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ZDARMA

DĚKUJEME DOBROVOLNÍKŮM
V sobotu 22. dubna se u nadjezdu a cyklostezky sešli dobrovolníci, kteří se
v rámci akce Ukliďme Česko pustili
do úklidu přilehlého lesíka a svahů nadjezdu.

Počasí nám vůbec nepřálo, neustále poprchávalo a teplota nepřesáhla 10 stupňů.
I tak se sešlo více než 60 dospělých a dětí,
kteří během dopoledne dokázali zcela
zaplnit připravený velký kontejner více
než 15 kubíky odpadu. Sebrali jsme různorodý odpad od plastových lahví, pytlů,
kbelíků, přes vyhozená lina a koberce, až
po krabice s bateriemi a 25 pneumatik.
Všichni účastníci akce odvedli velký kus
práce a patří jim rozhodně poděkování.
Shodli jsme se, že taková akce má smysl
a že se opět uvidíme při dalším úklidu.
Milan Dokoupil,
starosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

Rada města Sadská na zasedání konaném dne 29.03.2017
schválila: Dodatek k pojistné
smlouvě č. 7720871490 na úseku
pojištění hospodářských rizik v návaznosti na zavedení veřejné služby.
schválila: Smlouvu o pojištění
nového vozidla Škoda Yeti ve verzi
ŠKODA pojištění Standard se společností Allianz pojišťovna, a.s.,
schválila: uzavření nájemní
smlouvy o pronájmu sloupů veřejného osvětlení k instalaci reklamních ploch se společností LEKY
s.r.o., ke dni 01.04.2017.
schválila: ukončení smlouvy
o pronájmu ploch pro reklamní
účely se společností STAHAS s.r.o.
ke dni 31.03.2017.
schválila: Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sadská na rok
2017 s LAXUS, z.ú., Centrum adiktologických služeb Nymburk.
schválila: Žádost paní M. Abrmanové o umístění pomníčku na pozemku ve vlastnictví města Sadská
p.č. 2194 (lesní pozemek) na místě,
kde zemřel její otec oři absolvování
cyklistického závodu 24.09.2016.
Pořízení a údržbu se žadatelka zavazuje zabezpečit na vlastní náklady
a vlastními silami.
schválila: Dodatek ke smlouvě
s poskytovatelem NAM systém
a.s., kterým se zavádí ONI systém

sledování pomocí GPS do nového
automobilu MP Sadská Škoda Yeti.
schválila: Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace
na veřejné osvětlení v 6 ulicích s firmou Petr Zahálka, za celkovou cenu
142.108,45 s DPH.
schválila: Smlouvu o dílo se společností OBORA – Okrasné a ovocné školky Valdice s.r.o., na akci „Výsadba u cyklostezky“, která výsadbu
stromů provede za cenu 90.460,‑ Kč
s DPH.
schválila: Dodatek č. 3/2017
ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství, kterou bylo

přidáno 25 ks nádob na BIO odpad,
se společností NYKOS a.s.

Rada města Sadská
v mimořádném termínu
dne 03.04.2017
zrušila: vyhlášené zadávací řízení
na nákup cisternové automobilové
stříkačky pro jednotku SDH Sadská
ze dne 28.02.2017, evidenční číslo
zakázky Z2017‑005570 z důvodu
časového nesouladu s podmínkami
dotací EU. Zadávací řízení bude
znovu vyhlášeno.

Po zimní přestávce byl opět zprovozněn pramen Sadky a je k dispozici
každý den od 9,30 do 10,30 a od 15,00 do 16,00

Rada města Sadská na zasedání konaném dne 12.04.2017
vypověděla: Nájemní smlouvu
č.2/2016 ze dne 17.02.2016 včetně
Dodatku č. 1/2016 k této smlouvě
s paní Janou Svobodovou ze dne
05.10.2016 ke dni 30.04.2017
s tím, že výpovědní doba je v souladu s uvedenou smlouvou 3 měsíce. Město Sadská zbývající část
pozemků potřebuje k plnění svých
úkolů.
vzala na vědomí: informaci ředitelky MŠ Sadská D. Kaplanové
o uzavření MŠ v době prázdnin
od 17.07.2017 do 18.08.2017.
schválila: vyhlášení zadávacího
řízení na výběr dodavatele akce
„Cisternová automobilová stříkačka“ v opakovaném zadávacím
řízení, které bude vyhlášeno bezprostředně po uplynutí zákonných
lhůt pro ukončení původního zrušeného zadávacího řízení na dodávku „Cisternové automobilové
stříkačky“.
schválila: zahájení výběrového
řízení na stavební práce na akci
„Sadská – rekonstrukce ulice Podskalí“.
schválila: cenovou nabídku společnosti ADCO&DIXI spol. s r.o.
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha
4 na umístění 9 boxů DIXI v rámci

jezera Sadská v letní sezóně 2017
a na hřbitov za cenu 1.800,‑ Kč
za 1 ks na 4 týdny.
schválila: prodej osobního automobilu Škoda Felicia NBJ 00‑42
z roku 1995 obálkovou metodou
nejvyšší nabídce s tím, že minimální nabídková cena bude činit
4.800,‑ Kč. Škoda Felicia NBJ
00‑42, kterou využívá JSDH Sadská, již nevyhovuje jejím potřebám
a proto byl na její ocenění zpracován znalecký posudek.
schválila: Smlouvu o dílo
na „Projekční práce na zvýšení bezpečnosti pěších a cyklistů“ se společností REINVEST, spol. s r.o.,
která zakázku provede za cenu
1.028.500,‑ s DPH.
schválila: zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 4117 o výměře
6 m2 pod trafostanicí v ulici Jordán
společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
schválila: zveřejnění záměru pronajmout část pozemků v rámci jednotlivých pláží u jezera za účelem
poskytování jen občerstvení v roce
2017 s tím, že jeden zájemce může
získat do pronájmu pouze 1 lokalitu.
schválila: ceny za pronájem
jednotlivých pláží za následující

minimální ceny s tím, že pronájem
bude přidělen nejvyšší nabídce:
‑ Lokalita 1. pláž velká + pláž
ZTP, část pozemku p.č. 2391/1,
55.000,‑ Kč
‑ Lokalita 2. pláž hasičská, pozemek p.č. 2387/351,352, 12.000,‑
Kč
‑ Lokalita 3. u Rybářky, pozemek
p.č. 2387/109, 18.000,‑ Kč
vyhlásila: Poptávkové řízení
na pronájem pozemků u jezera
za účelem poskytování občerstvení u jezera v Sadské v letní sezóně
2017.
zamítla: návrh a záměr směny pozemků v majetku Římskokatolické
farnosti Nymburk p.č. 1717/6,
1718/7, 1765/7, 1973/19, 2068/8,
1986/42, 1986/43 a části 1986/37
a pozemků v majetku Města
Sadská p.č. 2494/13, 2494/15,
1964/73, 1964/67 a 4121 z důvodu nevýhodnosti návrhu pro Město
Sadská.
schválila: Cenovou nabídku
na zpracování projektové dokumentace na VO v ulici Pod Bory
pana Petra Zahálky, který dílo
zhotoví cenu 14.385,‑ Kč s DPH.
Zároveň schválila Smlouvu o dílo
na tuto akci.
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Milí čtenáři,
začalo nám jaro, tak jsme
se pustili do úklidu. Udělalo
mi velkou radost, že na naší
akci Ukliďme Sadskou přišlo
tolik lidí i přes to, jaké panovalo počasí. Všichni jsme byli
překvapeni, kolik nepořádku
jsme objevili, když jsme se
vnořili do houští. Je smutné,
že se najdou mezi námi lidé,
kteří jsou schopni do lesíka
vyhodit krabici se starými
bateriemi nebo staré koberce. Prosím, všímejme si svého
okolí a chovejme se k přírodě
trochu ohleduplněji. Pokud
máte doma starý koberec
a potřebujete se ho zbavit,
tak ho můžete zdarma odložit ve sběrném dvoře. A pokud nemáte, jak ho tam odvést, tak pracovníci městské
údržby vám ho tam odvezou
za opravdu malou částku.
Stačí jim zavolat. A dost stýskání, na druhou stranu je
krásné, že tolika lidem není
lhostejné, jak vypadá jejich
město a přijdou dobrovolně
pomoci s úklidem. Nám teď
už zbývá přemýšlet, jak naložit s uklizeným koutem. Jak
ho oživit, aby nelákal k odklízení nepořádku, ale přinesl
užitek a vyžití.
Milan Dokoupil,
starosta města

