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ZDARMA

V okolí školy začala první etapa úprav
V pondělí 10. července začala 1. etapa stavebních úprav
Palackého náměstí v okolí základní školy. Stavební práce výrazně omezily nejen průjezd vozidel, ale i průchod
chodců v ulicích Riegrova, Karoliny Světlé a přilehlých ulic,
včetně parkoviště na náměstí u radnice a v okolí školy.

Odvlhčení základů školy, nové svody dešťové vody pod budovanými chodníky, vytvoření nových parkovacích míst u ZŠ,
ale i frézování starého asfaltového povrchu mezi radnicí, hasičárnou a školní budovou, pohyb stavebních strojů a stavební materiál složený všude kolem, to je stav, který budeme muset o prázdninách v tomto místě přetrpět, aby se vše začátkem
nového školního roku mohlo ukázat v novém kabátě.
Fotogalerii najdete na straně 6.

Milí čtenáři,
děti se těší z prázdnin, řada z vás prožívá
zasloužené dovolené, mnozí se na ni teprve chystáte. Počasí nás někdy potrápí tolik
potřebným deštěm, ale i tepla si užíváme
dost. Dalo by se říci – taková okurková
sezona. Není tomu však v našem městě.
Probíhá současně několik větších akcí. Začala rekonstrukce domu číslo popisné 78
v Kostelní ulici, v plném proudu je rekonstrukce chodníků, komunikace a přechodů
před Základní školou, finišuje přístavba
Základní školy, která se pyšní barevným
kabátem. K závěru se blíží restaurace

Mariánského sloupu na náměstí, započne
výstavba nám všem vlastní „Paroubkovské
kapličky“ u Zvěřínka. Probíhá i úprava
psího útulku AURA, kde chceme, aby i jeho
nájemníci měli lepší prostředí. Řada těchto akcí si zcela nutně vyžaduje podstatná
omezení pro pěší i motoristickou veřejnost.
Uzavřena je část chodníku před domem čp.
78 v ulici Kostelní, uzavřena je komunikace Karoliny Světlé a částečně i ulice Riegrova. Moc prosím, buďme k sobě ohleduplní, buďme pozorní, aby v těchto místech
nedošlo k úrazu, nebo dopravní nehodě.
Žádný z nás si ublížení na zdraví, nebo mimořádnou událost jistě nepřeje. Nutno při-

pomenout, že právě v souvislosti se stavbou
v okolí Základní školy a v severní části náměstí Palackého, bude muset být výrazně
omezen prostor pro posvícenské atrakce.
Zcela jistě jich bude menší počet, než jsme
bývali zvyklí. Umístěny budou v jižní části
Palackého náměstí, některé i před Mariánským sloupem. Stánky pak v ulici Kostelní. Věřím, že u vás najdeme pochopení.
Přeji dětem hezký druhý poločas prázdnin
a vám, kteří se teprve chystáte na dovolenou, příjemný odpočinek.
Václav Frank,
místostarosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

Ze zasedání Rady města Sadská dne 21. června 2017
Prodej
části
pozemku
p.č. 1668/5
Paní J.Hercoková a paní H.Babecová požádaly o prodej části pozemku
p.č. 1668/5 o výměře cca 15 – 20 m2
za účelem vybudování příjezdové
komunikace k jejich nemovitostem
s tím, že na vlastní náklady nechají
zhotovit oddělovací geometrický
plán.
Rada města schválila: Zveřejnění záměru prodat část pozemku
p.č. 1668/5 o výměře cca 20 m2
ve vlastnictví města Sadská za účelem vybudování příjezdové komunikace.
Výběr dodavatele – rekonstrukce čp. 78
Do výběrového řízení na akci Rekonstrukce bytového domu v Kostelní čp. 78 a půdní vestavba podaly
nabídky 2 firmy, cenově výhodnější
nabídku ve výši 4.333.333,‑ Kč bez
DPH podala firma Prostav, s.r.o.
Rada města schválila: Jako dodavatele akce „Rekonstrukce bytového domu v Kostelní čp. 78
a půdní vestavba“ firmu Prostav,
s.r.o., Poděbrady, která dílo provede
za cenu 4.333.333,‑ Kč bez DPH,
tj. 5.243.333,‑ Kč s DPH. Zároveň
RM schválila s firmou Prostav s.r.o.
smlouvu o dílo na tuto akci.
Výběr dodavatele – nábytek
do ZŠ Sadská
Do výběrového řízení na akci Nábytek do nových učeben ZŠ Sadská podaly nabídky 3 firmy, cenově nejvýhodnější nabídku ve výši
283.030,09 Kč bez DPH podala
firma MAKRA DIDAKTA s.r.o.
Rada města schválila: Jako dodavatele akce „Nábytek do nových
učeben ZŠ Sadská“ firmu MAKRA

DIDAKTA s.r.o., Nymburk, která
dílo provede za cenu 283.030,09 Kč
bez DPH, tj. 342.466,41 Kč s DPH.
Zároveň RM schválila s firmou
MAKRA DIDAKTA s.r.o. smlouvu
o dílo na tuto akci.
Výběr dodavatele – stavební
úpravy v okolí ZŠ
Rada města schválila: Jako dodavatele akce „Stavební úpravy pro
zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců v okolí ZŠ Sadská“
firmu HALKO stavební společnost
s.r.o., Kolín, která dílo provede
za cenu 5.826.310,75 Kč s DPH.
Rada města schválila: Smlouvu o dílo na výše uvedenou akci
na 1. etapu v roce 2017 s firmou
HALKO stavební společnost s.r.o.,
ve výši 3.737.875,78 Kč včetně
DPH.
Rada města schválila: Smlouvu o dílo na výše uvedenou akci
na 2. etapu v roce 2018 s firmou
HALKO stavební společnost s.r.o.
Kolín, ve výši 2.088.434,97 Kč
s DPH s tím, že smluvní strany jsou
oprávněny od smlouvy odstoupit
při nezískání finančních prostředků na 2. etapu stavby (neuvolnění
v rozpočtu pro rok 2018, nezískání
dotačních titulů pro rok 2018 aj.).
a to písemnou formou nejpozději
do 31.03.2018.
Žádost pana J. Becka
Pan Josef Beck požádal o pronájem
pozemku p.č. 2185/11 (prostoru
rekultivované skládky) za účelem
provozování zábavného parku pro
děti od 27.06. do 16.07.2017.
Rada města zamítla: Žádost pana
Josefa Becka, Újezd nad Lesy,
o pronájem pozemku p.č. 2185/11
od 27.06. do 16.07.2017 s tím, že

