číslo: 4

ročn í k: 14

cena: 7 Kč

25. dubna 2013

V dnešním čísle najdete:
Společnost „E“ pomáhá

str. 2

Klicperovy divadelní dny str. 3
Noc s Andersenem

str. 4

Program KIC

str. 5

P

oslední tečkou za stavbou
nové sportovní haly, družiny a zázemí v Základní
škole Sadská bylo provedení
daňové kontroly pracovnicemi
Finančního úřadu pro Středočeský kraj. Celkové náklady
objektu, který již od roku 2008
slouží školákům i veřejnosti, činily 23,5 miliónu korun.
Protože akce byla realizována
za přispění Ministerstva financí ČR, podléhá provedení
díla a zúčtování dotace daňové
kontrole. Při té nebyly shledány
žádné nedostatky ani porušení
rozpočtové kázně.
Cecilie Pajkrtová, starostka

Nejlepší inscenaci přivezl letos na přehlídku ochotnických souborů Mrsťa Prsťa Junior´s Kouřim. O přehlídce
čtěte více na str. 3.

Příspěvek protialkoholní stanici
Protialkoholní záchytná stanice
Kolín dostane od Sadské příspěvek
ve výši 15 tisíc korun. Rozhodla
o tom rada města 3. dubna, když
vyhověla žádosti města Kolína (zřizovatele záchytné stanice) a schválila příslušné rozpočtové opatření.
Jedním z důvodů tohoto rozhodnutí
je skutečnost, že v loňském roce
přivezli policisté z obvodního oddělení Sadská 5 klientů. Příspěvek
pokryjí příjmy města z odvodu
z loterií.
Finanční dar 2000 korun od společnosti NYKOS, a. s., Ždánice získalo město na zajištění přehlídky
Klicperovy divadelní dny.
Rada také projednala návrh Jaroslava Bahníka na přijetí nových
vyhlášek města, a to na ochranu
ovzduší, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejnosti
a prostřednictvím tržního řádu také
zákaz podomního prodeje. Vedle
toho rada projednala městskou
policií podporovanou regulaci stání
vozidel na plochách veřejné zeleně.

Po projednání regulaci podomního
prodeje rada odmítla stejně jako
vyhlášky města na ochranu ovzduší
a regulaci konzumace alkoholu
na veřejnosti. Naopak doporučila
zastupitelstvu schválení vyhlášky
na ochranu veřejné zeleně.
Téhož dne ještě rada schválila
zřízení věcného břemene k městskému pozemku p. č. 2386 v lokalitě Na Vodrážce ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, která
zde jako přípojku položila kabel
nízkého napětí. Za břemeno městu zaplatí 7300 korun bez DPH.
O čtrnáct dní později 17. dubna
se rada po delší době věnovala
obsazování bytů v domě s pečovatelskou službou, když uvolněný
byt přidělila nové nájemkyni.
Vedle toho také jedné ze stávajících nájemkyň umožnila výměnu
bytu, který lépe vyhovuje jejím
potřebám.
Na žádost Aloise Košnara se
rada opět vrátila k pronájmu objektu bývalého Svazarmu, když

souhlasila s rozdělením prostor
pronajímaných žadateli pro podnikatelskou činnost (54 m 2) a pro
potřeby Automotoklubu (AMK)
Sadská (26,5 m 2). Nájemné AMK
je symbolické ve výši 1 koruny
za m 2 a rok.
Rada naopak zamítla žádost
Střeleckého klubu Sadská o symbolické nájemné v témže objektu
s tím, že nemá stejné právní postavení jako AMK.
Rada za částku 2000 Kč opětovně schválila pronájem veřejného
prostranství na Palackého náměstí
firmě Viva Natura koření s.r.o.,
která zde 24. dubna pořádala potravinový trh.
Propagační materiály pro festival Rozmarné léto, který na dny
5. až 7. července chystají do Sadské Jaroslav a Stanislav Křížovi
z Nymburka, mohou být opatřeny
znakem města.
Na žádost odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje rada souhlasila s plánova-

nou výstavbou výrobně skladovacích
hal v areálu KBP Zvěřínek s tím,
že těžká nákladní doprava nebude
vedena přes město Sadská.
Nájemkyně městského objektu
čp. 419 v ulici Pod Bory Monika
Kytková může v areálu postavit
dřevostavbu k ustájení koní s tím,
že při skončení nájmu bude stavba
odstraněna.
Přítomní radní se také vrátili
k případu neoprávněného pokácení
25 stromů u Jezera, když projednali
znalecký posudek vzniklé škody.
Posudek byl předán Policii ČR,
která záležitost prošetřuje.
Dále rada uložila starostce Cecilii Pajkrtové uzavřít s Vladimírek
Kolečkem nájemní smlouvu k nebytovým prostorům v bývalých školních dílnách, které využívá k podnikání, a projednala žádost města
na demolici polorozbořeného oplocení a podezdívky u vlakového nádraží, s níž se obrací na České dráhy
s tím, že město nabízí následnou
údržbu zeleně v dané lokalitě. -qk-
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Změny tarifů SID
Od 1. dubna se na autobusových linkách 270041 Nymburk – Sadská
a 270042 Nymburk – Hořátev – Sadská mění tarif ze současně provozovaného kilometrického na klasický zónový tarif Středočeské integrované
dopravy (SID). Z tohoto důvodu může dojít v některých relacích ke změně
ceny jízdného. Současně bude na uvedených linkách možno nově využívat
výhodných 30 a 90denních časových kuponů. Více informací naleznete
na internetových stránkách
Ceny zónového tarifu SID:
1 zóna - 12 Kč
2 zóny - 19 Kč
Cena obyčejného jízdného při platbě v hotovosti při průjezdu jednou nebo
dvěma zónami
Přehled úseků zón na dotčených linkách
270041 (H41) Nymburk – Sadská
Nymburk,aut. st. – Nymburk, Lada dvůr – zóna 136
Písty, Temac – Sadská – zóna 147
270042 (H41) Nymburk – Hořátev – Sadská
Nymburk,aut. st. – Nymburk, Drupol – zóna 136
Hořátev, prodejna – Sadská – zóna 147

