Rožďalovice.
Hlavním cílem je zkvalitnění
vzdělávání v základním školství
na území ORP Nymburk. Cíle
projektu se především promítnou
v intenzivní podpoře žáků, kteří
jsou ohroženi školním neúspěchem.
Všechny činnosti povedou k posílení jejich kompetencí k dalšímu učení. Projekt podporuje nové trendy
v učení, přináší do základních škol
více pedagogicko-psychologických
služeb odborníků, dále vzdělává

pedagogy a prohlubuje jejich znalosti a dovednosti. Přináší do základních škol moderní techniku
v podobě tabletů a umožňuje nákup
moderních aplikací, skrze které se
mohou žáci hravou formou zlepšit
v učení.
Kvalita služeb v základním
školství bude posílena také díky
mentorské, supervizorské a facilitátorské práci, kterou budou
pedagogům zajišťovat pečlivě
vybraní odborníci. K posílení pedagogických kompetencí dojde díky
vybraným kurzům akreditovaných
MŠMT. Dále v rámci projektu
vznikne „Strategie rozvoje základního vzdělávání ve správním území
ORP Nymburk“, která bude přehledem střednědobého plánu sledování
a zlepšování kvality a výkonu ZŠ
s ohledem na spravedlivost a rovný
přístup ke vzdělávání.
Projekt bude ukončen 30. června
2015. Téhož měsíce budou veřejnosti prezentovány na závěrečné
konferenci výstupy projektu.
Blanka Žánová, ředitelka ZŠ

Novinky v městské knihovně
Vašíček, Arnošt - Zajatci ďáblova chřtánu: David a Klára si
chtěli jen vyzvednout pár věcí
z chaty rodičů. Netušili, že některým místům je lépe se vyhnout.
Dobrodružný příběh plný záhad
a děsivých odhalení.
Kimmel, James Jr. - Soud
padlých andělů: Neobvyklý příběh o velké lásce i nenávisti. Brek
Cuttlerová má všechno – milovaného manžela, roztomilou dcerku
a úspěšnou právní praxi. Jednoho
dne o všechno jako mávnutím
proutku přijde. Ocitne se na osamělém železničním nástupišti,
má zakrvácené šaty a nemůže si
ani za nic vzpomenout, jak se tam
dostala. Nabízí se jediné vysvětlení.
Je mrtvá. Uvázla mezi světy na záhadném místě, kde žijí lidé z její
minulosti. Když nečekaně zjistí, že
před soudem stojí ona sama, dozví
se překvapující odpověď na snad
nejdůležitější otázku ze všech: Kdo
je skutečným posledním soudcem
našich životů?

Ulč, Ota – Škvorečtí: Tato kniha
je věnována autorovu nejbližšímu
americkému příteli Josefu Škvoreckému. Stýkali se pravidelně čtyřicet
let, vydávali české knihy a exilové
časopisy, jejich rodiny se navštěvovaly. Sbližovaly je názory na svět,
politiku a literaturu, ale také smysl
pro humor a absurdno. Kniha je
důkladným pramenem o Škvoreckých, vychází z autorových živých
vzpomínek a korespondence.
Potter, Alexandra - Na stejné
vlně: Taky jste kdysi v mládí potkala někoho, do koho jste se bláznivě
zamilovala, ale pak se vaše cesty
rozešly a už jste se nikdy neviděli?
A kolikrát vás napadlo, jak by se život vyvíjel, kdybyste měli víc času
se poznat? Tuhle otázku si klade
nejen Grace, která se právě rozešla
se snoubencem, ale i její nejlepší
kamarádka svobodná matka Rhian.
Spolu s nimi se pokoušejí najít tu
pravou lásku i posluchači netradiční rozhlasové seznamky „Na stejné
vlně“.
Monika Malinová
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POZOR!
Taneční kroužek latinsko-amerických tanců
NEKONČÍ!
Taneční kroužek latinsko-amerických tanců, který se
dva roky konal v ZŠ Sadská, nekončí. Kroužek pro děti vedl
tanečník Matěj Charvát vždy jednou týdně v tělocvičně základní školy. Nyní kroužek přechází pod kulturní a informační
centrum s novým názvem Taneční klub No Stress.
Tréninky se budou konat dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek, vždy
od 15.45 do 17.30 hod. v budově KIC na Palackého náměstí v parketovém sále v 1. patře.
Cena: 200 Kč měsíčně (platba převodem na účet 0504916389/800)
Náborové hodiny zdarma v úterky a čtvrtky do konce září, věk dětí
není omezen! Informace na tel.: 605 968 614 – Matěj Charvát.
Přijďte tančit, těšíme se na Vás!