dlouhodobý pronájem pozemku
není pro obdobné aktivity vhodný,
není zde sociální zařízení ani odpovídající přípojka elektrické energie.
Vyhlášení výběrového řízení –
strážník MP
Ke dni 01.10.2017 se pravděpodobně uvolní 1 místo strážníka MP Sadská, je vhodné v předstihu vypsat
na uvolněné místo výběrové řízení.
Rada města vyhlásila: Výběrové
řízení na obsazení pracovní pozice strážník Městské policie Sadská s termínem podání přihlášek
do 20.07.2017.
Žádost o povolení sportovní akce
Pan Oldřich Štefka, provozovatel
firmy LOGYM FITNESS SADSKÁ, požádal o povolení sportovní
akce závodu Viking dne 05.08.2017
v prostoru sadského Jezera se startem a cílem soutěže u vjezdové brány do areálu. Zároveň požádal o asistenci SDH Sadská a MP Sadská
od 13 do 15 hodin.
Rada města povolila: Konání
sportovní akce závodu Viking dne
05.08.2017 v prostoru sadského
Jezera firmou LOGYM FITNESS
SADSKÁ, Třebízského 857, 289 12
Sadská.
Výběr dodavatele – cisternová
automobilová stříkačka
Do výběrového řízení na akci Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Sadská II
podaly nabídku dvě firmy, cenově
výhodnější nabídku podala firma
KOBIT, spol. s r.o.
Rada města schválila: Jako dodavatele akce „Nákup cisternové
automobilové stříkačky pro jednotku SDH Sadská II“ firmu KOBIT,
spol. s r.o., Praha 6, která ji dodá
za 7.621.427,‑ Kč s DPH.

Kaple
Zastupitelstvo města odhlasovalo 26. 4. 2017, že požádá církev o převedení kaple Panny Marie Bolestné
do majetku našeho města. Tomu je věnován i článek pana starosty v našich novinách. Protože patřím k menšině zastupitelů, kteří s převodem nesouhlasí, rozhodl jsem se podělit o své názory s občany Sadské.
Nemám rozhodně nic proti udržování památek, ale starat o svůj majetek by se měl především vlastník a to
je v tomto případě církev, která dostává a ještě dlouho dostávat bude,v rámci církevních restitucí, miliardy.
Kaple je sakrální stavba a komu jinému by tedy měla patřit, než církvi. Nemyslím si, že by se naše město mělo
stát odkladištěm nepotřebných nebo nevyužitých nemovitostí. Na zastupitelstvu, kde pan farář vystoupil
ohledně kaple, uvedl též, že mají 10 kostelů a potřebují jen 3. Mám tomu tedy rozumět tak, že až se převede
kaple, nabídne mám církev i kostel?
Rekonstrukce by se měla údajně hradit z dotací, je třeba si uvědomit postup jednotlivých kroků celé akce.Nejprve se kaple převede na město a pak lze žádat o dotace, pokud nějaké vůbec budou. A když nebudou, církev
kapli nazpět jistě chtít nebude, když se jí nyní potřebuje zbavit. Přejde‑li ovšem kaple do vlastnictví města,
bude již naší povinností postarat se o ní. Bude to stát jednak peníze, ať už dotace budou nebo ne a také to
bude stát čas odpovědných pracovníků. Obojí pak bude na úkor občanské vybavenosti, která je už tak za minulá desetiletí velmi zanedbaná. Je přece jasné, že to co bude investováno do renovace a údržby kaple, to
bude chybět na investice do chodníků, ulic ap.
Na uvedeném zastupitelstvu padly z řad občanů dvě připomínky a obě byly proti převzetí kaple městem.
První připomínka považuje převzetí kaple za zbytečnou finanční zátěž pro město do budoucna. V druhé připomínce byla vyjádřena velmi racionální úvaha. Není třeba měnit vlastnictví kaple, ať si ji ponechá církev
a město může dle svých možností při jejich opravách pomoci.
Karel Skřivánek

ZPRÁVY Z MĚSTA

Důležitá
telefonní čísla:
Hasiči: 150

Recyklace elektrospotřebičů prospívá životnímu prostředí v našem městě

Záchranná služba: 155
Evropské tísňové volání:
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VAROVÁNÍ
V posledním týdnu došlo na jezeře k výraznému
nárůstu sinic, které mohou ublížit na zdraví. Stále
platí, že koupání je na vlastní nebezpečí.