-kú-

Noví držitelé regionální
značky Polabí
Při jarní certifikaci byly značkou Polabí regionální produkt
oceněny textilní výrobky, keramika, dřevěné hračky a místně
pěstovaná zelenina.
V Pojedech se 16. dubna téměř po půl roce opět sešla certifikační
komise. Posoudila pět nových žádostí o získání značky. Všem žádostem
bylo vyhověno. Značku získali:
Šárka Čáslavová pro krejčovské výrobky k běžnému používání
v domácnosti: kuchyňské zástěry a chňapky pro děti a dospělé, ubrusy
a prostírání, polštáře a látkové bytové dekorace,
Otakar Franěk pro dřevěné hračky z Milovic - zvířátka, kolotoče,
povozy, dopravní prostředky,
Jiřina Krajčová pro autorské
oděvy zdobené malbou a batikou
značky Abatyka - haleny, sukně,
šaty, peleríny, tuniky, trička,
Dagmar Piorecká pro užitnou
a zahradní keramiku Pi ze Sadské mísy, květináče, hrnky, talíře, konvice na čaj, cukřenky, květináče,
pítka, krmítka, bonsajové misky...
Jaroslav Jeřábek pro Podcecemínskou zeleninu - brambory,
cibule, mrkev, celer, petržel, květák, zelí, kapusta, červená řepa, Keramiky Pi Dagmar Piorecké
získala regionální značku.
saláty, okurky.
Dále byl certifikát prodloužen třem nynějším uživatelům na další
dvouleté období. Je to Pivovar Nymburk (Postřižínské pivo a ostatní
piva), Blažek Glass, s.r.o., (skleněné pilníky na nehty a kůži) a Ivana
Vondráčková (svíčky).
Značka Polabí regionální produkt garantuje zejména místní původ
výrobku a vazbu na region Polabí, ale také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí.
Iveta Minaříková, MAS Podlipansko

Sadské noviny

Společnost „E“ pomáhá
lidem s epilepsií
Obecným cílem Společnosti „E“
je boření předsudků o epilepsii,
zlepšování povědomí o této nemoci
a podpora těch, pro něž se stala životní výzvou. Společnost „E“ však
též dává šanci, aby si lidé s touto
nemocí vytvořili komunitu, která
jim poskytne podporu a příjemné
chvíle, třeba při setkáních klubů
Společnosti „E“ nebo na letních
pobytech.
Jedním z pilířů činnosti neziskové organizace, kterou založili
v roce 1990 rodiče a přátelé lidí
s epilepsií, je poradenská činnost
ve všech oblastech, které mohou
být pro nemocného problematické.
Tak poskytuje odborné sociální poradenství, zprostředkovává
konzultace s právníkem a ve spolupráci s epileptology, neurology,
psychology, psychiatry a dalšími
specialisty pokrývá samozřejmě
i oblast zdravotní.
Povědomí a stigma
Protože velkým břemenem,
možná větším než nemoc samotná, je pro lidi s epilepsií sociální
stigma, které s sebou bohužel
nese, klade Společnost „E“ velký
důraz na informovanost. Zajišťuje
vzdělávací a přednáškovou činnost
po celé republice. Organizuje celodenní seminář o epilepsii jak pro
odborníky, jakými jsou sociální
pracovníci, speciální pedagogové, osobní asistenti či asistenti
pedagogů, tak pro dospělé i děti
s epilepsií, jejich blízké a širokou
veřejnost. Jednotlivým organizacím či zařízením připraví seminář
s ohledem na jejich potřeby takzvaně „na klíč“.
Důležitým kanálem pro šíření
informací je tištěný dvouměsíčník Aura, který je rozesílán nejen členům Společnosti „E“, ale
také do neurologických ordinací
po celé České republice, do ordinací dětských a obvodních lékařů,
spolupracujícím organizacím nebo
speciálním školám. Kromě toho
Společnost „E“ vydává a nabízí
informační tiskoviny (se základní-

Důležitá
telefonní čísla:
Městská policie
Policie ČR
Starostka
Místostarosta

724 183 241
974 878 750
725 021 440
724 025 887

mi informacemi o nemoci, první
pomoci při záchvatech, ochraně
proti úrazům, psychologické péči či
vlivu výživy na lidský organismus

atd.) a informační kartičky v češtině i angličtině o první pomoci
v případě křečového (epileptického) záchvatu.
Dovolená
s lékařskou podporou
Stejně důležité jako pravdivější
informace o epilepsii pro veřejnost
je i vytváření podmínek pro plnohodnotný život lidem, kteří se s epilepsií vyrovnávají. Proto pořádá
Společnost „E“ letní pobyty v přírodě, ať již u moře nebo v Česku,
kde mohou účastníci navázat nová
přátelství a dále rozvíjet ta starší.
Letos se tak lidé s epilepsií mohou
vydat do krásné přírody u Staré
Olešky na Děčínsku (17. až 24. 8.),
na letní pobyt do Baška Vody
v Chorvatsku (30. 8. až 8. 9.) a děti
na integrovaný tábor (13. do 23. 7.),
na němž budou o jeho malé účastníky pečovat vedoucí, praktikanti,
lékař a případně asistenti plně obeznámení s jejich lékařským stavem
a potřebami. Lékařský dohled bude
pro všechny případy k dispozici
i na prvně jmenovaných akcích.
Nabídková listina Společnosti
„E“ však pokrývá volnočasové aktivity po celý rok. V provozu jsou její
kluby v Brně, Ostravě, Praze a Ústí
nad Labem, které nabízejí pestrou
škálu kurzů, od výuky angličtiny
přes šachy až po vaření či aranžování. Jejich členové v nich vždy najdou
dobrou partu, v níž se mohou svěřit,
pochlubit se, zasmát a probrat vše,
co jim leží na srdci. A to je něco, co
bývá vždy velkou oporou.
Text poskytla Společnost „E“
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Klicperovy divadelní
dny 2013
Výsledky 15. ročníku regionální postupové přehlídky amatérských divadelních souborů Klicperovy divadelní dny konané
v Sadské ve dnech 11. až 14. dubna.
Tříčlenná porota (Lenka Lázňovská, Dušan Zakopal a Jaromír
Vosecký) udělila pět hlavních cen
a osm čestných uznání:
Mrsťa Prsťa Junior´s Kouřim:
Deadline… a co bude pak?
Autor: Mrsťa Prsťa na motivy filmů
Tima Burtona
Cena za nejlepší inscenaci a nominace s přímým postupem na národní přehlídku do Vysokého nad Jizerou Krakonošův divadelní podzim
DS Klicpera Sadská: 1+1=3
Autor: Ray Cooney
Doporučení na národní přehlídku

Martin Drahovzal (Mrsťa Prsťa
Junior´s)
Cena za nejlepší režii
Jiří Jeník (DS Klicpera Sadská)
Věra Hanešková (DS Křoví Líšnice)
Veronika Růžičková (Mrsťa Prsťa
Junior´s Kouřim)
Ceny za nejlepší herecké výkony

Divadelní maratón zahájilo čtvrteční představení DS Křoví Líšnice - Pierre
Palmade Duthuron: Na útěku.