Nový automobil
pro městskou policii
Jistě jste si již všimli, že městská policie Sadská dostala do výbavy
nového pomocníka – Škodu Yeti. Proč zrovna toto auto? Vyhovovalo
nejlépe našim potřebám. Jelikož městská policie je složkou IZS (Integrovaný Záchranný Systém), bývá v určitých situacích zapojována při
řešení mimořádných situací. Vozidlo má pohon 4x4, tím pádem si lépe
poradí s nepřístupným terénem, který do této doby byl pro naše vozidlo
nedostupný. V okolí Sadské máme na starosti spoustu hůře sjízdného

Oprava Mariánského sloupu
Mariánský sloup je výraznou dominantou Palackého náměstí a cennou kamenosochařskou památkou regionálního významu, dokumentující jednu
z etap historického vývoje města. Autorem návrhu je B. A. Katterbauer, který
jej vytvořil v období pozdního baroka, v roce 1748, jako připomínku morové
epidemie, která město postihla v letech 1680 – 1685. Sloup je vytesán z jemnozrnného křemitého vápence a včetně sochy Panny Marie je vysoký 858 cm.
Podle dochovaných pramenů byl v minulosti opravován v roce 1890 a později v letech 1967 – 1972.
Současná koncepce restaurování předpokládá restaurování či rekonstrukci
sochy Panny Marie a figur čtyř světců včetně jejich podstavců, restaurování
dolní a horní části trnože sloupu a konzervaci pylonu s hlavicí a podstavcem.
Ve spodní části sloupu bude nutné rozebrat spodní dva stupně (jeden je až
pod úrovní terénu) a následně je přeosadit do původní polohy. V souvislosti
s touto prací proběhnou i terénní úpravy nejbližšího okolí sloupu.
Autorem koncepce restaurování je sochař a restaurátor MgA. Martin Kulhánek za odborné spolupráce Mgr. Ludmily Maděrové. Práce budou ukončeny
31. října 2017.

terénu a tak doufám, že nám náš nový pomocník bude prospěšný.
Díky úřadu Středočeského kraje nám bylo zapůjčeno zařízení AED
(automatický externí defibrilátor). Je to taková chytrá mašinka, která
při kolapsu oběhového systému člověka umí analizovat jeho zdravotní
stav a v případě potřeby vyšle výboj a nadále sleduje resuscitaci postiženého. Abychom mohli obsluhovat toto zařízení a vůbec býti nápomocní ZZS (Zdravotnická Záchranná Služba), zúčastnili se strážníci spolu
s členy dobrovolných hasičů Sadská školení k jeho ovládání a poskytování první pomoci. Zařízení AED je zaregistrováno u Zdravotnické záchranné služby středočeského kraje a v případě kolapsu člověka, bude
ZZS vyzývat hlídku strážníků, aby se na místo vydala a poskytla první
pomoc. Důvod je jasný – čas v těchto situacích hraje velmi podstatnou
roli. Pohybujeme se po našem městě a předpokládá se, že na místě události budeme většinou dříve než vozidlo ZZS.
Dále jsme vozidlo doplnili velkou lékárničkou, která je vybavena tak,
aby obsahovala co nejvíce materiálu na různé druhy zranění (popáleninové sety, dlahy na zlomeniny, krční límec, ambuvak atp.).
Součástí naší obce je i jezero, kde se v každou roční dobu pohybuje velký počet osob, ať se jedná o letní koupání, nebo zimní bruslení. Proto
bude vozidlo vybaveno součástmi potřebnými pro vodní záchranu (házecí pytlík s plovoucím lanem, záhranná vesta).

Důležitá
telefonní čísla:

Suma sumárum, vynaložené peníze na pořízení vozidla a jeho vypavení bychom rádi zužitkovali nejen k dohledu nad děním ve městě, ale
i k pomoci lidem v nouzi.

Hasiči: 150

Ač budeme vybaveni, vyškoleni a připraveni pomoci v těchto nepříjemných situacích, doufám, že je nebudeme muset použít, protože zdraví
je to nejcennější co máme.

Záchranná služba: 155
Evropské tísňové volání:

112

Policie ČR v Sadské: 158
Městská policie v Sadské:

800 20 21 21

V dohledné době plánujeme akci při níž bychom rádi vozidlo a jeho vybavení představili veřejnosti.
Milan Javůrek, MP Sadská
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Zinkovna v Sadské nebude!
Začalo to sbíráním podpisů pod petici a pak odvoláním občanů
proti rozhodnutí stavebního úřadu Městského úřadu Sadská…
Sousedé zhrozeni informacemi o tom, že Skanska v našem městě bude na základě stavebního povolení budovat zinkovnu a lakovnu. Cože?!
Jak to, že se my občané Sadské dozvídáme tuto informaci jako hotovou věc,
schválenou v územním rozhodnutí a stavebním povolení vydaným stavebním úřadem v Sadské a vyvěšeným na úřední desce na Městském úřadu.
Jako mamince dvou synků mi záleží na tom, aby vyrůstali ve zdravém prostředí, tak jsem si prostudovala všechny informace o plánované výstavbě
a stavebních úpravách v areálu Skanska a dohodla si osobní návštěvu u starosty našeho města pana Milana Dokoupila.
Na schůzce se starostou byl přítomen také pan Vaníček ze stavebního
úřadu a můj první dotaz směřoval právě na něj. Každý občan, chce‑li sta-

vět nebo provádět stavební
úpravy, musí mít také svolení
dotčených okolních sousedů.
Jak to, že toto u Skanské neproběhlo? Protože pozemky
firmy Skanska sousedí s více
než 30ti účastníky řízení a tak
zákon umožňuje v tomto případě účastníky řízení pouze informovat o územním rozhodnutí a následném stavebním povolení.
Se starostou jsme probírali dopad aktivit firmy Skanska na životní prostředí a místní obyvatele a jejich děti, žijící v blízkém okolí firmy Skanska v okamžiku, kdy by zde byly započaty pracovní procesy v lakovně a zinkovně.
Pochopitelně tak přišla na přetřes otázka Azosu v Nymburce a problémy
a nepříjemnosti, které tam tato firma svými ne zrovna legálními aktivitami
vyvolává.
Dalším krokem tedy bylo, že jsme si s panem starostou domluvili osobní
setkání s představiteli Skanské přímo v areálu firmy. Z našeho společného
jednání vyplynulo, že Skanska v žádném případě nechce v Sadské stavět
zinkovnu, že došlo ke špatnému výkladu jejich stavebního záměru v územním rozhodnutí… naopak, že díky stavebním úpravám investiční haly dojde ke snížení hluku i prašnosti, také proto, že převážná část skladovaného
materiálu ve venkovních prostorách mezi halami, se nyní přesune do další
nově přistavované haly.
Nakonec jsme navrhli, že by bylo fér vůči našim Sadským občanům, aby
24.4.2017 proběhlo veřejné setkání, kde by představitelé firmy Skanska
vše vysvětlili, aby se předešlo dalšímu šíření různých nesprávně vyložených
informací a tím by se urovnalo veřejné mínění.
Uvidíme tedy, jak Skanska dostojí svých slibů. Další vývoj ve firmě budu
pro nás všechny i nadále monitorovat.
Věra Vlčková