DÁMSKÁ
ŠATNA
Situační komedie Arnošta Goldflama z prostředí malého ochotnického divadla v podání Divadelního
spolku Jiří v Poděbradech. Inscenace vás seznámí se čtyřmi herečkami
různého věku, typu a rozličných
názorů, které svůj život zasvětily
prknům znamenajícím svět.
V sobotu 4. října od 16.00 hod.
v sadském kině
Vstupné 80 Kč, senioři a děti 50 Kč

JAK VÍLA
MODROVLÁSKA
SPLNILA TŘI PŘÁNÍ

Divadelní pohádkový příběh z Podkrkonoší. Přijďte a uvidíte veselý
pohádkový příběh, který v sobě
skrývá poznání o tom, že ani největší kouzlo nemá žádnou cenu,
když člověku vládně chamtivost,
lenost a sobectví nad soucitem,
dobrotou a láskou, a učí nás přemýšlet hlavou a jednat srdcem.
Vstupné jednotné 50 Kč
V neděli 19. října od 16.00 hod.
v sadském kině
Vstupné jednotné 50 Kč

LÉČITEL
RUDOLF PITRA
zavítá opět do Sadské.

Zájemcům bude k dispozici
v pondělí 20. října v 1. patře
budovy muzea.
Objednat se můžete v KIC
města Sadská, v knihovně
nebo telefonicky na číslech:
325 594 329 a 603 891 304

Pátek 7. listopadu
od 19.00 hodin v sále kina

SEXTET

D iva d lo Me t r o
uvádí komediální hru
z kliniky na změnu
pohlaví. Hrají Zuzana
Slavíková, Vladislav
Beneš, Martin Cikán a Kateřina
Urbanová. Vstupné od 180 Kč
do 220 Kč. Vstupenky lze koupit
v předprodeji v kanceláři KIC
na Palackého náměstí v Sadské.

Člověče, poskoč si…
Poslední prázdninovou sobotu se na Skále a v jejím okolí konala hra pro
děti, rodiče a prarodiče. Zúčastnila se jí padesátka odvážlivců, kteří skákali
v pytli, vyzkoušeli si orientační běh, lezli po laně, házeli šipky, sbírali sirky
chňapkou, namáhali mozkové závity při luštění, skákali popředu i pozadu
a dokonce museli překonat i provázkovou trasu. Nejmladším sportujícím
účastníkům bylo dva a půl roku. V cíli bylo pro všechny připraveno malé
občerstvení a věcné ceny.
Za sponzorský dar děkujeme firmě Figaro, která věnovala čokoládové
bonbóny. Akci pořádali křesťané z Apoštolské církve. Zájemci z řad
účastníků, kteří by chtěli získat fotky ze hry, mohou psát na adresu
zuz.sedlackova@seznam.cz.
Zuzana Sedláčková
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PŘÍSPĚVKY
ČTENÁŘŮ

Inzerujte
Co vy na to? v Sadských
Ahoj, asi mě neznáte, ale já jsem
číča, čili kočka domácí. O domácí
se dá už těžko mluvit. Doma mi
novinách!
říkali Rozinko. To se však změnilo, když jsem na svých toulkách
po zahradách potkala kocoura
Lakyho.
Byla to láska na první olíznutí
ouška. Pak se mi narodila koťátka.
Páníčky to moc naštvalo. Odvezli
mě i s koťátky daleko od mého
pelíšku. Teď už mi nikdo Rozinko
neříká a moje koťátka jsou každému na obtíž.
Včera jsem potkala jednu pěknou kočinu a ta mi řekla, že za to
nemohu já, ale lidičky, kteří si nás
pořizují. Ona má prý po starostech.
Její moudrá panička jí koupila
tabletky, aby nemohla mít koťátka, i když se zamiluje do fešného
kocoura. Stále má svůj pelíšek,
i když je tak trochu koketa a kočičí mrouskání jí není tak docela
cizí. Co vy na to? Pouvažujte, zda
to není řešení taky pro vás a vaši
kočičku.
Autor si nepřeje
zveřejnit své jméno