Zdeněk Piskáček (DS Klicpera
Sadská)
Dana Radová (DS Křoví Líšnice)
Čestná uznání za režii
Mrsťa Prsťa Junior´s Kouřim
Čestné uznání za scénografii
DS Klicpera Sadská
Čestné uznání za inscenaci
Klára Spodniaková (Mrsťa Prsťa
Junior´s Kouřim)
Petra Bartoníčková (DS Blaník
Načeradec)
Daniela Nováková (Nechanický
ochotnický spolek)
Lenka Pavlasová (DS K řoví
Líšnice)
Čestná uznání za herecké výkony

Nechanický ochotnický spolek - Laurent Ruquier: Uděláme to znova?

Za rok se s vámi těšíme na shledanou na 16. ročníku Klicperových
divadelních dnů.
-kic-

Nedělní pohádku pro děti sehrál
tradičně host přehlídky, tentokrát
nymburský DS Hálek - Příběhy
včelích medvídků.
Domácí DS Klicpera získal od poroty doporučení na národní přehlídku
- Ray Cooney: 1+1=3.

Veškeré informace o Společnosti „E“ naleznete na tel. čísle 241 722 136, e-mailové adrese
info@spolecnost-e.cz nebo webových stránkách www.spolecnost-e.cz

Přehlídku zachránili sponzoři

Setkání chatařů

na Vodrážce se zástupci města
se uskuteční v sobotu 4. května
od 10 hodin na louce u dětského
hřiště (kolchoz).
Na programu bude organizace
svozu komunálního odpadu během letní sezony i rozmístění
kontejnerů na tříděný odpad
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DS Blaník Načeradec - Zdeněk Hovorka: Darmošlapky aneb repete, hoši!

Letošní Klicperovy divadelní dny jsou za námi. Na „prknech, která
znamenají svět,“ se vystřídalo 6 spolků, celkem 85 herců, kteří se
ve volném čase věnují amatérskému divadlu. Do hlediště proti nim
usedlo 340 diváků, bez jejichž potlesku by se divadelníkům nehrálo dobře.
Letos se přehlídka poprvé konala bez finanční účasti Středočeského
kraje. O to více si vážíme pomoci sponzorů: Jan Pajkrt, Lesní ateliér Kuba
v Kersku, keramika Luděk Škrabánek, květinářství Helena Husáková,
instalatérské a topenářské práce Staněk Čejka, Postřižinský pivovar
Nymburk, SEDOS dopravní značení, Thermokomplet Třebestovice, Prostav spol. s.r.o., Nykos Ždánice a HALKO Nová Ves. Za podporu a pomoc
děkujeme rovněž Městu Sadská a nutné je zmínit domácí DS Klicpera
za péči o hostující kolegy, i když jeho členové sami soutěžili.
-kic-
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Noc s Andersenem

Sadští skauti podnikli o Velikonocích velkou výpravu do Kerska nazvanou
Po stopách Bohumila Hrabala a filmu Slavnosti sněženek. Cesta je dovedla
i k památnému menhiru.

ZE ŠKOLY

Celostátní akce na podporu
čtenářství a knihoven se v sadské
městské knihovně Karla
Viky konala 12. dubna
již popáté. Pestrý program tvořilo představení
pohádky Sněhová královna od Hanse Christiana
Andersena v podání loutkového
divadla Toy machine z Prahy,
po kterém děti vyráběly malé
loutkové divadlo z krabiček od sirek. Potom šli všichni na zahradu
za knihovnou, kde společně zasadili strom Fabularius Anderseni neboli „Andersenovník“, na ohníčku
si opekli vuřty, zazpívali a zahráli
na kytaru trampské písničky. Děkujeme za ně Zuzce Sedláčkové.
Kolem dvaadvacáté hodiny začala
bojová hra, při které se děti vydaly

na cestu noční Sadskou a plnily
různé úkoly. Na konci se dětem
po odříkání modlitby zjevil sám spisovatel Hans
Christian Andersen, který
je obdaroval čokoládou.
Po návratu do knihovny
se všichni uložili ke spánku a na dobrou noc jim ještě paní
knihovnice četla Andersenovy
pohádky.
Ráno děti snídaly dobroty, které
pro ně napekly maminky, potom
si ještě četly, hrály a soutěžily.
Po vyhodnocení noční hry a předání odměn vítězům se začaly
rozcházet domů.
Doufáme, že se dětem Noc
s Andersenem líbila, a těšíme se
na další ročník.
Za knihovnu Monika Malinová

4. B na výpravě za historií
Naše třída jela 9. 4. do Kouřimi.
A víte proč? Jeli jsme za historií
do skanzenu, abychom se podívali,
jak žili lidé v dřívějších dobách.
Když jsme jeli autobusem, zastavili
jsme se ještě u Lipan, kde nám paní
učitelka vylíčila vše o posledním
boji husitů. Pak jsme všichni svižně
nastoupili do autobusu. Když jsme
dojeli do skanzenu, čekala nás tam
hodná průvodkyně. A šlo se! Ukázalo se, že lidé z těch dob to neměli
lehké. Dodržovaly se zvyky, které
dnes dodržuje málokdo, například
masopust.
Výlet se mi moc líbil. Až bude
pěkně, pojedu tam s rodiči a bráchou na kole.
Anička Pánková
Překvapilo mě, že chalupy byly
malé, ale spojené s velkými chlévy.
Také jsme se byli podívat ve škole.
Divila jsem se, když jsem viděla, že
do jedné lavice se vejde asi tak pět
dětí. V Kouřimi se mi moc líbilo!
Simonka Slováková