112

Václav Frank,
místostarosta

Policie ČR v Sadské: 158
Městská policie v Sadské:

800 20 21 21

UPOZORNĚNÍ
OBČANŮM

Městské lesy v Sadské spravuje fyrma Deblice – lesy s.r.o..
V současné době je prováděna
těžba v lokalitě Mrsolská cesta.
S ohledem na skutečnost, že
stále dochází k odcizování vytěženého dřeva ze skládek, upozorňujeme, že jde o přestupek
dle zákona č. 251/2016 Sb.
Pokud mají občané zájem
o palivové dřevo, mohou si
jej objednat u lesního pana
Ing. Šlemra, na čísle telefonu
605 350 107. Pro úplnost uvádíme ceny prodávaného dřeva
na palivo ze skládek.
Jehličnany 1.050 Kč za 1m3
Dub 1.300 Kč za 1 m3
Bříza 1.200 Kč za 1 m3
Dřevo je možné po dohodě
s panem lesním natěžit i samovýrobou, kde se cena pohybuje
od 200 Kč do 350 Kč za plnometr.
Václav Frank,
místostarosta

Ze zasedání Rady města
Sadská dne 28. června 2017
Rada města schválila:
Cenovou nabídku ve výši 78.372,‑
Kč firmy Michal Remsa, Sadská,
na zhotovení repliky Paroubkovské
kapličky u Sadské. Zároveň RM
schválila smlouvu o dílo na tuto
akci.
Rodinné centrum Život je hra z.s.
požádalo o povolení konání triatlonu „Železný pes 2017“ dne 19. 08.
2017 a caniscross závodu Saďák
20. 08. 2017.
Rada města povolila: Rodinnému centru Život je hra z.s., konání
triatlonu „Železný pes 2017“ dne
19. 08. 2017 a caniscross závodu
Saďák dne 20. 08. 2017, které budou částečně organizovány na pozemcích města Sadská. Předpokladem je organizační zajištění akcí
a úklid prostor.
Text byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů, v platném znění

Vaše snažení recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí a má
stoupající tendenci. Naše město obdrželo certifikát od společnosti ASEKOL, který vypovídá
nejen o přínosech třídění televizí, počítačových
monitorů, mobilních telefonů, ale také o velkém
významu sběru dalších drobných elektrospotřebičů, pro domácnosti již často nepotřebných.
Díky environmentálnímu vyúčtování společností
ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, jak město Sadská, díky vašemu pochopení, prospělo ekosystému Země.
Z certifikátu je zřejmé, že jsme v loňském roce vytřídili 263 televizí, 32 kusů monitorů a 2 465,73 kg dalších
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 98,04 MWh elektřiny, 5 144,24 litrů ropy, 453, 83 m3 vody a 4,20 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 20,93 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných
odpadů o 95,24 tun.
Výsledek tedy jednoznačně ukazuje, že zpětný odběr
elektrozařízení, a to i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
Rád bych vám všem, kteří tříděním drobného elektroodpadu přispíváte k ochraně životního prostředí, vyslovil
obrovský dík.

Václav Frank,
místostarosta

Oznámení
Město Sadská přijme zájemce o pracovní pozici strážník Městské policie Sadská
Zákonné předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, v platném znění:
státní občanství ČR, věk min. 21 let, střední vzdělání
s maturitní zkouškou, bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní
způsobilost
Další požadované předpoklady:
ŘP skupiny B
fyzická zdatnost
znalost práce na PC (Word, Excel, internet, apod.)
loajalita, časová flexibilita, schopnost samostatné práce
i práce v týmu, komunikační dovednosti, odolnost vůči stresu
dovednosti sebeobrany a zbrojní průkaz skupiny D výhodou
platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
výhodou

Požadované doklady:
strukturovaný životopis
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
čestné prohlášení ne starší než 3 měsíce dle § 4a odst. 1
písm. b) c) zák.č.553/1991Sb.
čestné prohlášení ne starší než 3 měsíce dle § 4b odst. 4
zák. č. 553/1991 Sb.
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji
pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Nabízíme:
zajímavou a náročnou práci
odměňování dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
a dalších předpisů platných pro odměňování zaměstnanců
ve veřejné správě a službách, platová tř. 7.

Kontaktní osoba pro podávání informací: Milan Dokoupil, 325 546 601, 725 858 209
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ZE ŽIVOTA MĚSTA

ZE SPORTU

Míša na olympiádě
Olympiáda dětí a mládeže je celorepubliková sportovní soutěž
mnoha sportovních disciplín. Družstva i jednotlivci soutěží proti
sobě, ale zároveň proti sobě soutěží i jednotlivé kraje. Středočeský kraj byl v celkovém bodování třetí a my máme to štěstí,
že sportovkyně, která se této významné události zúčastnila, je
ze Sadské. Proto jsem využila příležitosti a položila nadané patnáctileté basketbalistce Míše Dvořákové pár otázek.

Míšo, prozraď nám něco o olympiádě. Kde se vlastně odehrávala?
Olympiáda se konala v koncem června v Brně. Na výstavišti proběhlo slavnostní zahájení, sportovci každého kraje nastupovali za svým vlajkonošem. Několikanásobně zlatá olympijská sportovkyně Martina Sáblíková
zapálila olympijský oheň. Celou slavnost uzavřel koncert skupiny Slza.

To muselo být nádherné. Jako opravdická olympiáda!
Ano, každý den večer se konal slavnostní ceremoniál předávání medailí
v olympijské vesničce. Po závěrečném předání medailí bylaolympiáda
ukončena koncertem zpěváka Sebastiana.

Měla jsi pocit, že jde o něco výjimečného? Bylo to jiné než
běžné turnaje?

V E J F U K YJÁ DA

Byl to neskutečný zážitek a jsem ráda, že jsem na olympiádě mohla
soutěžit a zúčastnit se jí. A jiné to bylo také proto, že jsem hrála s jinými
hráčkami a pod jiným trenérem než obvykle.