Z KULTURY
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Divadelní víkend
po devatenácté
Letošní divadelní festival, který vyhlašuje Svaz českých divadelních ochotníků a město Sadská skončil, a proto mi dovolte malé
ohlédnutí a několik velkých poděkování.
Klicperových divadelních dnů se zúčastnilo šest ochotnických spolků.
Všechny herečky, herci, režiséři, technici, kteří jsou ve skutečném životě
třeba učitelé, starostové, zdravotní sestry, či právníci, ti všichni soutěžili
nejen o přízeň poroty, ale především o pobavení vás, diváků. Některá představení se povedla, jiná méně. Pravdou však zůstává, že za každou divadelní hrou se skrývá mnoho hodin práce, nadšení a lásky, což jste dokázali
ocenit. Za víkend prošlo kinem 508 diváků a ochotníci dostali výhru nejcenější – hřejivý potlesk z hlediště.
Divadelní soubor Klicpera se, jako vždy, výborně a s chutí zhostil všech
úkolů. Péčí o soutěžící počínaje a úklidem konče. Je to skvělá parta lidí,
kteří nezklamou, je na ně spoleh a se vším si poradí. Mimo jiné zkušení členové převzali záštitu nad „mláďaty“, aby jim předali své zkušenosti a přehlídka mohla omlazená vykročit do další dvacítky. Letos jim věnuji obzvlášť
obr poděkování a také mojí kolegyni Milušce Karafiátové, která se ze dne
na den ocitla v roli „zástupkyně ředitelky“.
Každá tradice, na které se podílí občané města, sponzoři, návštěvníci a vůbec, prostě spousta nadšených lidí, je smysluplná a stává se pomyslným
„rodinným stříbrem“. Děkujeme, že město Sadská přehlídku vždy podporovalo, podporuje a aktivně se na průběhu přehlídky podílí. Starosta Milan
Dokoupil a místostarosta Václav Frank byli soutěžícím hostům skvělými
hostiteli. Děkujeme také za výzdobu města zaměstnancům MěÚ‑ údržby,
restauraci Husarka, za výborné jídlo a trpělivost, díky patří i hotelu Modrá
hvězda.

Tesseris Sadská
A na závěr veliké poděkování lidem, na které obvykle zbývají poslední řádky na plakátech, ale bez nichž by to nešlo. Pracují a pracují, musí se ohánět, aby uživili sebe i rodiny, případně zaměstnance a ještě jsou tak laskaví,
že se nemračí a neodmítají, když je prosíme o finanční, či věcnou pomoc.
Naopak leckdy s úsměvem a s pochopením ještě sami nabídnou. A to nejen na Klicperovy divadelní dny, ale také na ples, na akce pro děti a další.
Upřímně vám děkujeme, vážení, nelze ani vyjádřit jak moc si vaší pomoci
vážíme:
Reklamy pan Ivan Hubáček, Parker Haniffin, Vitaro Sadská, manželé Cecílie a Jan Pajkrtovi, pan Václav Frank, Keramika pan Luděk Škrabánek,
Lesní ateliér Kuba v Kersku, Uhelné sklady pan Karel Holan, Řeznictví
a lahůdky pan Petr Hnilo, Truhlářství Melinte Nymburk, pan Jan Pleskač,
květinářství paní Heleny Husákové, TMT Sadská, Tipsport bar Sadská,
Cukrárna paní Dany Jirouskové, Bowling‑Squash Restaurant.
Akce vznikla za finanční podpory Středočeského kraje.
Na shledanou na jubilejním 20. ročníku přehlídky
Klicperovy divadelní dny 12. – 15. 4. 2018

Chceme být v Sadské dobrým sousedem
Skanska je jedním z hlavních zaměstnavatelů v Sadské a okolí.
Nyní se pustila do modernizace svého areálu.
Milana Nocara, ředitele závodu Skanska Pozemní
stavitelství Čechy se ptáme, co k tomu společnost
Skanska vedlo?
Důvod je jednoduchý. Jsme společnost s jasně definovanými a všemi zaměstnanci sdílenými etickými
hodnotami. Proto na našich stavbách a v našich
výrobnách dbáme především na svoji bezpečnost
a na to, jaký dopad má naše působení na své okolí.
To jsou také hlavní důvody, proč jsme se rozhodli
modernizovat náš areál zde v Sadské. Vždyť naši
zaměstnanci i zaměstnanci našich partnerů jsou z velké části „místní“ nebo
obyvatelé ze širšího okolí. Věřím, že díky rekonstruované výrobní hale budeme moci časem dát práci dalším lidem z regionu.
Objevila se zpráva, že v rekonstruované hale bude také zinkovna, která obnáší práci s jedy. Občané proti ní dokonce sepsali petici…
Mrzí mě, že se mezi lidmi šíří nepravdivá informace, že v modernizované
hale bude jedovatá zinkovna, která nás bude postupně trávit. To je absolutní lež, se žádnou zinkovnou nepočítáme, není ani součástí schváleného
projektu – tudíž v areálu prostě být nemůže. Rekonstruovaná výrobní hala
bude mít nové, kvalitní, opláštění, čímž se razantně sníží venkovní hlučnost. Hala je vybavena menší uzavřenou lakovnou – podobnou, jakou má
každý běžný autoservis. Zbývající dva nové objekty jsou skladovací hala
a kancelářská budova velikosti většího rodinného domu.
Před několika týdny jsme viděli lidi ze Skansky restaurovat pro obec starožitná vrata a zničený křížek. O co šlo?
Chceme být v Sadské dobrým sousedem a naši lidé si to vzali za své. Vloni
v rámci dobrovolnických aktivit, bez nároku na odměnu, opravili stojan pro
kola před základní školou a letos pro město repasovali kovářsky vyrobená
vrata, včetně starožitného litinového kříže s Ježíšem Kristem. Práce to nebyla jednoduchá a vyžadovala odborníky. Tím, že je máme, máte je také.