M

PRO VŠECHNY

Ve skanzenu se mi líbily staré
domy. Byly tam i dvě nejstarší stodoly v Čechách. Byli jsme
i ve staré škole. Výlet se mi moc
líbil. Možná se tam pojedu s rodiči znovu podívat! Ondra Kvíz
V Kouřimi jsem se hodně dozvěděla o tom, jak lidé žili v minulosti. Třeba, že v jedné malé chaloupce žilo až osm lidí. Měli velké
stodoly ze dřeva a slámy. Zdálo se,
že se měli špatně, ale oni se měli
lépe, než si myslíte! Žili v přírodě,
měli méně problémů, kamarádili se
a žili spolu. Moc se mi tam líbilo!
Kája Šťastná
Lidé neměli vše, co máme teď.
Měli domek a v něm bydleli lidé
i zvířata. Školu ale měli i oni, každý učitel měl rákosku, když někdo
zlobil. Šli jsme se také podívat
ke kováři. Kovárna prý často hořela. Moc se mi tam líbilo, těším se,
až tam pojedu s rodinou!
Anetka Hofmeisterová

ěstská knihovna Karla Viky se zapojila
do projektu SBÍREJ-TONER.CZ. Jde
o charitativní a ekologický projekt
organizovaný občanským sdružením Aktipo.
Odevzdané prázdné tonery a cartridge se renovují
(na výrobu jednoho nového toneru je potřeba až
3,5 litru nafty) a všechny peníze získané z renovace těchto tonerů putují do zařízení pro mentálně
postižené po celé republice.
Sběrný box na tonery najdete před dveřmi
do knihovny vedle boxu na použité zářivky.
Seznam vhodných tonerů najdete na http://www.
sbirej-toner.cz. Odevzdáním použitých tonerů
pomůžeme mentálně postiženým spoluobčanům.
Děkujeme 			
-měk-

Program KIC

Foto městská knihovna
Studenti Gymnázia Nymburk si vás dovolují pozvat na tradiční
M A J Á L E S
1. května v Nymburce ve 13.30 hod. vyráží průvod masek od gymnázia, samotné zahájení majáles
bude ve 13.50 hod. pod hradbami. Následovat bude
bohatý program. Těšit se můžete na kapely Lážo
plážo, Artmosphere, Interpret neznámý, Sek jsi
bombónky a Crossband. A jaké si máte letos připravit masky do průvodu? Inu, vytáhněte z šatních skříní staré uniformy Federace, připněte
si k pasu světelné meče, letošní téma je SCI-FI!

V pátek 24. května
od 18 do 21 hod.
bude v rámci již tradiční

NOCI KOSTELŮ
otevřen i kostel
sv. Apolináře
v Sadské.
Podrobný program bude
ještě upřesněn a zveřejněn
na plakátech a ve vývěsce
před kostelem.

úterý 30. dubna od 17.00 hod.
SLET ČARODĚJNIC aneb ježibabí stezkou na Skálu. Milé čarodějnice, ježibaby a čarodějníci, zveme vás nejen na veselý rej, ale také
na ježibabí čarodějnou stezku. Začínat bude v parku před knihovnou,
kde se zapíšete do soutěže (startovné je 20 Kč). Ježibabí stezka vás
povede přes přechod pro chodce u spořitelny, kolem KICu, kostela
a hřbitova až k areálu kynologů. V cíli se na Vás bude těšit čaroděj
a magická hudba, také řádění, soutěže a dovádění, dokud Sbor dobrovolných hasičů Sadská nezapálí oheň. Odměna čeká na každého
účastníka ježibabí stezky! Nezapomeňte oprášit své nejlepší čarovné
kostýmy, možná právě vy získáte titul miss čarodějnice.
Večer se ještě mohou „dospěláci“ do pozdních hodin pobavit s kapelou B. G. KORPUS (kytara, banjo, mandolína, basa). Dík patří
kynologům, že nám letos opět poskytnou svůj areál.

NEJEN PRO STARŠÍ
pátek 24. května od 17.30 hod.
POLABSKÁ BLAŤANKA – Srdečně vás zveme do kina k poslechu
dechových, lidových i zlidovělých písniček, které si můžete spolu
s muzikanty zanotovat. Vstupné 40 Kč

FESTIVAL
pátek 31. května od 19.00 hod.
THE CELLULOIDS, BUZERANT, KOMOROUS – Druhý
ročník malého hudebního festivalu v sokolovně. Festival divadelní,
festival pro děti, festival u Jezera, tak proč ne ještě festival v sokolovně. Jen ať je vidět, že Sadská žije a že se stále něco děje. Na pódiu
se sejdou tři kapely. První zahraje The Celluloids – kapelu založenou
hráči sadského klubu stolního tenisu tvoří Jan Hendrych (kapelník,
basová kytara, v krajních případech zpěv), Roman Pelant (zpěv,
kytara), Pavel Počarovský (kytara, zpěv), Jiří Kyncl (bicí) a multiinstrumentalistka a zpěvačka Aniela Chudzik. Dále se představí
„homemetalová“ kapela Buzerant, založená herci Petrem Čtvrtníčkem a Leošem Nohou s vlastními texty naroubovanými na známé
písničky, a do třetice kapela Komorous. O zábavu jistě nebude nouze.
Vstupné v předprodeji 80 Kč a na místě 100 Kč. Info na tel.:
739 488 388, předprodej v kulturním a informačním centru.
Kulturní a informační centrum města Sadská,
Palackého nám. 257, Sadská, tel.: 325 594 329, 603 891 304
e-mail: kic.sadska@email.cz, www.kic-sadska.cz
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Je projekt komunitního plánování
v našem městě zbytečný?