Sadské noviny
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n Prodej slepiček: Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje
svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen lohmann hnědý, tetra hnědá a dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý
a bílý. Stáří 15 až 20 týdnů. Cena 149 až 180 Kč/ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze z našeho chovu! Prodej se uskuteční ve čtvrtek 16. října 2014 v Sadské u vlak.
nádraží – 14.50 hod. Při prodeji slepiček i 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

25. září 2014

ČSSD pro rozumnou a transparentní správu města
1
2
3
4
5
6
7
8

Ing. Štefková Michaela
Ing. Lambert Jaroslav
Pfeifer Jan
Hnilo Petr
Maličká Jaroslava
Hartmann Miloš
Štanclová Stanislava
Javůrek Petr

9
10
11
12
13
14
15

Horna Martin
Rajchman Václav
Svoboda Jaroslav
Kratochvíl Martin
Piskáček Michal
Hartmannová Veronika
Winkler Jiří

 Rekonstrukce a rozvoj městské infrastruktury

Postupná rekonstrukce silnic a chodníků podle veřejného harmonogramu.

 Bezpečné město a prevence kriminality

Kamerový systém na klíčových místech financovaný z fondu prevence kriminality MV. Zlepšení řízení městské policie.

 Informovanost, otevřenost, transparentnost

Zlepšení komunikace mezi městem a občany. Přehledný registr veřejných zakázek a smluv.

 Dořešení situace jezera

S podporou kraje převedeme dobývací prostor na veřejné koupaliště
s patřičným zázemím.

 Podpora sportu a cykloturistiky

Zlepšíme značení a navázání stávajících cyklostezek. Pokusíme se reali
zovat trasu „Sadská-Písty“.

 Sociální program

Podpoříme rodiny s dětmi. Budeme dále rozvíjet základní školu
a mateřskou školku. Připravíme vzdělávací programy pro nejmenší.

Váš hlas pro nás = naše práce pro vás!
Volte číslo 4!
Z našeho volebního programu:

Správa veřejných financí

• získání dalších finančních prostředků ze strukturálních fondů
Evropské unie

Infrastruktura a územní
rozvoj města

• přestavba Palackého náměstí
• přístup na radnici pro osoby
zdravotně handicapované

Bydlení

• výstavba sociálních bytů podporovaných státem – dům s pečovatelskou službou, startovací
byty

Bezpečnost občanů a jejich
majetku
• instalace kamerového dohlížecího systému ve městě ke zvýšení bezpečnosti občanů
• bezpečná cesta do školy –
denní dozory na přechodech
pro chodce
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Doprava

• parkoviště P + R u nádraží
Českých drah
• projektová příprava obchvatu
Sadské

Školství, zdravotnictví
a sociální péče

• dokončení rekonstrukce dílen
základní školy na učebny
• zřízení denního stacionáře pro
seniory

Kultura, sport, volný čas

• v ybudování víceúčelového
kulturního zařízení
• vybudování dalších dětských
hřišť

Ochrana životního prostředí
• citlivý rozvoj turistického potenciálu v oblasti Jezera
• vyčištění (odbahnění) slepého
ramene Labe

UPOZORNĚNÍ PRO VOLIČE!
Pod pořadovým číslem 10 je na kandidátní listině ODS zesnulý Vladimír
Novotný. Vzhledem k tomu, že již ze zákona nelze delegovat na jeho
místo náhradníka, budou se volby konat bez změny kandidátky.

KANDIDÁTI KSČM
JSOU DOBROU VOLBOU!
Vážení spoluobčané, přátelé,
za několik málo dnů budete mít opět možnost svými hlasy rozhodnout
o tom, kdo bude pracovat v sadském zastupitelstvu. Zvolení zastupitelé
pak rozhodnou, kdo bude starostou a místostarostou.
Jsme přesvědčeni, že za uplynulá léta jste získali dosti zkušeností
s tím, jak to v našem městě chodí, dost názorů na to, co se povedlo, co
se mělo a mohlo udělat, ale neudělalo, co se udělalo špatně, i na to, kde
byly prostředky města vydány zbytečně a nezodpovědně! Kandidáti
KSČM Vás vybízejí ke změně poměrů v našem městě! Chceme se
s Vámi radit o jeho prioritách formou besed, anket nebo dotazníkových
akcí. Ani patnáctičlenné zastupitelstvo nemusí přijít na všechno. Jsme
toho názoru, že se u nás málo dělá pro rodiny s dětmi, pro seniory
a pro osoby zdravotně postižené, velmi málo se pracuje s občany
méně přizpůsobivými.
Zlepšíme průhlednost financování potřeb města tak, aby Vám bylo
zřejmé, kam finance jdou, na co byly použity. Právem se ptáte: Co
s odpady a jejich separací? Dovolíme si tvrdit, že v krátké době 2 až
3 let bude možné upustit od poplatků u občanů starších 80 let a u dětí
do jednoho roku. Nádoby na odpad jinde dávají zdarma!
Problémů je jistě více. Jak je chceme řešit, najdete v našem volebním programu, který dostanete do domácností nebo je k dispozici
na adrese www sadska.kscm.cz.
UCHÁZÍME SE O VAŠI PODPORU A DĚKUJEME ZA NI!
Václav FRANK,
lídr volebního uskupení KSČM
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Turnaj tenisových veteránů