Blaník Načeradec

Výsledky krajské přehlídky ochotnických souborů
z malých měst: Klicperovy divadelní dny Sadská 2017
HLAVNÍ CENY
•

Večerní setkání
V pondělí 24. dubna 2017 se večer v městském kině uskutečnilo setkání,
kterého se zúčastnili starosta města, zástupci firmy SKANSKA, projektové
kanceláře a občané města. Večer byl věnován tématice plánované modernizace některých provozů v areálu SKANSKA a s tím související petici občanů (informujeme o ní v dalším článku na této straně). V průběhu večera si
jednotlivé strany vyměnily své názory na diskutovanou problematiku.
‑R‑

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Za inscenaci Brouk v hlavě Dobřichovická divadelní společnost, nominace na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim
Za režii Petr Říha Brouk v hlavě Dobřichovická divadelní společnost
Karel Král za dvojroli v inscenaci Brouk v hlavě (Dobřichovická DS)
Jiří Šafránek za roli Kamila Champsboisyho v inscenaci Brouk v hlavě
(Dobřichovická DS)
Sylva Triantafillou za kostýmy k inscenaci Nápady blešáka Fešáka
(DS Tesseris)
Kateřina Dudová za roli Agáty Tichonovny v inscenaci Ženitba
(Blaník Načeradec)

ČESTNÁ UZNÁNÍ

Kateřina Čapková za trojroli Anděl, Ďábel a Regína v inscenaci
Žena v trysku století (Jílovští ochot.)
Pavlína Staňková za roli Evy a Xenie v inscenaci Žena v trysku století
(Jílovští ochot.)
Stanislav Vavřička za roli Blešáka Fešáka v inscenaci Nápady blešáka
Fešáka (Tesseris)
Petr Bendl za roli doktora Finache v inscenaci Brouk v hlavě
(Dobřichovická DS)
Petr Kohoutek a Lída Hájková za hudbu v inscenaci Soudné sestry
(DS Matouš Rataje n.S.)
Věra Richterová za roli Magráty Česnekové v inscenaci Soudné sestry
(DS Matouš Rataje n.S.)
Lenka Jedličková za roli Tekly Ivanovny v inscenaci Ženitba
(Blaník Načeradec)

DS Matouš Rataje n.S.

Dobřichovická DS

Noc s Andersenem
Spalo u nás celkem 29 dětí. Navečer probíhal Komiksový
workshop s Danem Vydrou, poté jsme opékali buřty na zahradě.
Pak se děti vydaly po skupinkách na noční bojovou hru městem, kde plnily
různé úkoly. Po půlnoci nás navštívila Častava (děkujeme Jiřímu Jeníkovi), která nám vyprávěla o Přemyslu a Libuši. Také jsme stihli soutěžit
a číst. Při pohádce na dobrou noc se nám už zavírala víčka a děti usnuly
kolem druhé hodiny. Vstávali jsem kolem půl osmé, po ranní hygieně jsme
se těšili na snídaně od maminek (děkujeme), pak už jen balení spacáků
a hurá domů. Tak zase za rok. Více fotografií najdete na našem facebookovém profilu.
Za knihovnu Monika Malinová
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ZE ŠKOLY

ZE ŠKOLKY A Z MĚSTA
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Matematická soutěž

V 15. ročníku mezinárodní matematické soutěže
Speedmat obstáli žáci naší školy skvěle a dostali
se mezi malou skupinu oceněných. Konkurence
byla opravdu velká, a tak nezbývá než jim pogratulovat k výsledku a popřát ještě mnoho podobných umístění.
Účastníky soutěže byli Viktor Soukup, Dominik
Mrkáček a Tereza Tuháčková.

Soutěž v SUDOKU

Paní učitelka Jana Fejfarová dokázala nadchnout děti pro sudoku. Nyní se jim daří i v meziškolních soutěžích. Jeden z našich soutěžních
týmů postoupil dokonce i do celostátního kola v
Brně. Tým tvořili žáci Matěj Škrabánek, Martina
Fořtová, Adéla Husáková. Všem děkujeme za reprezentaci školy a držíme palce v dalších bojích.

Zdravá pětka

Ve středu 8. 3. přišla do naší třídy paní Andrea
Ulrychová ze Zdravé pětky. Povídala si s námi o
zdravém jídle. Na lavici jsme skládali dvě hromádky koleček s obrázky. Na jednu hromádku
jsme dávali zdravé potraviny, na druhou nezdravé. Kdo rozdělil kolečka správně, dostal více
žetonů. To nás bavilo. Plakát s velkým talířem
visel na tabuli. Na talíři byly obrázky s ovocem,
zeleninou, obilovinami, luštěninami, mléčnými
výrobky, … Povídali jsme si o nich. Potom jsme
pracovali ve skupinách. Každá skupina dostala
potraviny, ze kterých měla vytvořit zdravou svačinu. Celý výtvor jsme si potom mohli sníst.
Paní Ulrychová byla moc milá a často nás chválila.
Žáci 2. A
Každý rok k nám přijede Andrea Ulrychová, zástupkyně Zdravé pětky. Letos s námi probírala
spoustu věcí. Nejdřív nás rozdělila do skupin,
potom nám rozdala kelímky na body a kartičky s
obrázky různých potravin. Měli jsme za úkol vytvořit z kartiček zdravou snídani. Když jsme práci dokončili, udělila nám body, a potom se paní
Ulrychová zeptala, kdo dnes neměl snídani. Přihlásila se tři děvčata a odůvodnila to prohlášením: „Neměla jsem hlad.“ Paní Ulrychová říkala, že by se mělo jíst pětkrát denně. Nejdůležitější
je prý snídaně, protože potom lépe posloucháme
ve škole a víc se nám toho uloží do hlavy. Nejlépe
vnímáme mezi devátou a desátou hodinou ráno,
proto se do tohoto času vkládají nejdůležitější
předměty. Paní Ulrychová byla v naší třídě dvě
hodiny. Druhou hodinu jsme dělali to, co mě
vždycky baví nejvíc. Skládali jsme různé tvary a
obrazy z jídla. Minulý rok jsme skládali obrázek
paní učitelky, tento rok jsme tvořili louku s rybníkem. Náš tým bohužel prohrál, ale třeba se na
nás příště štěstí usměje.
Marie Švíková, 5. B

Den učitelů se na naší škole slaví každý rok. Pokaždé jsme my, učitelky a učitelé, překvapeni a dojati tím, co naši žáci dokáží vymyslet a zařídit.
Letos nás před vstupem na balkon tělocvičny přivítala krásná skladba pro klavír, kterou zahrál žák
9. třídy Adam Koniuk. Při pohledu z balkonu jsme obdivovali velké srdce tvořené našimi žáky a barevnými balonky. Když jsme sestoupili do haly, žáci 9. tříd nás obdarovali červenou růží a milým
úsměvem. Ostatní děti, které seděly na lavičkách kolem celé tělocvičny, společně zatleskaly. Bylo to
dojemné. Ve třídách 1. stupně vyučovali starší žáci. Vyzkoušeli si, co obnáší udržet si kázeň a zájem
dětí. Učitelé se mezitím posilnili výbornou svačinou. V jídelně na ně čekal vynikající dort a káva. Byli
také mile překvapeni hrnečkem se svou fotografií a plakátem s výroky, které při vyučování během
školního roku vyslovili. Šlo často o opakované průpovídky nebo úsměvné pokyny, jež se dětem vryly
do paměti.
Po návratu do třídy potom učitelé debatovali s „novými mladými“ suplenty o tom, jaké měli pocity
před tabulí, co se jim líbilo a s čím nebyli spokojeni. Děti z 1. stupně určitě nadšeně přivítaly tuto
změnu – učili je starší žáci, ale většinou byly rády, když se jim do třídy zase vrátila jejich paní učitelka
nebo pan učitel.
Co to všechno dalo práce, zařizování a starostí! Celá myšlenka oslavy Dne učitelů vznikla ve školním
parlamentu. Paní ředitelka a zástupci dětí z jednotlivých tříd na uskutečnění tohoto nápadu každý
rok pracují. Děkujeme vám, prožili jsme moc hezký den.
Pedagogický sbor ZŠ Sadská
Na paní Ulrychové si vážím
toho, že má s námi neuvěřitelnou trpělivost, dokáže zajímavě mluvit o zdravé výživě,
opakuje s námi probranou látku a zároveň nás všechny (od
prvních do pátých ročníků) učí
něco nového. Já mám alergii
na maso a vejce, tak jsem se zeptala, čím bych
je mohla nahradit. Spousta dětí u nás ve třídě se
dozvěděla, že nejzdravější maso je rybí (dodává
našemu mozku živiny, které si sám neumí vyrobit), že všechno maso (kromě rybího) vyloučíme
až za týden, že zdravější je mouka celozrnná a
mnoho dalších užitečných informací. Paní Ulrychová je na nás hodná a vždy překvapí s novými
věcmi.
Adéla Mikulecká, 5. B