Mám-li za sebe odpovědět
na otázku z nadpisu tohoto článku,
jsem přesvědčen, že zbytečný není!
Jsem jedním z týmu pracovníků,
kteří se na zpracování tohoto „městského“ dokumentu podílejí a o průběhu celého procesu pravidelně
informují veřejnost prostřednictvím
Sadských novin. Řada spoluobčanů
se také podílela na dotazníkové
akci, a to nejen ve skupině seniorů,
ale i osob se zdravotním postižením
nebo jako rodiče dětí. Děkujeme jim
za příspěvky, názory a doporučení.
Hodně si jich vážíme, protože jsme
si byli vědomi, že dotazníky byly
obsáhlé a otázky nebyly jednoduché. Nicméně shromážděné odpovědi občanů nám poskytly dostatek
podnětů ke zpracování závěrečného
dokumentu.
Naše pracovní skupina, která
šetří a zpracovává problematiku
seniorů a osob zdravotně postižených, si uvědomuje, že informovanost občanů o tom, co komunitní
plánování sociálních služeb vlastně
je a jaký má význam, nebyla ideální
hned od samého počátku. Možná,
že by byl i počet účastníků dotazníkové akce větší. Proto bych chtěl
připomenout, že EU již v roce 2000
v Nice přijala „Evropský sociální
program“, který si v oblasti boje
proti chudobě a sociálnímu vyloučení stanovil jako priority právě
přístup lidí z ohrožených skupin
na trh práce, ke zdrojům, právům,
službám a zboží. Kromě toho EU
hovoří o službách v obecném zájmu, mezi které jako důležité řadí
právě sociální služby.
Aby bylo možné také v České republice dosáhnout cílů Evropského
sociálního programu, byl vytvořen
Národní akční plán sociálního
začleňování, jehož garantem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
To je také garantem toho, že i u nás
bude naplňována Evropská sociální charta, kterou ČR ratifikovala
a zavázala se tak k jejímu plnění.
Přijetím nového zákona o sociálních službách, který mimo jiné
poprvé zavádí pojem „plán rozvoje
sociálních služeb“, jenž je shodný
s plánem komunitním, jsou také
sociální služby pojaty jako služby
veřejné. Proto se staly předmětem
reformy veřejné správy, v jejíž
druhé etapě byla ze státu na obce
a kraje převedena všechna zařízení
sociálních služeb. Sociální služby
proto v současné době zabezpečují
kraje, obce, nestátní neziskové organizace a fyzické osoby. Stát, respektive Ministerstvo práce a sociálních
věcí, je zřizovatelem snad pouze
pěti ústavů sociální péče. Zjednodušeně řečeno, řadě obcí nezbývá, než
se ve spolupráci s dalšími subjekty

ujmout úkolu plánování sociálních
služeb vlastními silami.
Jsme rádi, že v našem regionu
se tohoto úkolu ujala MAS Podlipansko, jejímž je město Sadská
členem. Harmonogram společného
postupu tak byl zpracován i s ohledem na podmínky Sadské. Vznikla
řídící komise a komise pracovní.
Vše pak projednalo a schválilo
i zastupitelstvo města a konala se
zmíněná dotazníková akce a dvě
veřejná setkání.
Jaký je tedy současný stav?
Vyhodnotili jsme dotazníky, kde
občané právem poukazují nato,
co v Sadské z oblasti sociálních
služeb chybí, i na to, jaké věci
znepříjemňují každodenní život
ve městě. Jsme rádi, že přišla celá
řada námětů, jak některé problémy
ihned nebo v blízké budoucnosti
řešit. Vcelku jsme očekávali, že
přijde oprávněná kritika na stav
komunikací a chodníků, který
zejména starším a zdravotně postiženým občanům činí při pochůzce
městem značné problémy. Vzneseny byly požadavky na zřízení
bezbariérových přístupů do budov
městského úřadu, zdravotního
střediska, pošty i České spořitelny. Kritizována je i provozní doba
místní lékárny, nedostatek laviček
a odpočinkových zón pro starší
občany. Právem je připomínána
obava seniorů o osobní bezpečnost
zejména ve večerních hodinách.
Velká pozornost ze strany občanů byla věnována oblasti samotných sociálních služeb. Velmi
kladně je hodnocena funkce domu
s pečovatelskou službou a služby,
které poskytuje Centrum sociálních
a zdravotních služeb Poděbrady
a jeho pečovatelky. Je to jistě obětavá a záslužná práce! I to je možná
důvod, proč se přání vybudovat
ještě jedno takovéto zařízení (dům
s pečovatelskou službou, domov
důchodců či denní nebo měsíční
stacionář) objevovalo tak často.
Důležitost zaujímal i požadavek
na výstavbu sociálních bytů nejen
pro starší manžele, osamělé osoby,
ale i pro začínající mladé rodiny,
které si nemohou hned v počátku
dovolit koupit byt nebo postavit
nový dům!
Jak tedy vše řešit? V této době
jsme ve fázi mapování toho, co
v našem městě již máme a co na základě vašich připomínek lze řešit
prakticky ihned a bez větších finančních nákladů. Rádi bychom

také stanovili opatření pro 3 až 5letý
výhled. Řada námětů se neobejde
bez zpracování zadání, projekčních příprav a konečně i zajištění
potřebných finančních prostředků.
Musíme je v našem dokumentu
dokázat také průkazně zdůvodnit!
Právě zdůvodnění a podložení
potřebou a požadavkem občanů
je velmi důležité pro zajištění potřebných financí. V současné době
je velmi složité zajistit jakékoliv
dotace pro potřeby města. Řešení
ale nabízejí fondy EU a tuto šanci
chceme využít i v našich podmínkách. To je smysl a podstata onoho
komunitního plánování sociálních
služeb. Výsledná řešení, k nimž
bude komunitní plán směřovat,
budou možná do jisté míry kompromisem našich přání a reálných
možností včetně těch finančních.
Věříme, že v červnu letošního roku
veřejnosti předložíme výsledný text
dokumentu, doprovázený grafickou
částí. Budeme rádi, najdete-li v něm
i váš námět nebo požadavek.
Náměty, k jejichž řešení je možné přistoupit bez velkých finančních
prostředků prakticky hned, předáme radě města a zastupitelstvu
s návrhem jejich realizace. Všichni
tak budeme mít možnost sledovat,
jak jsou tyto požadavky či náměty
plněny! Náročnější úkoly zařadíme
do „kategorie“ perspektiv, některé
s řešením v horizontu 3 až 5 let, jiné
možná s horizontem 10 let. Co ale
budeme mít v Sadské okamžitě, je
„sociální“ dokument, podle něhož
budeme moci do budoucna plánovat
všechny akce a opatření z oblasti sociálních služeb. A to je ona podstata
myšlenky zpracovat Komunitní plán
sociálních služeb v Sadské.
Závěrem bych velmi rád poděkoval kolegyním z naší pracovní
komise Daně Hořákové, Jaroslavě
Jelínkové, Anně Hončíkové, Anně
Knápkové a Šárce Karlové za jejich
spolupráci a obětavost. Velmi rád
děkuji za spolupráci i garantovi celého programu Ivetě Minaříkové z
MAS Podlipansko, starostce Cecilii
Pajkrtové a konečně i vedoucímu
řídící skupiny Pavlu Koubovi. Je
to dobrý tým obětavých lidí, s nimiž se dobře spolupracuje. Jsem
přesvědčen, že sadský „sociální“
plán, jak mu zjednodušeně říkám,
zdárně dokončíme.
Václav Frank,
předseda pracovní komise
pro seniory a osoby
se zdravotním postižením