Aha, jestli tomu dobře rozumím, šlo tedy o basketbalový
team složený z různých hráček, které mají bydliště ve Středočeském kraji. Jak ses do reprezentačního družstva dostala?
Do reprezentačního družstva pro Středočeský kraj mě vybrala trenérka
z Brandýsa nad Labem paní Štemberková, která měla na starost družstvo
dívek, ale nakonec na olympiádu jeli jiní trenéři.

Byl to nezvyk mít jiného trenéra?
Ano, každý trenér má jiný styl a systém hraní.

ký kraj bojoval o 3. místo s Královehradeckým krajem, ale bohužel jsme
prohráli,takže jsme skončili na 4. místě.

Jak vypadalo vaše olympijské oblečení?
Dostali jsme červenočerné teplákové soupravy,bílé tričko a černé legínové
tříčtvrťáky. Toto oblečení nám zůstalo na památku. Dres jsme měli bíločervený a ten jsme museli vracet, přestože některým krajům byly ponechány.
Z jakého důvodu, to netuším.

Tvým základním domovským klubem, který tě naučil hrát
košíkovou, jsou Sadské vosy. Vzpomínáš ráda?
Na Sadské vosy ještě naštěstí nemusím vzpomínat, protože za ně pořád
hraju a jsem ráda, že můžu být stále hráčkou tohoto týmu. Hrajeme Nadregionální soutěž U19. Za všechno co jsem se jako malá naučila, vděčím
trenérce Blance Žánové a samozřejmě i ostatním trenérům, které jsem
měla, než jsem přešla do pražského týmu.

Takže za jaký pražský klub tedy hraješ?
Jsem hráčkou pražského klubu Basket Slovanka, který hraje extraligu pod
vedením trenéra Jiřího Touška.

Může člověk v týmu vyniknout i jako jednotlivec? Máš, kromě účasti na olympiádě, i nějaké jiné úspěchy?
Znala jsi své spoluhráčky?
Většinu svých spoluhráček jsem znala, protože proti sobě hrajeme zápasy
a zároveň tam byly hráčky, které se mnou hrají ve stejném klubu.

Jak jste trénovaly? Kolikrát týdně?
Bohužel jsme měly pouze dva tréninky a díky tomu jsme se nestačily
sehrát. Na prvním tréninku se nás sešlo 16 hráček a z toho bylo vybráno
12 hráček, které se zúčastnily druhého tréninku a ty pak reprezentovaly
Středočeský kraj.

Jak potom probíhala samotná soutěž?
Soutěž basketbalu probíhala ve dvou skupinách. První dva umístěné kraje
v každé skupině hrály semifinále. Vítězové hráli o 1. a 2. místo. Středočes-

Stala jsem se vicemistryní MČR U15, které se letos konalo v Hradci Králové a byla jsem také vyhlášena nejlepším střelcem trojek MČR U15.

To je skvěle našlápnutá kariéra, na to že je ti teprve patnáct
a končíš základní školu. Jaké jsou tvé „basketové“ plány
do budoucna? Kam by ses až chtěla dostat?
Moje plány jsou stát se v příští sezóně mistryní ČR U17 a dále získat první
místo v Nadregionální soutěži U19. Dalším cílem je hrát nejvyšší basketbalovou soutěž.
Třeba jednou budeš na Olympijských hrách reprezentovat Českou republiku. Moc bych ti to přála. Děkuji za rozhovor Míšo a přeji ti hodně štěstí.

S Michaelou Dvořákovou si povídala Zdenka Hamerová

Dne 24. 6. 2017 se na sportovišti v Prokopově ulici konal již 6. ročník Vejfukyjády.
Tuto akci zajišťuje spolek Vejfukáři. Pro
mnohé z vás to je asi pojem neznámý, proto dovolte, abych nás trochu představila.
Jsme spolek mladý, podporující rozvoj
dobrých sousedských vztahů (což se někdy tak úplně nedaří), rozvoj dětí a jejich
vztah ke sportu a pohybu. V neposlední
řadě vyvíjíme také preventivně – osvětovou činnost.
Naše Vejfukyjáda začala tradičně zápisem na nohejbalový turnaj v 9.00 hod. Zapsalo se mnoho
zdatných a hlavně statečných sportovců, neboť již
od ranních hodin nám dopřávalo sluníčko hodně
tepla. V 10,00 hod začal turnaj. Byly to zápasy
vskutku mistrovské.
Od 14,00 hod bylo oficiální zahájení Vejfukyjády.
Nejprve přijel strážník Městské policie Sadská
a předvedl dětem nový policejní vůz Škoda Yetti
a vše, co k němu patří. Nejvíce děti zaujala foukačka na uspávání zvěře. I někteří dospělí byli
zaujati ukázkou vybavení MP a největší vtipálci
si vyzkoušeli, jak vypadá pohled ze zadní sedačky
policejního vozu.
Na celé odpoledne dal k dispozici pro malé i vel-

ké svůj historický hasičský vůz pan Holan. Díky
jeho ochotě a nasazení se malí i velcí mohli svézt
na krátké trati a vychutnat si jízdu veteránem.
Velké díky také patří rodině pana Sekyrky, který
dal k dispozici zahradní bazén. Takže všechny
děti přežily odpolední výheň bez přehřátí. Snad
přežil i ten bazén, protože největší atrakcí se staly
skoky do bazénu s rozběhem.
Potom přijeli hasiči ze Sadské a udělali dětem
pěnu. Tato atrakce zaujala nejen děti, ale i dospělé. Mezi tím si děti stavěly již tradiční hrad z papírových krabic, což je každý rok baví.
Nato začaly soutěže. Běžela se opičí dráha, která
byla pro všechny věkové kategorie. Nejmladšímu
závodníkovi byly 2 roky.
Pro děti byla připravena spousta hodnotných cen
a nikdo neodešel s prázdnou. Po skončení oficiálního programu Vejfukyjády nastal čas opékání
buřtů. K dispozici byla také limonáda, nanuky
a sladkosti, které jsme díky štědrosti sponzorů
mohli dávat dětem zadarmo. Také maminky se
nenechaly zahanbit a donesly to, co doma napekly. Všem nám moc chutnalo.
A co říci na závěr? Možná citovat slova maminky
z Čelákovic: „Jste úžasní! To, co jste z tak mála
dokázali, je neuvěřitelné. Už se s malou těšíme
na příští rok.“ Proto doufáme, že i ostatním se
na naší Vejfukyjádě líbilo a že přijdou také za rok.