Jarní vycházka – 20. 3. 2017

A je tady jaro! Vydali jsme se společně na vycházku, abychom zjistili, jaké změny už příroda stihla
udělat. Pozorovali jsme pučící stromy, kvetoucí
kytičky a keře. Viděli jsme první jarní rostliny,
nejvíce se nám líbila rozkvetlá forzýtie.
Také první mláďátka se už stihla narodit. Na statku paní Urbanové jsme všichni obdivovali malá
telátka.
A co by byla první jarní vycházka bez sklouznutí
na skluzavce? První jarní vycházku jsme si moc
užili.
Třídy 3. A, 3. B a 3. C

Soutěže skončily, čeká nás
těžký závěr

Kromě posledního soupeře, který je stejně mimo
soutěž, pro nás skončilo působení v letošní sezóně. A bylo to působení velmi úspěšné.
Ženy se pohybovaly stále na čele a v celkové tabulce skončily na 2 .místě za první AŠ MB pouze
horším skóre ze vzájemného utkání.
Dorostenky měly v nadregionální soutěži kromě
jednoho soupeře silné týmy a i tak se s tím popasovaly dobře. Skončily na 1. místě.
Radost nám dělaly celý půlrok všechny tři minižákovské týmy. Probojovaly se do závěrečných
turnajů MČR, které začínají 21. 4. pro U11, 28.
4. pro U12 a 5. 5. pro U13. Nejúspěšnějším týmem byly U12, které v každém zápase deklasovaly soupeře a na závěr mají neuvěřitelné skóre
2657:398! U 13 zaznamenaly za celou dobu pouze jednu porážku a také svoji skupinu s přehledem vyhrály. Největším překvapením je pro nás
tým U11, pro který je postup do národního finále
obrovským úspěchem, protože více než polovina
hráček je mladších a tak jsou pro nás spíš příslibem do budoucna.

Aprílový měsíc ve školce
Měsíc duben je již tradičně ve znamení návštěvy
sadské knihovny Karla Viky, kde si se zaujetím
postupně všechny třídy vyslechly povídání paní
knihovnice M. Dudkové na téma ‚,Jaro a změny v přírodě“. V pátek 7. dubna navštívila celá
naše školka přehlídku Klicperovy divadelní dny
v Sadské. Společně jsme shlédli krásnou pohádku pro děti pod názvem ‚,NÁPADY BLEŠÁKA
FEŚÁKA“, kterou nastudoval divadelní spolek
Tesseris Sadská. Pohádka se všem velmi líbila.

školní zahrady a nachystal pozemky pro sadbu,
kde vyniknou pěstitelské práce jednotlivých tříd.
Děti se mohou těšit na nový herní prvek v zadní
části zahrady.
Všechny děti z MŠ Sadská mají možnost navštěvovat plavecký kurz v AquaBella Baby Clubu
v Poděbradech nebo v hotelu Felicitas Poděbrady. Výuka plavání probíhá formou her s použitím říkadel a pestrých plaveckých pomůcek. Děti

Tento měsíc byl také ve znamení fotografování
všech tříd a předškoláků do památečních Almanachů i na tablo. Naše děti se zúčastnily výtvarné
soutěže ‚,Kersko očima dětí“. Příchod jara děti
i paní učitelky přivítaly velikonočním tvořením,
koledami, jarními básničkami i písničkami. Šikovné paní kuchařky napekly výborné mazance
a připravily pro všechny děti sladké koledy. Pan
správce J. Brzák se nám postaral o přípravu

jsou nadšené a seznamování s vodou je velmi
baví.
Duben je v naší školce vždy spojený s dopravně‑bezpečnostní prevencí. Závěrem měsíce nás
čeká tematický ‚,Zvířátkový den“ a oblíbený
‚,Čarodějnický rej“.
V Mateřské škole Sadská se bude konat dne
2.5.2017 od 15.30 hodin „Den otevřených dveří“ pro budoucí předškolní děti a jejich rodiče,
kteří mají možnost vyzvednout si přihlášku
k předškolnímu vzdělávání a zároveň položit
vedení mateřské školy veškeré dotazy spojené
s přijímáním dětí do MŠ Sadská pro školní rok
2017/2018. K dispozici a k prohlídce budou rodičům všechny prostory jednotlivých tříd. Bližší
informace naleznete na webových stránkách ms‑sadska.webnode.cz.
Kolektiv MŠ Sadská

MATEŘSKÁ ŠKOLA SADSKÁ
Za Sokolovnou 885, 289 12 Sadská
VYHLAŠUJE

ZÁPIS K DOCHÁZCE
do MŠ od školního roku 2017 – 2018
Dne 02.05.2017 v 15.30 hodin se v mateřské škole koná Den otevřených dveří, kde budou
poskytnuty informace o zápisu do MŠ, bude si možné vyzvednout přihlášky do MŠ ( jsou i ke
stažení na www.ms-sadska.webnode.cz) a mateřskou školu si prohlédnout.
Odevzdání řádně vyplněných přihlášek ředitelce školy bude probíhat
dne 09.05.2016 od 10.00 do 16.00 hodin.
Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte s sebou.
Dana Kaplanová
ředitelka MŠ

Z KULTURY

8

Z HISTORIE MĚSTA A Z KULTURY

SLET CARODEJNIC
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Nezapomeňte, že v NEDĚLI 30. dubna od 16,00 hod bude

„Bejvávalo“ – Cukrovary v Sadské
První cukrovar v Sadské byl vystavěn v blízkosti sadských lázní
u Kaple. Vlastnil ho Dr. Bürgermeister. Blízkost cukrovaru nebyla lázním ku prospěchu, takže lázně kolem roku 1834 zanikly.

aneb JEŽIBABÍ STEZKOU NA SKÁLU
Milé čarodějnice, ježibaby a čarodějníci. KIC Sadská Vás zve nejen na veselý rej
čarodějnic na skále, ale také na ježibabí čarodějnou stezku, která bude začínat v
16,00 hod. u KNIHOVNY NA NÁMĚSTÍ Palackého v Sadské. Cestou na skalnatý vrch budou čarodějná mláďata plnit roztodivné úkoly a než zaplápolá očistný
oheň, roztočí se disco pro malé a za soumraku pak OLD DISCO pro
zkušené čaroděje.
(Startovné u knihovny 30 Kč, na památku odznáček a odměna u cíle.)
Akce se koná ve spolupráci s SDH Sadská a Kynologickou organizací
Sadská.

Zlatá svatba

Dubnoví
jubilanti
Libuše Štěpánová 94
Jolana Lengyelová 90
Růžena Šulcová 80
Libuše Musílková 70
Zdenka Belingerová 70
Josefa Latová 70
Marie Vokřálová 70
Marie Hniková 70
Olga Němečková 70
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví a hodně štěstí.

Marie a Vlastimil Vokřálovi
15.04.2017 tomu bylo přesně padesát let od chvíle,
kdy si na sadské radnici řekli své ano.

Starosta Milan Dokoupil a paní matrikářka Pavlína Koubová jménem
města popřáli "novomanželům" u příležitosti tohoto významného životního jubilea
- zlaté svatby, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších dlouhých let
na jejich cestě společným životem.