Projekt Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
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ZMĚNA označení
do motorového vozidla
pro držitele průkazu
ZTP nebo ZTP/P
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Modré dveře nabízí nejen pomocnou ruku
Terapeutické centrum Modré
dveře v Kostelci nad Černými
lesy nabízí zdarma pro širokou
veřejnost krizovou pomoc a pro
mentálně postižené a duševně
nemocné sociální rehabilitaci
a sociálně aktivizační služby.
Otevřeno je však i daleko širšímu
okruhu činností.
V budově centra vedle sociálních služeb a psychoterapie probíhá i řada volnočasových aktivit,
na kterých se děti i dospělí učí
malovat, pracovat s hlínou, mohou
se přiučit netradičním technikám
práce s textilem, papírem a dalšími
materiály, ale vyučují se tu i cizí
jazyky, probíhají kurzy jógy…
Pro centrum je velmi důležité,
aby jej navštěvovalo co nejvíce lidí
a klienti navštěvující sociální služby tak nebyli zavřeni za vysokou
zdí a těžkými vraty, ale měli možnost se tu potkávat s širokou veřejností. Na internetových stránkách
centra je výčet všech nabízených
služeb a volnočasových aktivit.

Tím však nabídka centra nekončí. Stálý program obohacují sezónní jednorázové akce. Například
ve středu 27. března se od 10 hodin
konají na zahradě Modrých dveří
Pomlázkohrátky, na kterých si mohou děti i dospělí uplést pomlázku
nebo vyrobit velikonoční výzdobu.
Centrum také nabízí podpůrná
a vzdělávací setkání, jejichž témata
se odvíjejí od problémů, s nimiž se
na jeho pracovníky občané obracejí. Příkladem je psychoterapeutická skupina pro lidi zatížené péčí
o někoho blízkého. Na psychology
centra se totiž začali obracet i lidé
se zkušeností s péčí o bezmocného
seniora, těžce nemocné dítě nebo
jinou blízkou osobu, která trpí duševním onemocněním, mentálním
postižením či jiným handicapem.
Mnohdy se svěřují psychologovi
slovy: „Chtěl bych se starat, ale
už na tu péči nějak nemám sílu…“
Často čelí únavě a stereotypu,
ambivalentním pocitům vůči blízkému, o něhož pečují. Informace

o možnosti účasti v psychoterapeutické skupině získáte na tel.:
725 840 840.
Specifickým programem je
předporodní příprava a rodičovská
poradna, která je určena pro ženy se
zkušeností s duševním onemocněním či duševními obtížemi. Probíhá
individuální, případně párovou
formou. Poradna odpoví na dotazy
ohledně těhotenství, porodu a poporodního období s důrazem na psychologickou problematiku a řešení
nejistot spojených s tímto obdobím
života a s výchovou a péčí o dítě.
Terapeutické centrum Modré
dveře je zkrátka místem, kde lidé
najdou unikátně nabízenou pomoc,
ale také mohou načerpat energii
pro své tvořivé já nebo prostě jen
relaxovat.
Mgr. František Knop,
projektový manažer
Více informaci na
www.modredvere.cz,
tel.: 725 833 833

Jak na daň z nemovitosti v roce 2013
Výměnu provádí Městský úřad
Nymburk, odbor sociálních věcí
(budova B, 1. patro)
K zajištění výměny je nutné:
• dostavit se osobně na MěÚ
Nymburk, odbor sociálních věcí
• předložit pr ůkaz ZTP nebo
ZTP/P
• předložit občanský průkaz
• poskytnout 1 barevnou fotografii současné podoby o rozměru
3,5 × 4,5 cm
• vrátit původní označení do motorového vozidla

Upozornění
Upozorňujeme nájemce
hrobových míst, že úprava hrobového příslušenství, zřízení nového hrobu
a ukládání uren a rakví
do hrobu/hrobky budou
možné pouze po předchozím písemném souhlasu
správy hřbitova.
Kancelář správy hřbitova je v přízemí budovy
městského úřadu, Palackého nám. 1, 289 12 Sadská.

Daň z nemovitostí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební
výměr, dodatečný platební výměr
nebo hromadný předpisný seznam.
V roce 2013 budou všechny hromadné předpisné seznamy vydané
finančními úřady zpřístupněny
v jednotné lhůtě od 26. dubna do
27. května 2013, přičemž na kterémkoli územním pracovišti finančního
úřadu mohou poplatníci nahlédnout
do hromadného předpisného seznamu vydaného tímto finančním
úřadem pro celý obvod jeho územní
působnosti, tj. pro celý kraj nebo pro
hlavní město Prahu.
Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je
daň z nemovitostí stanovena podle
zákona o dani z nemovitostí ve výši
poslední známé daně nebo ve výši
shodné s podaným daňovým přiznáním bez oznámení stanovené výše
daně platebním výměrem, anebo je
oznámena platebním výměrem v případě, že se stanovená daň odchyluje
od daně poplatníkem přiznané.
Splatnost daně z nemovitostí
Vyměřená daň z nemovitostí je
splatná:
a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov
ryb ve dvou stejných splátkách, a to
nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období
b) u ostatních poplatníků daně
ve dvou stejných splátkách, a to
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nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období. Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí
částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května
zdaňovacího období. Ke stejnému
datu lze daň z nemovitostí zaplatit
najednou i při vyšší částce.
Informace k zasílání složenek
Složenky pro placení daně z nemovitostí jsou ve většině případů
zpracovávány centrálně a rozesílány daňovým subjektům hromadně
dodavatelskou firmou.
Od 1. 1. 2013 je daň z nemovitostí sloučena do jedné částky
za všechny nemovitosti poplatníka
na území příslušného kraje. Má-li
poplatník daně z nemovitostí více
nemovitostí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti dvou nebo
více finančních úřadů, tj. na území
více krajů nebo na území hl. města
Prahy a jednoho nebo více krajů,
jsou do obálek vkládány společně
složenky za všechny tyto finanční
úřady. Pro platbu daně z nemovitostí
u každého z dotčených finančních
úřadů je poplatníkovi daně zasílána
jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše
5000 Kč, nebo dvě složenky, pokud
je tato daň vyšší než 5 000 Kč. Platí
se tedy ve dvou splátkách. Daň
vyšší než 5000 Kč lze však zaplatit
i najednou jedinou složenkou, a to
v termínu první splátky daně.