Světlana Tománková
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ZE ŽIVOTA MĚSTA A ZE ŠKOLKY

Z HISTORIE A MĚSTA

Přes léto v Sadské pracují stavaři
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„Bejvávalo“ – Cihelny v Sadské
V našem městě bylo několik vy‑
sokých komínů. A to u dvou cuk‑
rovarů a dvou cihelen. Na sadské
skále za hřbitovem býval opuko‑
vý lom, na jehož místě stával
patrně knížecí hrad. Jeho zříce‑
niny bylo prý možné zhlédnout
v letech 1681‑1688. Z opuky se
vyráběly sadské cihly, měly svět‑
le žlutou barvu, byly velice kva‑
litní, tvrdé a naleznete je ještě
Cihelný mistr, pan Bedřich Fátor
nyní v sadských starých domech.
Cihelna, ve které se vyráběly, se nazývala Barvířova, majitelem byl Jan Něme‑
Cihelna pod skálou za hřbitovem,
rodina Barvířova
ček, č. p.32. Tato cihelna zanikla v průběhu války, v roce 1944. O Němečkovi z ci‑
helny byste se dočetli ve Studentských vzpomínkách Karla Viky. Po válce, v dobách JZD, zde byl postaven prasečník a ten
byl používán až do roku 1989 státním statkem. Komín byl zbourán v roce 1970. Na tomto místě nakopaná opuka na hal‑
dách půl roku odpočívala, pak se mlela ve mlýně, ředila vodou, ukládala na plata a sušila se v klenutých pecích, kde se topi‑
lo vrchem a cihly se zde sušily. V letní sezóně se vyrobilo až 6 000 000 kusů, včetně drenážních
trubek. „Sadská cihla“ svou pevností nebyla překonána červenými cihlami.
Druhá cihelna se nacházela na konci Sadské
směrem na Milčice, „Na Mordě“, u kouřimské
silnice a kamenných mostů. V knize Sadská
(Jelínek, str. 281) se uvádí její náležitost k obci.
Stála tam od roku 1842 a měla číslo popisné
238. Vyráběným cihlám se říkalo „cihly z do‑
líku“.
Po zrušení cihelny, asi v roce 1910, tam byl
upraven rybník a dělal se tam led do sad‑
ských hospod. Koňmi led odvážel napří‑
klad pan Václav Brzák.
Bez bot!
Bartíková a Koukalová.
Pracovnice cihelny, paní
pávaly“,
ošla
„pr
si
jak
obě
výr
při
ž
Víte proč? Cihly se toti
jako by to bylo těsto.

Miluše Borovenová
Opukov
é lomy n
a skále „
Obří Hla
vy“

Pejskové v útulku AURA se dočkají více volnosti
Pamětníci jistě vědí, že útulek pro odchycené pejsky byl realizován v roce 1999. Byl to moudrý počin tehdejšího starosty pana
Aloise Nováka, správce městského majetku pana Jiřího Jeníka
a pana Jana Homoly, tehdejšího vedoucího odboru VÚP a ŽP.
Ruku k dílu přiložili i další občané.

Konec školního roku v MŠ
Pátek 30.06.2017 byl ve znamení veselého
i smutného loučení. Děti se loučily s mateřskou
školkou, s třídními učitelkami i s kamarády. Čtyřicet osm předškoláků se po prázdninách do školky nevrátí, protože nastupují do první třídy ZŠ, ale
čtyřicet osm nových, převážně malých kamarádů, se určitě do školky už moc těší.
Jsme rádi, že prázdniny zase přišly, čeká nás více volného
času stráveného s rodiči i prarodiči, prázdninová dobrodružství, zážitky a „zasloužený odpočinek“. Všichni načerpáme síly do nového školního roku.
Jelikož došlo k legislativním změnám, rozhodli jsme se
vytvořit samostatné třídy pro děti s povinným předškolním vzděláváním a děti ve věku od dvou do tří let. I když

zákonný nárok na zařazení dvouletých dětí do MŠ bude
až od roku 2020, učiníme tento krok po dohodě se zřizovatelem již od školního roku 2017/2018.
Třída, odpovídající požadavkům na prostorové a materiální vybavení i bezbariérový přístup, je třída Lištiček.
Pevně věříme, že se v ní bude všem malým dětem, učitelkám i chůvě líbit.
V Mateřské škole Sadská, Za Sokolovnou 885, připravujeme pro naše povinné předškoláky dvě třídy – Žabičky
a Delfíny. Děti ve věku od 3 do 5 let se sejdou ve třídách
Kuřátek a Berušek.
Se všemi změnami, které nás čekají od září 2017 a důležitými provozními informacemi, Školním řádem, Školním
vzdělávacím programem, rozdělením dětí do tříd, seznámíme rodiče 29. srpna 2017 od 15,30 hodin na informační schůzce v Sadském kině.

Pedagogický sbor MŠ Sadská

Útulek tedy sloužil svému účelu 18 roků bez větší potřebné údržby. K té
nyní dochází z podnětu strážníků Městské policie, kteří o ně trvale pečují.