POD ZÁŠTITOU PANA STAROSTY MĚSTA MILANA DOKOUPILA

 DEN PLNÝ ZÁBAVY PRO KAŽDÉHO
 TANEC, ZPĚV, HUDBA, SPORT, DIVADLO, UMĚNÍ
 NESOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA VOLNÉHO ČASU V RÁMCI CELÉHO
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
 RAJSKÁ ZAHRADA – BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM – HRA
„KDYŽ V RÁJI PRŠELO“, POHÁDKA O SKŘÍTKOVI, KTERÝ TO
NEVZDAL, KONCERT KAPELY VESPER, DÍLNY, MALOVÁNÍ NA
OBLIČEJ, ATD.
JSTE-LI TI, KDO MAJÍ CO NABÍDNOUT, PŘIJEĎTE PREZENTOVAT SVOJI ČINNOST.
JSTE-LI TI, KDO NAOPAK VYŽITÍ HLEDAJÍ, CELÉ TRŽIŠTĚ VOLNÉHO ČASU BUDETE MÍT JAKO
DLANI.

SDH Sadská

WWW.ZIVOTJEHRA.COM | INFO@ZIVOTJEHRA.COM
WWW.ZIVOTJEHRA.COM/CZ/AKCE/RAJ-NA-ZEMI-2017.HTML

Pátek 5. května – na náměstí 3. ročník Sázení květin pro
město – od 15 hodin můžete přijít osadit letničkami jeden
z několika truhlíků, které pak budou po celé léto zdobit
některou městskou budovu – sraz před budovou městského úřadu. Nezapomeňte si donést vlastní zahradnické
rukavice a případně sázecí lopatku.
Kdy a kde budou další Rozcestí?
Každou středu od 18.30 v Kulturním a informačním
středisku v Sadské(1. patro budovy muzea na Palackého náměstí).
Středa 10. května – Co bude, až tu nebudem? – diskusní
Rozcestí o budoucnosti
Středa 17. května – RUSKO – cestopisná beseda s Britem Stevem Prosserem o jeho studijním pobytu a zážitcích – včetně projekce fotek
Středa 24. května – výtvarná dílna s Veronikou Remišovou – drátkování (drátky a korálky) – pavučiny, ptáci
a jiné – máte‑li vlastní kleštičky, prosím vezměte si je
s sebou
31. května – hosty na Rozcestí budou Britové Keith Jarvis a jeho manželka, budou se sdílet se svými zajímavými
životními příběhy
V červnu chystáme letní bohoslužbu v neděli 25. června
v parketovém sále od 10 hodin. Program pro děti do 12
let zajištěn. Po skončení vás zveme na malé občerstvení
u kávy a čaje.
Pořádají křesťané z Apoštolské církve.
Kontakt: rozcesti.sadska@seznam.cz

Bürgermeisterův cukrovar „u Kaple“, 1836‑1933, fotografie z roku 1884.
Komín byl vysoký 52 metrů. Vlevo jsou lázeňské budovy, uprostřed cukrovar,
vpravo kaple a hostinec.

Hrobku majitelů nelze na místním hřbitově přehlédnout. Cukrovar
u Kaple byl zrušen v roce 1882. Na počátku roku 1870 byla v Sad‑
ské zřízena akciová společnost pro stavbu nového cukrovaru. Podle
silnice sadsko‑pečecké za dráhou koupila
pole, továrna obdržela č.p. 387
a byla obehnána vysokou zdí.
Základní kámen byl svěcen
v neděli 1.5.1870. Po šesti letech
zakoupil pan Bürgermeister
i nový cukrovar a oba pracova‑
ly souběžně. Nový cukrovar byl
ještě modernizován (starý cukro‑
var přestal v 80. letech pracovat),
takže ještě v roce 1910 zpracoval
45 000 tun řepy. Ve 30. letech byl

Knižní novinky v městské knihovně
Jennifer Teegeová
Můj dědeček by mě popravil
„Jsem vnučka Amona Götha, muže, který postřílel
stovky lidí – a protože jsem černá, podle něj podřadné
rasy, nejspíš by zabil i mě…,“ říká Jennifer Teegeová.
Její život se odhalením rodinného tajemství obrátil
vzhůru nohama. V osmatřiceti objevila na fotografii
v knize svou matku a dědečka. Tento objev nadobro
roztříštil Jennifeřinu identitu i představu o sobě samé.

Petr Roubal – Československé spartakiády
Kniha se zabývá fenoménem hromadného cvičení
na československých spartakiádách v letech 1955 až
1985. Spartakiády navazovaly personálně, organizačně, ale i ideově na tradici sokolských sletů, které
se zase inspirovaly německým turnerským hnutím.
Krátce po Gottwaldově smrti se stranické vedení rozhodlo tuto tradici využít pro potřeby legitimizace nového režimu. Smyslem hromadného a synchronizovaného pohybu cvičenců na Strahovském stadionu,
největším stadionu světa, bylo doslova „ztělesnění“ zvláštního konceptu
socialistického lidu, který měl být zdrojem vší moci a zároveň zcela tvárný
podle přání vládnoucí strany. Kniha se věnuje také organizaci spartakiád,
jež si vedle obrovských finančních prostředků vynutila zapojení expertních
znalostí stovek bývalých sokolských činovníků, a reakci širší veřejnosti
na ně, zejména prožívání spartakiád jako smysluplného rituálu samotnými
cvičenci.

Mariusz Surosz – Ach, ty Češky!
Významný polský novinář a znalec českého prostředí pojednává ve své

nový cukrovar zru‑
šen a zbořen. Zůsta‑
la po něm železniční
vlečka, vyschlý ryb‑
ník a vila Sadka.
Cukr býval naše
„bílé zlato“. Dnes už
se cukrovka v Sad‑ Akciový cukrovar „u dráhy“, dostavěn v roce 1870,
ské ani v okolí ne‑ zrušen 1933.
pěstuje. Cukrovary Šest let patřil spolku. V roce 1883 koupil nový cukro‑
(a bylo jich mnoho) var J. Bürgermeister. Za něho se zpracovávala veškerá
řepa, asi 2/5 šťávy byly odváděny zvláštním potrubím
jsou
rozbourány do starého cukrovaru „u Kaple“, kde se z ní vyrobil
a my cukr dováží‑ cukr.
me. Víte, co to byla
homole cukru? Přeji Vám sladké pochutnání a k tomu Vám opíši
přání z pohlednice Sadské datované 7.7.1901, kterou mi zapůjčil
pan Šácha
.„Milý příteli! Přijmi srdečný pozdrav a dva
mandele vzpomínek a 4 pytle tepla. V neděli jsme v Sadské měli slávu. Hrály zde dvě
kutálky. Vysloužilci slavili 40ti leté trvání
praporu, večer věneček. Dnes velký rance
buchet vezmou v Boleslavi svůj konec. Přijď
dnes do Kerska naproti procesí. Zazpíváme si: Prší, prší, jen se práší, už zas máme
pivo dražší. Ba jó! Je za sedm krejcarů. Že
jsou všichni pijáci, na pivo se připlácí.“
Náruč pozdravů posílá
Miluše Borovenová

nejnovější publikaci Ach, ty Češky o osmi ženách z české historie a současnosti. Na půdorysu osudů těchto
slavných (a mnohdy zapomenutých) osobností – např.
Věry Čáslavské, Růženy Vackové, Adiny Mandlové, Petry Šáchové… – nám ozřejmuje širší dobové souvislosti
a rozkrývá před námi dějiny našeho národa z perspektivy, která o nás vypovídá více, než si sami myslíme.