Jestliže poplatník podá daňové
přiznání po 31. lednu zdaňovacího
období a v něm vypočtená daň
se liší od částky daně uvedené
na složence, uhradí daň ve výši
vypočtené v daňovém přiznání.
Ve specifických případech mohou
být složenky i nadále zasílány či jinak
distribuovány (např. prostřednictvím
obcí) jednotlivými finančními úřady.
Tuto možnost mohou jednotlivé finanční úřady zvolit podle konkrétních
podmínek v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení
složenek poplatníkům.
Veškeré dotazy, podněty, odvolání apod. proto zasílejte vždy
na adresu územního pracoviště
místně příslušného finančního úřadu, uvedeného na složence.
-fúPodrobnější informace naleznete také na internetových stránkách
města v sekci Úřední deska.

INZERCE
n Pavel Frank, autorizovaný technik pro pozemní stavby,
činnost: technický dozor staveb, stavební dokumentace,
vedení realizace staveb, stavebně-technický průzkum. Telefon: 774 843 990, e-mail:
pavelfrank.at@seznam.cz
n Fi r m a B + K S a d s k á
provádí montáž sádrokartonu (včetně zateplení), půdní
vestavby, zavěšené stropní
kazetové podhledy, stavební,
zámečnické práce a nátěry plochých střech. Tel.: 325 594 529,
723 426 189.
n Prodej slepiček: Drů bež Čer vený Hrádek (firma
Dráb) opět prodává slepičky
snáškových plemen lohman
hnědý, tetra hnědá a dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý,
modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!! Stáří
slepiček 16 – 18. týdnů, cena
159 – 170 Kč/ks, v začátku
snášky 178 Kč/ks. Prodeje se
uskuteční v pondělí 6. května
2013 v Sadské u vlak. nádraží
ve 14.50 hod. Případné bližší
informace na tel.: 728605840,
728165166, 415740719. Při
prodeji slepiček i nová služba
– výkup králičích kožek, cena
22 – 35 Kč/ks.
n Pronajmu bytovou jednotku 3 + kk v 1. patře motorestu Husarka v Sadské. Tel.:
605200122
n Nabízíme kompletní práce, dodávky a služby v oborech voda – plyn – topení,
měření a regulace, revize a projektová činnost. Zaujala vás
naše nabídka? Neváhejte nás
kontaktovat a my za vámi přijedeme, na místě projednáme
vaše přání a budeme se snažit
ho realizovat k vaší plné spokojenosti. www.topenarstvi-nymburk.cz, tel.: +420722443574
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Kuželky
Po 20. kole kuželkářské ligy
mužů A jsou v čele tabulky Rokycany, následované v těsném závěsu
týmem Sadské, která v Praze podlehla Konstruktivě. Kdo nakonec
postoupí do nejvyšší soutěže, mohou rozhodnout až poslední hody
sezony.
Mezi jednotlivci si sadští reprezentanti vedou následovně:
Třetí místo si podržel Aleš Košnar, Tomáš Bek je na 11. příčce, Václav Schejbal povyskočil
na 18. místo, Martin Schejbal je
nyní 31., Antonín Svboda 45. a Jan
Renka 54.
-zr-

Tenisový
oddíl
v Sadské
V dubnu letošního roku
zahájil činnost tenisový
oddíl při TJ Sokol Sadská.
Zájemci o vstup do oddílu nebo o hru na tenisových
dvorcích se mohou přihlásit e-mailem na adrese
tenissadska@seznam.cz
nebo na telefonním čísle
724 118 683.

Inzerujte
v Sadských
novinách!

Sadské noviny

Novinky v městské
knihovně

Obermannová, Irena - Panoptikum české: Panoptikum české je
volným pokračováním Tajné knihy,
na rozdíl od ní však nevypráví
o lásce. Jde o jakési zápisy o skandálu, který se kolem Tajné knihy
strhl. Autorka, médii nazývána
„skandalistkou Obermannovou“,
zde popisuje, jak se věci kolem ní
děly doopravdy, co v době mediální
smrště zažívala a jak to vnímala.
Panoptikum české je příběhem
spisovatelky, která kvůli skandálu
kolem své knihy ztratila schopnost
užívat slova a začala mluvit pozpátku. Navštíví psychoterapeutku,
která usoudí, že není potřeba léčit
ji, ale její psaní.
Miklínová, Galina - O Kanafáskovi: Jonáš a zlobivá peřina
v akci: Na nejvyšším místě na zemi
stojí hrad Snovíz a v něm bydlí
uspávací skřítci. A ti si na každé
dítě, které ještě nespí, pěkně po-