Výměny za nové dozná celé oplocení, tak, aby se pejskové nemohli podhrabat a nová bude i úklidová betonová plocha. Z čeho budou mít pejskové asi největší radost je to, že za každým pevným kotcem bude vybudován
volný výběh. Nátěry všech ocelových konstrukcí jsou samozřejmou součástí
opravy. Nejlepším by však bylo, kdyby se pro psí kamarády i nadále dařilo
nacházet adoptivní rodiny. Pejskové si to jistě zaslouží.

Václav Frank,
místostarosta

Z KULTURY
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Paula Hawkins – Do vody
Vyhýbejte se tichým vodám, nikdy nevíte, co se skrývá
pod hladinou. V říční tůni se najde tělo svobodné matky – a to právě na místě, kde bylo téhož léta objevena
mrtvola mladého děvčete. V historii malého městečka Beckford to sice nejsou první ženy, jejichž osud se
na onom místě uzavřel, jsou to však právě ony dvě,
jejichž smrt rozčeří nejen hladinu řeky, ale i poklidné
životy zdejších obyvatel. A z temných vod začínají najednou na světlo dne vyplouvat neméně temná, dlouho zamlčovaná tajemství.

Prázdniny jsou v plném proudu, ale my už pro vás chystáme
program na druhé pololetí 2017. Doufáme, že vás alespoň něco
zaujme a z naší nabídky si vyberete.
Začínáme posvícenským mejdanem a pokračujeme hned
10. září od 15,00 hod. Skupina MISTRAL totiž do našeho
kina přiveze představení CIRKUS BUDE! Můžete se těšit
na celou řadu artistických kousků ve stylu klasických cirkusových vystoupení.
17. září od 16,00 hodin uvidíme pohádku O čarodějné krčmě, kterou v kině uvede divadélko Andromeda. Dozvíme se,
komu se podaří zachránit zámeckou dceru Lesněnku. Bude to silák Divobij či starostův syn Chytrolín?
21. září ve čtvrtek odjíždíme se seniory do Litoměřic na výstavu Zahrada
Čech. Přidejte se k nám a přihlaste se. Můžete už nyní, v KIC i v knihovně.
Cestovné je pouhých 80,‑Kč a odjíždíme v 8,00 hodin od radnice.
Z dalších podzimních plánů vám prozradím, že bychom rádi pořádali drakiádu, také recitál s krásnými písničkami při svíčkách a se svařákem, koncert v kapli P. Marie Bolestné i v kostele, divadelní pohádky i představení
pro dospělé. Dále připravujeme už tradiční lampiónový průvod s opékáním špekáčků se Sv. Martinem na koni, a to 10. Listopadu.
Rozsvícení vánočního stromečku s dětmi z MŠ a ZŠ bude 3.12. s opravdu
netradičním vystoupením. V prosinci také nebude chybět pohádka s nadílkou od Mikuláše 2.12. v podání DS Klicpera Sadská. Bude se jmenovat
Kouzelný závoj.
Ale nyní už zpátky z prosince do letních dnů. Užijte si zbytek prázdnin,
klidnou dovolenou a těšíme se s vámi o posvícenském mejdanu na shledanou.

Čtvrtá povídková knížka nejúspěšnějšího českého spisovatele přináší směs pocitů a nálad, jejichž spojnicí je
empatie. Mistr silné, mnohdy překvapivé pointy tentokrát nechává svou osvědčenou zbraň často oněmělou.
Vzdává se toho, co je bezpečně efektní, ve prospěch
toho, co je nebezpečně pravdivé. Hrdinové vieweghovsky svěžích povídek prožívají naše pocity, touhy
a strachy — a nabízejí katarzi, která každý takový akt
nevyhnutelně doprovází.

Anna Bolavá – Ke dnu

Z Městské knihovny K. Viky zdraví Monika Malinová

Alena Mornštajnová – Hana

Český svaz chovatelů
ZO Sadská

Je zima roku 1954 a devítiletá Mira se přes
zákaz rodičů vypraví k řece jezdit na ledových
krách. Spadne do vody, čímž se její neposlušnost prozradí, a je za to potrestána tím, že
na rodinné oslavě nedostane zákusek. Nevinná
příhoda z dětství však pro Miru znamená zásadní životní zvrat. Následuje tragédie, která
ji na dlouhá léta připoutá k nemluvné a depresivní tetě Haně a odhalí pohnutou rodinnou
historii, jež nadále popluje s proudem jejího
života jako ledová kra.Příběh, který vychází
ze skutečných událostí, popisuje Alena Mornštajnová ve strhujícím tempu a se smyslem pro
dramatičnost, až má čtenář pocit, že sleduje
napínavý film. Zůstává jen otázka, zda se kra osudu nakonec přece jen rozpustí…

Ladislav Hruška – Revoluce v grilování: Nejlepší recepty a nápady pro
gril k letní pohodě

jubilanti

Všem jubilantům
přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí.

Hlavní hrdinka Hana, 27 letá mladá žena, často
sedává v svém pokoji s okénkem do zahrady a sní
o tom, že její život bude zcela jiný než matčin a babiččin. Touží žít ve městě, vydat se za bohatého
muže a je odhodlána udělat vše pro to, aby se jí
to podařilo. No zaslepená vlastními představami
i strachem, že jí to nevyjde, dělá množství chyb,
které se napravují jen těžko.

V době prvních mrazů na konci listopadu je
v močálech na kraji města nalezeno mrtvé tělo
manželky lékaře Marka Diviše. Mezi obyvateli
se začíná roztáčet kolotoč úvah, spekulací a pomluv. Osudy postav se kříží a praskají jako dráty
elektrického vedení stožárů v polích za městem.
Román Ke dnu volně navazuje na úspěšnou prvotinu Do tmy, za niž autorka obdržela roku 2016
Magnesii Literu za prózu.