Ondřej Nezbeda – Průvodce smrtelníka
Smrt je prý dnes v české společnosti tabu. To je ale přinejmenším nepřesné. Tabu se týká něčeho zakázaného,
nepřípustného, my se však ke smrti vztahujeme jinak.
Vytěsňujeme ji ze svého vědomí, vyloučili jsme ji z hovorů, vyhostili ze života. Možná překvapivě pozitivně
laděný Průvodce smrtelníka nemá bořit tabu, nýbrž podat pomocnou ruku. Autor odpovídá na základní otázky spjaté s péčí o umírající a nevyléčitelně nemocné: jak
zajistit domácí péči o nemocného, jak funguje domácí
hospic, jak lze léčit bolest, co je třeba zajistit během umírání a bezprostředně poté, ale také například jak hovořit s umírajícím o jeho přáních.

Vlastimil Vondruška – Breviář pozitivní anarchie
Kniha, podložená hlubokou znalostí vývoje lidských dějin, přesvědčivě
a na faktech dokazuje, že současná cesta evropské společnosti opakuje
chyby našich předků. Přesnější název Ideologie v době
uprchlické krize autor pro jeho bulvární nádech zavrhl, snaží se o objektivitu a maximální míru serióznosti.
Historik apeluje na zdravý úsudek a pochopení, že podle
prověřených zkušeností se můžeme vyvarovat stejných
a mnohdy fatálních chyb minulosti. V historické analýze,
doplněné o velmi trefné a vtipné citáty, se čtenář může
spolu s autorem zamyslet nad otázkou korupce, slibů politiků i migrační krize.
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O jezerní pohár Sadská, nultý ročník
Nejdříve pan Jiří Jeník, potom pan Jaroslav Lambert a nakonec paní Helena Babecová – mimo
jiné členové různých komisí města – přišli s nápadem, že v Sadské chybí běžecký závod pro širokou veřejnost. Pánové chtěli závod pro závodníky, žádné ulejvání, žádná pohodička. My dámy
jsme spíš myslely na rodiny, na děti, no a… závody samozřejmě, proč ne? A tak na konec (aspoň
doufám) bude mít Sadská závody dva. Ten první bude orientační v přírodě. Rodiče Heleny se totiž
léta věnují orientačnímu běhu a tak si s „jezerním pohárem“ rádi necháme poradit, mapu zpracovat, trať naplánovat. Jsme moc rádi, že si nás pod ochranná křídla vzal Orientační klub Sparta
Praha. Také zázemí potřebujeme, abychom měli kde vyhlásit výsledky, děti zabavit, dát si něco
dobrého k obědu a limonádu nebo pivo k zapití. Koho jiného tedy poprosit o spolupráci než Sbor
dobrovolných hasičů.
A vy všichni, ničeho se nebojte a přijďte se proběhnout jarním lesem a přírodou v okolí jezera.
Profesionálové nebudou zklamáni a amatéři dostanou manuál, vše bude vysvětleno. Tratě budou
dvě, pro závodníky a méně náročná trať pro děti a rodiny. Nultý ročník je na zkoušku a jen na vás
bude, jestli se v roce 2018 uskuteční první ročník.
Zdenka Hamerová

Od května 2017 na tenis přes on line rezervaci

Tenisový oddíl TJ Sadská spouští od letošního května on line rezervační systém iSport. Zájemci
o hru se mohou registrovat na stránkách tenisového oddílu https://tenis-sadska.isportsys‑
tem.cz/ Další informace budou zveřejněny na stránkách on line systému.
J. Kynclová

BLÝSKÁ SE TKÁNÍ tour
benefiční koncert v rámci Festivalu v Sadské dětem

Ráj na zemi 20I7

20. 5. 20I7 od I7:30
Velká tělocvična ZŠ Sadská (ulice Karolíny Světlé)
Vstupné: dobrovolné
www.zivotjehra.com

www.kapelavesper.cz

FOTOSOUTĚŽ
V minulém čísle Sadských novin byl na snímku letopočet,
umístěný na západním sloupu mostu cyklostezky,
vedoucím přes trať. Bohužel tentokrát nikdo tuto hádanku
neuhodl.

FOTOHÁDANKA NA BŘEZEN:

Víte, kde v Sadské najdete tenhle nádherný starý rumpál?
Správnou odpověď ve formě „Ulice, číslo popisné“ zašlete
na email: sadskenoviny@seznam.cz, nebo ji doručte do podatelny MěÚ.
Michal Němeček

Výsledky sadských karatistů v první části jarní sezóny
se zúčastnil pouze Filip Černík v kategorii juniorů do 76 kg, který měl konkurenci 8 německých
závodníků, celkově obsadil cenné 3. místo, když
smolně prohrál v semifinále
25.3.2017 – Vamberecký lvíček (mezinárodní
soutěž zejména pro začátečníky), oddíl reprezentovalo 7 závodníků, kteří přivezli 8 medailí: 1.
místa – Natálie Krátká, Jan Tománek, Patrik Hasan a Jakub Hasan, 2. místa – Patrik Hasan a Ron
Sieger, 3.místa – Jan Kopsa a Markéta Müllerová
25.2.2017 - Velká cena města Trutnova (mezinárodní soutěž), oddíl reprezentovalo 10 závodníků, kteří přivezli 7 medailí: 1. místo - Vojtěch
Procházka, 2. místa - Filip Krišal a Karel Blažej,
3.místa - Karel Blažej, Lukáš Kadlec, Pavel Hofmaister a Natálie Krátká
4.3.2017 – Kesl Cup v Praze, oddíl reprezentovali 3 závodníci, kteří vybojovali 3 bronzové
medaile: Natálie Krátká, Jan Tománek a Luděk
Melich
18.3.2017 – Ústecký regionální pohár (Ústí
nad Labem), soutěže se zúčastnili 2 naši závodníci, kteří přivezli 2 bronzové medaile: Pavel Hofmaister a Lukáš Kadlec
18.3.2017 – Zwönitztalpokal v německém
Burkhardtsdorfu – tohoto zahraničního turnaje

25.3.2017 – Grand Prix Slovakia (prestižní mezinárodní soutěž, přes 1500 závodníků ve všech
kategoriích z 21 zemí), oddíl reprezentovali v
dorosteneckých kategoriích Filip Krišal a Filip
Černík, který přivezl cenné 3. místo, Filip Krišal
porazil dva zahraniční závodníky, ale po dobrém
výkonu vypadl ve třetím kole
1.4.2017 – Arawaza Cup v německém Halle
(prestižní mezinárodní soutěž, 851 závodníků
ve všech kategoriích z 13 zemí), oddíl reprezentovali v dorosteneckých kategoriích Filip Krišal
– 3. místo a Filip Černík - 1. místo, dále v kumite
týmů oba kluci posílili klub z Ústí nad Labem a v
týmové soutěži zvítězili před 4 německými týmy
8.4.2017 – Pohár nadějí v České Lípě, soutěže
se zúčastnilo 14 našich závodníků, kteří získali
celkem 13 medailí: 1. místa - Pavel Hofmaister,
Patrik Hasan, Jan Kopsa a kata tým žáků ve slo-

žení Luděk Melich, Karel Blažej, Jakub Hasan, 2.
místa - Natálie Krátká, Luděk Melich, 2x Karel
Blažej, Jakub Hasan, 3. místa – Lukáš Kadlec,
Luděk Melich, Jan Tománek a Markéta Müllerová
9.4.2017 – Národní pohár dorostu, juniorů a
seniorů v České Lípě (republiková nejvyšší soutěž), 4 starty a 4x zlato !!! - oddíl reprezentovali
v dorosteneckých kategoriích Filip Krišal a Vojta
Procházka, a v juniorech potom Filip Černík všichni tři své věkové a váhové kategorie vyhráli
před celou českou závodní špičkou, dorostenecký tým sadských karatistů zvítězil i v týmové soutěži nazvané Liga kumite, když ve finále porazil
2:0 velmi silný tým Fight Club České Budějovice
Více informací naleznete na stránkách:
www.karatesadska.cz
Josef Černík st.