Poslední srpnovou neděli uspořádal tenisový oddíl TJ Sadská
na svých kurtech druhý ročník
Veteran cup dvojic, na kterém
mohly startovat dvojice mužů,
jejichž členové dosáhli v součtu
věku minimálně 100 let. Výjimkou byly smíšené pár y a dvojice žen, které mohly startovat
bez věkového omezení. Turnaje
se účastnilo celkem 11 dvojic
a za zmínku stojí, že mezi nimi
byli i hosté z Prahy a okolí, což
svědčí o dobrém jménu sadského
tenisového oddílu a jeho zázemí,

které se podařilo svépomocí vybudovat.
I když organizátoři museli improvizovat, účastníci za krásného
počasí sehráli velice mnoho napínavých utkání.
Vítězi celého turnaje se stali
Libor Pospíšil s Josefem Číhalem,
druhé místo obsadil Miroslav Pavlík s Pavlem Kozákem a třetí Jaroslav Čermák s Pavlem Mazánkem.
Poděkování patří všem zúčastněným a těm, kteří se na organizaci
turnaje podíleli.
Oddíl tenisu TJ Sadská
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Velká radost
z malých Vos

Předsezónní přípravu zakončil basketbalový oddíl sadských Vos jako
vždy na mezinárodním turnaji v Ostravě. Hlavně pro nejmenší hráčky
do 11 let to byl první opravdu veliký turnaj. Při absenci většího počtu
dívčích týmů této kategorie jsme museli bojovat s mnohem vyššími
a silnějšími družstvy chlapců. O to víc nás potěšily nebojácné výkony
holek, které došly až do semifinále, kde narazily na pozdějšího vítěze, tým
Žiliny A. Na atleticky a fyzicky výborně disponované kluky jsme neměli,
ale přesto jsme velmi toužili po zisku kovů. To se ukázalo v boji o bronz.
Tady jsme se utkali s Žilinou B, které jsme ve skupině podlehli pouze
o 4 body až v samém závěru utkání. Odveta tak slibovala urputný souboj.
Po hlavě se holky vrhaly do každého kontaktu, nutily chlapce faulovat
a na konci se radovaly z výrazného vítězství 53:25! Zisk bronzových
medailí byl nečekaným úspěchem a příslibem do celé sezóny.
Blanka Žánová

Začala kuželkářská liga

Po druhém kole kuželkářské ligy drží Sadská 5. místo ve skupině A,
když hodila o jedinou kuželku méně, než její soupeř z Duchcova. V čele
tabulky je Jičín následovaný Hořicemi, Duchcovem a Rokycany.
V pořadí jednotlivců si ze sadských nejlépe vede Václav Pešek (8.). Aleš Košnar je 14., Martin Schejbal 21. a Tomáš Bek 41. -zrlavnostní otevření II. etapy Lhotecké cyklostezky se konalo
1. září 2014 v odpoledních hodinách. Přestože deštivé počasí
poznamenalo účast cyklistů, bruslařů i přihlížejících, vzácní
a milí hosté se dostavili. Slavnostního přestřižení pásky se ujali hejtman
Středočeského kraje Miloš Petera, ředitel Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy Václav Chytil, autor projektové dokumentace
Libor Marek a zástupci stavebních společností Jiří Schulmeister a Vladimír Jehlička. Otevření se zúčastnila také starostka Sadské Cecilie
Pajkrtová a starosta Kostelní Lhoty Tomáš Drobný. Pondělí 1. září tak
bylo významným dnem nejen pro prvňáčky, ale i pro město.
-zr-
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