Michal Viewegh – Bůh v renaultu

Zdenka Hamerová

Marie Růžičková 95
Božena Černovská 93
Marie Černá 91
Ludmila Cempírková 80
Antonín Hrášek 80
Josef Pekárek 70
Bořivoj Batelka 70
Zdeněk Saska 70
Miloslava Čejková 70
Václav Husák 70
Roman Černý 70
Josef Novák 70

Táňa Keleová‑Vasilková
Okénko do snů

Knižní novinky v městské knihovně

PROGRAM NA DRUHÉ
POLOLETÍ 2017

Červencoví
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26. a 27. srpna

2017

_______________________________________
Králíci
Drůbež
Holubi
Okrasné ptactvo
________________________________________________________

V chovatelském
areálu
„Za Sokolovnou“

Otevřeno :
Sobota– 1000- 1800
Neděle - 800- 1700

Grilovat s Láďou Hruškou je radost! Připravte
si více než 100 dobrot z grilu, které vás dostanou. Vynikající ‚ osvědčené, kamarády a sousedy vyhledávané dipy a omáčky. Ovoce na špízu
z žáru ohně, kterému neodoláte. Recepty jsou
super inspirací k rožnění masa, zeleniny, hub,
sýrů, uzenin, ryb a mořských plodů. Zkrátka
vychytané a bezpečné grilování. A nemáte‑li
dosud gril, nevadí. Láďa vám ve výběru poradí.

Prázdninová výpůjční doba
Městské knihovny K.Viky
3. 7. – 31. 8. 2017
Pondělí

11:30 – 15:30

Úterý

10:00 – 15:00

Středa

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Čtvrtek

10:00 – 12:00
a 13:00 – 17:00

Pátek

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Hezké prázdniny vám přejí knihovnice
Monika Malinová a Marcela Dudková

FOTOSOUTĚŽ
I když byla minulá fotohádanka velice jednoduchá, protože
na ní byla pamětní deska sadských legionářů, umístěná
přímo na fasádě radnice, správnou odpověď nám nikdo
nezaslal.

FOTOHÁDANKA NA ČERVENEC:
Fotohádanka na červenec je ale mnohem těžší. Poznáte dnes již trochu zarostlý vchod do jedné
z bývalých prodejen v Sadské? Svou odpověď ve formě názvu ulice, místního názvu nebo č.p.,
případně i název bývalé prodejny, zašlete na E‑mail sadskenoviny@seznam.cz, nebo odpověď
doručte co nejdříve do podatelny MÚ Sadská.
Michal Němeček
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Mistryně republiky ve streetbalu!

H

Street bývá po soutěžní části velmi vyhledávaným doplňkem milovníků basketbalu. I letos se naše holky účastnily tzv. Streetmanie. Ta začínala regionálními koly,
ze kterých se kvalifikovali postupující do finále na Černém mostě. Regionální kola
zajistila Plzeň, Nový Bydžov, Děčín, Labský pohár a Praha.
Pražský region byl v dívčí části velmi slabě obsazen,
proto byly holky spojeny i s kluky a hned první zápas
jim do cesty přihrál chlapecký tým All star team (BK
Sluneta) budoucí vítěze finále U12 chlapců. Naše
Bad Girls vyhrály 9/6, následně všechny ostatní zápasy také vyhrály, takže o postupu do celostátního
finále nebylo pochyb.
V nedělním (11.6.) celorepublikovém finále bylo 6
týmu U12 dívek. Ve skupině měly Jordanky (Litoměřice, výhra 7/6) a Slunetu (14/1), semifinále Růžovky (mix HB a Tygři Praha výhra, 11/0) a finále opět
Jordanky výhra 3/2! Tým ve složení Nataša, Naty J,
Viki a Nikča C. obsadil tedy na MČR 1. místo!! K titulu vicemistryň republiky z MČR přidaly holky mistrovský titul v 3x3.
Krásný den

Mgr., Bc. Blanka Žánová

VOLNÉ POZICE
OPERÁTOR SKLADNÍK
• Platný průkaz VZV
• Praxe výhodou

MECHANIK ELEKTRO
Středočeský tým – N. Krátká první zleva v horní řadě, L. Melich čtvrtý zleva

Ludek Melich na stupních vítězů (třetí zleva)

• Platná vyhláška 50 /1978 Sb. § 6,7
• Orientace v technické dokumentaci

Další úspěch karatistů – 2 medaile na Letní olympiádě dětí a mládeže
Ve dnech 24.6. až 28.6.2017 se v Brně konala VIII. Letní olympiáda dětí a mládeže. Tato mládežnická olympiáda je připravovaná
Českým olympijským svazem a vždy pořádaná jedním z krajů
České republiky. Každý kraj může nominovat do každé sportovní
disciplíny pouze dva své nejlepší sportovce, u týmových soutěží
pouze jedno družstvo.
Letos se jednalo o skutečně velkou akci a sportovní svátek. Olympiády se
zúčastnilo 3 623 sportovců z celé ČR ve věku od 10‑ti do 17‑ti let a ti se
utkali ve 22 sportech a 91 disciplínách. Vysokoškolské koleje VUT v Brně se
proměnily v olympijskou vesnici a každý den se zápolilo na 33 sportovištích
a halách po celém Brně.
Olympiády se za Středočeský kraj zúčastnilo celkem 8 nejlepších středočeských karatistů a z toho rovnou dva z našeho oddílu Shotokan Karate dó
TJ Sadská. Už jenom to, že se olympiády vůbec mohli zúčastnit, bylo jejich
velkou odměnou za několikaletou tréninkovou píli a dřinu. Na této olympiádě byly soutěže v karate vypsány jen pro kategorie mladších žáků a žákyň ve věku 10‑11 let, a starších žáků a žákyň ve věku 12‑13 let. Ze Sadské
v mladších žácích soutěžil Luděk Melich (dvojnásobný medailista z Mistrovsví ČR a mnohonásobný medailista z řady českých a mezinárodních
turnajů), ve starších žákyních Sadskou reprezentovala Natálie Krátká (rovněž úspěšná mnohonásobná medailistka z mnoha soutěží). Soutěžilo se
v disciplínách KATA (stínový boj) a KUMITE (reálný polokontaktní zápas
dvou soupeřů podle pravidel sportovního karate).
Karate bylo na LODM na programu v pondělí a úterý 26 – 27. 7. 2017. První den probíhaly soutěže v disciplíně kata a druhý den v disciplíně kumite.
Skvělými výkony se na olympiádě prezentoval mladší žák Luděk Melich,
který v individuální soutěži kata mladších žáků vybojoval krásnou bronzo-