svítí. Jenže na nespavce Jonáše nic
neplatí… A když se do toho vloží
rozverná uspávací peřina Kanafásek, není o noční dobrodružství
nouze. Pokud chcete vědět a vidět,
jaké příhody Kanafásek s Jonášem
zažili, skočte do kouzelného světa
téhle knížky. Knížka O Kanafáskovi završuje tři řady oblíbeného
k resleného večer níčku známé
ilustrátorky mnoha dětských knih,
režisérky a výtvarnice Galiny
Miklínové.
James, E. L. - Padesát odstínů
šedi: První díl erotické trilogie
o temných touhách v každém z nás.
Studentka literatury Anastasia
Steel má za úkol zpracovat rozhovor s úspěšným a bohatým podnikatelem Christianem Greyem (Grey
= angl. šedý, odtud název knihy).
Na domluvenou schůzku přijde
muž, který Anastasii neuvěřitelně
přitahuje...
Monika Malinová
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Nevešlo se, případně texty s nejistým osudem....
Eberle, Henrik - Dopisy Hitlerovi: Horoucí milostné dopisy mu byly nepříjemné, věnování hudebních
děl odmítal, prodej svých sádrových byst zakazoval stejně jako „hitlerovy cigarety“. Ve vůdcově soukromé
kanceláři byly archivovány tisíce dopisů, z nichž mnohé osobně přečetl a dále zpracoval. Na tato autentická
svědectví sedal celá desetiletí prach v moskevských archivech. Henrik Eberle je poprvé vyhodnotil a okomentoval. Vznikla tak bohatá studnice poznatků pro psychology, historiky a pedagogy. Prosebné dopisy,
modlitby, přísahy věrnosti i volání o pomoc (nejen z Německa) představují barometr nálad let 1925 až
1945, z něhož mrazí. Lidé leželi diktátorovi u nohou, ale když se štěstěna od vůdce odvrátila, opustili ho.
Cook, Robin - Pojistka smrti: Pia Grazdaniová, nadaná studentka medicíny, spolupracuje na Columbijské univerzitě s podivínským vědcem doktorem Rothmanem na výzkumu, jenž by mohl změnit
budoucnost lidstva. A také budoucnost jistých podnikatelů, kteří vydělávají na odkupu pojistek starých
a nemocných lidí. Když dojde v laboratoři k tragédii a Rothman i jeho kolega podlehnou nákaze nebezpečným virem salmonely, zdá se to jako nešťastná nehoda. Pia tomu však nevěří a Rothmanovu smrt
si bere osobně. Jenomže ti, kdo za onou „nehodou“ stojí, nemohou dovolit, aby Pia zjistila, kdo si smrt
v laboratoři pojistil ještě další látkou – radioaktivním poloniem.
Wood, Patricia - Výhra: Dvaatřicetiletý Jerry L. Crandall, vypravěč a zároveň hrdina příběhu, hned
v úvodu čtenáře ujistí, že není retardovaný: jeho IQ totiž o jeden bod překračuje hranici této diagnózy. Svůj
životní příběh začne líčit od chvíle, kdy mu zemřela babička, do jejíž péče ho odložila matka a sourozenci.
Ti ho také vzápětí připraví o domek a dědictví. Naštěstí má Jerry dobrou práci v přístavu v obchodě s potřebami pro plachtění a přítele Keitha, který nad ním drží ochrannou ruku. A taky několik jednoduchých
pomůcek a pravidel, jak přežít ve světě „rychlých“ lidí, které pro něj vymyslela milovaná babička, na niž
s láskou a často vzpomíná. Zlom přichází v okamžiku, kdy Jerry vyhraje v loterii dvanáct milionů dolarů.
Neplánuje sice na svém životě nic výrazného měnit, ale přesto nezůstane ani on, ani svět kolem něho
stejný. Lidé si ho začnou víc všímat, ať v dobrém nebo zlém, a brzy se znovu ozve majetkuchtivá rodina.
Gideon, Melanie - Manželka 22: „Manželství je někdy jako bludiště, ve kterém ztratíme jeden druhého. A možná i sami sebe. Možná to způsobilo těch pár kil, která jsem přibrala. Možná to bylo tím, že
jsme si téměř po dvaceti letech manželství přestali mít co říct. Měla jsem zkrátka pocit, že ztrácím sama
sebe, přestože mě čeká ještě celá druhá půlka života...“
James, E. L. - Padesát odstínů šedi: První díl erotické trilogie o temných touhách v každém z nás.
Studentka literatury Anastasia Steel má za úkol zpracovat rozhovor s úspěšným a bohatým podnikatelem
Christianem Greyem (Grey = angl. šedý, odtud název knihy). Na domluvenou schůzku přijde muž, který
Anastasii neuvěřitelně přitahuje...
James, E. L. - Padesát odstínů temnoty: Druhý díl erotického románu o temných touhách v každém
z nás. Když Anastasia Steeleová na vlastní kůži pocítí, jak temná jsou tajemství Christiana Greye, opouští
ho. Přes všechno, co se mezi nimi stalo, na něj stále nemůže zapomenout. Když jí tedy Christian předloží
novou smlouvu, nemůže odolat a vrací se k muži, kterého miluje. Postupně odhaluje všechna tajemství
a zjišťuje, že jeho padesát odstínů šedi je temnějších, než si kdy dovedla představit. A zatímco Christian
bojuje se svými démony, Ana musí učinit nejdůležitější rozhodnutí ve svém životě.
Březinová, Anna - Poslední láska Petra Voka: Stárnoucí Rožmberk Petr Vok už ví, že jeho sňatek
s mladičkou Kateřinou z Ludanic byl omyl. Dívka nejenže neoplývá očekávaným bohatstvím, ale navíc
není duševně zcela v pořádku. Útěchou se Vokovi stává pohledná a energická Zuzana Vojířová z Vacovic,
hofmistryně jeho fraucimoru. Rožmberk ji zprvu zahrnuje drahými dary, aniž by čekal, že ona sama o něj
projeví zájem. Přesto se na nemocemi sužovaného posledního vladaře rodu pětilisté růže usměje štěstí
v podobě Zuzaniny přízně. Podaří se mu však získat i její lásku?
Kuťák, Jaroslav - Podraz na příděl: Mladý advokát dostane práci v renomované kanceláři, kterou
vede zkušený právník, jenž se tváří jako velký kamarád. Mladý muž u něj pracuje naplno, ale nedostává
zdaleka takový plat jako stálí zaměstnanci. Proto se nebrání další práci, kterou může jako advokát dělat
pro přátele a jejich známé.
Lucia, Lynn Santa - Ženy, které změnily svět: Přestože byla minulá století převážně výsadou mužů
a ženám doba nepřála, objevilo se mezi nimi několik výjimečných osobností, které změnily běh dějin. Byly
to panovnice a političky, které vyhrávaly války a vládly národům, vědkyně a sportovkyně, které svými
objevy a výkony rozbily mužskou svrchovanost, světice a umělkyně, díky nimž je svět lidštější i krásnější.
Krolupperová, Daniela - Josífkův pekelný týden: Rodiče Josífkovi pořád říkají, co má dělat a co naopak
nemá. Ale Josífka nebaví stále jen uklízet, psát úkoly, učit se, mýt se a nezapomenout na další protivné
věci. A tak, když má za úkol napsat vyprávění o své rodině, náležitě si na všechny zákazy a příkazy
postěžuje. Netuší ovšem, co tím způsobí! Hned druhý den prožije prapodivné pondělí a úterý není o nic
lepší. Josífkovi nastal pekelný týden! Pro děti od 7 let.
Monika Malinová