Jak se žije mladým sadským hasičům?
Sbor dobrovolných hasičů v našem městě působí již přes 125 roků a bez výchovy
nových mladých hasičů se zcela jistě neobejde. A jak se tedy v dnešní době žije
našim mladým hasičům, zeptali jsme se
Šárky Pobudové.
Co vlastně by měl umět a naučit se, každý chlapec, nebo děvče, aby u hasičů uspěli?
Pro nás je důležité aby dítko bylo alespoň trochu
sportovně založené a bylo pro kolektivní sporty.
Zbytek ho naučíme my. Hra Plamen ve které spolu s Polabskou ligou v požárním útoku soutěžíme
mají atletický základ a zároveň to je souhrn soutěží náročných na rychlost, vytrvalost a zručnost.
Být hasičem je úděl a poslání. Je to pro děti velká
motivace, když vidí, jak starší hasiči vykonávají
svou nebezpečnou práci?
Každý jako malý chtěl být někdy hasičem. Napětí, stres, rychlé rozhodování, ale i dobrý pocit
z pomoci někomu v nesnázích je nejvíce lákavé
na hasičině. Snažíme se dětem co nejvíce přiblížit tu dospěláckou hasičinu. Jednou za rok máme
pro děti připravené cvičení kde musí zasahovat
jako jejich dospělí kolegové. Letošním tématem
bylo pátrání po ztracené osobě a první pomoc
u autonehody. Celé cvičení je pro děti připravené
v rámci Noci na hasičárně a motivace je to pro ně
určitě veliká.
Kolik dětí ze Sadské a okolí ve vašich oddílech
mládeže dnes působí? A kolik starších členů sboru se u vás věnuje práci s mládeží?
K dnešnímu dni máme registrováno 22 dětí
ze Sadské a blízkého okolí. Děti jsou rozděleny
do kategorií mladší, starší a dorost. Máme 5 čle-

nů kteří jsou vyškoleni jako vedoucí mládeže, ale
chodí s námi trénovat i nevyškolení členové našeho sboru za což jsme hrozně vděční.
Jak často se scházíte? Využíváte ke svým tréninkům a schůzkám i jiné prostory, než je hasičská
zbrojnice?
V zimních měsících se scházíme jednou týdně
v hasičské zbrojnici. Jak nám počasí dovolí trénujeme dvakrát týdně na hřišti u psychiatrické
léčebny, několikrát do roka navštívíme i tréninkové hřiště v Pískové Lhotě.
V dnešní době mnoho dětských kroužků a zájmových činností není zrovna levnou záležitostí. Jak
je to u vás? Patříte mezi finančně náročné spolky, nebo jste spíše organizace pracující s mládeží
za minimálními náklady?
Náš kroužek patří do finančně nenáročných.
Roční poplatek je 100 Kč což pokrývá pouze
úrazové pojištění. Veškeré náklady jdou z peněz SDH a z dotací. Bohužel se občas stává, že
když rodič zaplatí jen 100 Kč za rok, moc neřeší zda dítě na trénink opravdu přiveze nebo ne.
Dost často se stává že dítě v lednu přihlásí, my
ho připravíme na soutěže počítáme s ním v týmu
a jak vysvitne sluníčko dítko bez omluvy přestane chodit. Samozřejmě to neznamená že by jsme
náš kroužek zdražili.
Využíváte dotační program města na podporu
organizací pracující s mládeží. Jak vám tyto dotace pomáhají při vaší činnosti?
Dotace města využíváme každý rok. Letos jsme
například pořídili pro děti nové pásky a sadu
lehčených hadic. Plánujeme nákup stanů a vzduchovek.
Máte i nějaké své sponzory, kteří vám pomáhají?
Oficiální sponzory nemáme. Máme pár příznivců, kteří nám finančně přispívají na dětské soustředění a já bych jim chtěla touto cestou ještě
jednou moc poděkovat.
Jak třeba bojujete s vymoženostmi moderní techniky, jako jsou mobilní telefony, internet a všechny ty „podobné závislosti“, které děti dnes již
v ranném věku běžně používají? Nebo tyto prostředky dokážete ke své činnosti i využívat?
Mobilní telefony na tréninku jsou velký problém.
Zavedli jsme na ně speciální košíček. Na začátku
tréninku je od dětí vybereme a na konci zase vrátíme. Internet je náš veliký pomocník. Spoustu
materiálů a informací pro děti je právě tam.

Co vás při vaší činnosti v současnosti asi nejvíc
trápí?
V tuto chvíli asi nejvíce počasí a nedostatek času
který by jsme chtěli malým hasičům věnovat.
Všichni co s dětmi pracujeme to děláme nezjištně a ve svém volném čase, kterého je bohužel
mnohem méně než bychom potřebovali.

Co se vám naopak daří a čím se můžete pochlubit?
Velkým úspěchem v loňském roce bylo třetí
místo Adélky Husákové na krajském kole hry
Plamen. V disciplínách pro jednotlivce dorostu
máme pěkně našlápnuto i letos, budeme si držet
palce aby jsme se i letos podívali na krajské kolo
do Kutné Hory.
Spolupracujete i s některými dalšími organizacemi pracujícími s mládeží ze Sadské a okolí?
Ze Sadské spolupracujeme s Junákem na krásné zimní akci Pašerácká stezka s DS Klicpera
na Dětském dnu a z okolních vesnic musím jmenovat malé hasiče z Hořátve se kterými trávíme
letní soustředění u jezera.
Když bude mít některý chlapec, nebo děvče zájem
stát se mladým hasičem, jak se k vám může přihlásit?
Nejideálnější čas kdy přijít k nám do kroužku
je po novém roce. V tuto chvíli již máme roztrénováno na soutěže a je obtížné nové děti zapojit. V lednu nás stačí kontaktovat přes facebook
a na všem se s rodiči domluvíme.
‑R‑
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Pronajmu provozovnu pizzerie 45m2, vybavená,
ihned k provozu, elektrická pec součástí,
s přilehlou zahrádkou.
V motorestu Husarka, Palackého nám. Sadská.
Info na tel.: 605 200 122
Koupím JAWA, ČZ: motocykl, moped, skútr s doklady i bez.
Možné jsou i díly a vraky. Děkuji za nabídku na tel.: 777 589 258.

Radnice města Sadská přeje

všem maminkám
zdraví, spokojenost, pohodu
a hlavně hodně lásky!

POZVÁNKA
NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA SADSKÁ

KONANOU DNE 12.05.2017
OD 17.00 HODIN V KLUBU DŮCHODCŮ
V HRADIŠTKU

PROGRAM:
1) Zahájení, kontrola počtu přítomných podle
presenční listiny
2) kontrola usnesení z minulé valné
hromady, určení zapisovatele
3) Zpráva předsedy honebního společenstva
4) Zpráva pokladníka HS
5) Diskuse
6) usnesení, závěr

REKLAMY
RICHTER
.CZ

Krásné Májové
dny plné lásky!
www.reklamyrichter.cz

Mgr. Jana Frcková v.r.
honební starosta
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