vou medaili a potvrdil tak svou příslušnost
mezi nejlepší české karatisty. Ještě lepší,
stříbrnou medaili, získal pro Středočeský kraj v disciplíně kata team. V kumite
jednotlivců mu medaile unikla pouze
o pověstný vlásek, když skončil na pátém
místě (v karate se rozdělují vždy 4 medaile, z toho dvě bronzové). Také Natálie
Krátká ve starších žákyních předvedla výborné sportovní výkony a dokázala, že má
i na to porážet nejlepší závodnice z celé
ČR. Bohužel jí však nepřálo štěstí přivézt
si z LODM medaili. Byly z toho nakonec
jen dvě „brambory“. V disciplínách kumite jednotlivkyň a kumite teamů obsadila vždy smolné páté místo, která jsou
však jejím velkým úspěchem, i když jí to určitě na její dětské duši trochu
zabolelo.
Dvě olympijské medaile a tři pátá místa jsou tedy krásné výsledky sportovního zápolení dvou sadských karatistů na letních olympijských hrách české
mládeže. Trenér Milan Jančák děkuje svým svěřencům za vzornou reprezentaci sadského oddílu v konkurenci nejlepších českých mladých karatistů
a těší se na všechny, až se na počátku září, ihned po prázdninách, zase sejdeme a začneme ladit sportovní „karatistickou“ formu na podzimní české i mezinárodní turnaje, a dojedeme se opět „porvat“ o nějakou z medailí
na prosincové Mistrovství ČR 2017 v karate, které se bude tentokrát konat
v Karlových Varech.

Luděk Melich st., Josef Černík st.

REFERENT ANALÝZ KVALITY
• Aktivní znalost Nj
• Základní znalost nástrojů kvality
• Orientace v technické dokumentaci
• Znalost MS Excel, Powerpoint

Chcete se k nám přidat?

VOLEJTE BEZPLATNOU LINKU

800 44 66 55

Bližší informace o volných pozicích najdete na
www.magnabohemia.cz
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INZERCE

Koupím JAWA, ČZ: motocykl, moped, skútr s doklady i bez.
Možné jsou i díly a vraky. Děkuji za nabídku na tel.: 777 589 258.
Koupím plastovou nádobu na vodu 1000 l jen opletenou,
ne od chemie. Tel: 722 971 638
Prodám 1 1/2 kostky Haky lešení, základ stojky obdelník.
Bombu P.B. 33 l cena 500,‑ Tel: 722 971 638
Kdo naučí zákl. na počítači? Tel: 722 971 638
Hledáme řidiče – doručovatele do přepravní
společnosti DPD CZ, pro rozvoz a svoz balíkových
zásilek po Praze 9 a Praze východ.
Požadujeme: Řidičský průkaz sk. B, čistý výpis z rejstříku
trestů a vlastní vozidlo na dojíždění do zaměstnání.
Nabízíme: Dobré platové ohodnocení dle Vaší výkonnosti,
stabilní práci pro mezinárodní společnost, nová služební
vozidla, služební telefon a mladý kolektiv.
Pracovní doba je od 6:30 do cca 15:00
Místo pracoviště je nově postavené depo v Nehvizdech
Hledáme řidiče na trasy:
1) Úvaly a okolí
2) Kostomlaty nad Labem – Sadská – Poříčany
3) Praha 9 – Černý Most – Horní Počernice
Nástup možný ihned
Bližší informace na:
tel.: 725 859 150 Lukáš Kumstát – LKTrans
email: Lkumstat@seznam.cz

Tonda betonpumpe s.r.o.

www.betonarka‑poricany.cz
Tel.: 776 733 616
Otevírací doba:
Po‑Pá 7°°‑ 16°° a So 7°°‑ 11°°
Po předložení inzerátu sleva 3 % na zavlhlé
betony a 6 % na mixové betony.
Sleva platí do 30.10.2017.

Zveme Vás do nově otevřené prodejny
chovatelských potřeb v Sadské, Husova 273.
Nabízíme Vám široký sortiment chovatelských potřeb
pro Vaše zvířecí mazlíčky:
/psy, kočky, papoušky, hlodavce, ryby, želvy, plazy…/
Vybrat si můžete z velkého množství značek a typů
krmiv, pamlsků, sušených pochoutek, vitamínů, pelíšků,
odpočívadel, oblečků, vodítek, obojků, klecí, hraček apod.

Pro naše stálé zákazníky máme připraveny
věrnostní programy.
Otevírací doba:
pondělí – pátek 9‑17 hod., sobota 8‑12 hod.

Při předložení tohoto inzerátu získáte jednorázo‑
vou slevu 10 %. Sleva je platná do 8.8.2017
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