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Jaké byly Klicperovy
divadelní dny 2016?

L

letos se zúčastnilo deset
ochotnických spolků, to
je průměrně sto padesát
soutěžících divadelníků. Herečky, herci, režiséři, autoři,
technici, ti všichni bojovali
o přízeň diváků i poroty. Některá představení se povedla,
jiná méně. Pravdou však zůstává, že za každou divadelní
hrou se skrývá mnoho hodin
práce, nadšení a lásky. Do hlediště vás usedlo 562 a z toho
máme velkou radost, protože
bez vás, diváků, by se žádnému
herci dobře nehrálo.
Divadelní spolky přivítala paní
starostka Eva Jurinová s panem místostarostou Václavem
Frankem, který sponzoroval
malé občerstvení. Po shléd-

Letošní divadelní festival, který vyhlašuje Svaz
českých divadelních ochotníků a město Sadská,
skončil, a proto mi dovolte malé ohlédnutí a několik velkých poděkování.

Mátový nebo citrón
(Dobřichoviská DS)
Čert Makrela (DS Klicpera Sadská)

Sbal Špita a vypadni (Mrsťa Prsťa Kouřim)

nutí všech deseti soutěžních
inscenací udělila paní starostka ceny města Sadská. Za tuto
podporu velmi děkujeme.
Soutěžní přehlídku ochotníků
administrativně a organizačně
zajišťuje KIC a personálně DS
Klicpera. Každý kdo mohl se
snažil přiložit ruku k dílu a za
to patří DS Klicpera velký dík.
Děkujeme také za včasnou
a pečlivou výzdobu města zaměstnancům MěÚúdržby. Nesmím zapomenout na poděkování
restauraci Husarka za výborné jídlo a trpělivost
s jakou během čtyř nocí
po zavírací době čekali, až
hostující divadelní sou-

bory dohrají, uklidí na scéně
a teprve dorazí na večeři. Díky
patří i hotelu Modrá hvězda.
Velmi děkujeme Ministerstvu kultury ČR za finanční
pomoc s náklady na cestovné
a ubytování poroty. A na závěr
veliké poděkování sponzorům, jejichž pomoci si velice
vážíme. Jsou to: Reklamy pan
Ivan Hubáček, Vitaro Sadská,
pan Václav Frank, Keramika
- pan Luděk Škrabánek, manželé Cecílie a Jan Pajkrtovi,
Lesní ateliér Kuba v Kersku,
Uhelné sklady - pan Karel
Holan, Řeznictví a lahůdky
- pan Petr Hnilo, Květinka paní Vlčkové, Kenast Pečky,
Truhlářství Melinte, pan Jan

Pleskač, květinářství paní Heleny Husákové, Krby Kamna
Turyna a TMT Sadská.
Na 19. ročníku přehlídky
Klicperovy divadelní dny na
shledanou!
Zdeňka Hamerová
Výsledky přehlídky najdete
na straně 11.
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zprávy z radnice
Z jednání rady města
Sadská, 30. 3. 2016

Rada města schválila
l Smlouvu o dílo dle předložené
cenové nabídky na zpracování
a podání žádosti na akci „Cisternová automobilová stříkačka pro
město Sadská“ ve výši 30.000,Kč bez DPH a studii proveditelnosti ve výši 154.00,- Kč bez
DPH se společností LK Advisory,
s.r.o., Praha 10.
l Smlouvu o dílo na kompletní
dodávku: stavební práce – pře-

pouštěcí kanál v hrázi mezi slepým ramenem Labe a jezerem
Sadská, umožňující odtok vody
z jezera, za cenu 199.570,85 Kč
bez DPH se společností ALVVA
Praha s.r.o. Praha 9.
Rada města povolila:
l Použití městského znaku na
příslušných dokumentech.
l Konání I. kola Polabské ligy
na hřišti v Lázeňské ulici dne
7. 5. 2016 a v jejím rámci konání

Poháru města Sadská pod záštitou města. Pro účely propagace
akce.
Rada města zamítla:
l Prodloužení nájemní smlouvy k domu čp. 419 (hájovna)
paní Monice Kytkové, Pod
Bory 419, 289 12 Sadská
s tím, že paní Kytková je povinna nemovitost vyklidit a předat
pronajímateli nejpozději do
14. 4. 2016 do 12.00 hodin.

Ze zasedání rady města
Sadská, 13. 4. 2016
Rada města vybrala
strážníka Městské policie Sadská pana Tomáše Břinčila z Píst
s termínem nástupu nejpozději do
1. 7. 2016.
RM doporučila ZM schválit:
l Zvýšení poskytovaného příspěvku na kapitálové životní pojištění zaměstnancům města Sadská
a uvolněným členům ZM Sadská
o 200,- Kč, tj. na 500,- Kč měsíčně s platností od 1. 5. 2016.
l OZV č. 1/2016, kterou se mění
OZV č. 2/2013 k zajištění udržování
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní
veřejné zeleně ve městě.
RM schválila:
l Pronájem domu čp. 419 s pozemky v ulici Pod Bory (hájovna)
paní Renátě Kozákové a panu Pavlu
Kozákovi od 1. 5. 2015 na dobu
určitou 3 roky za nájemné ve výši
10.101,- Kč. Zájemci složí na účet
města Sadská vratnou finanční
jistotu dle příslušných ustanovení
OZ ve výši dvojnásobku měsíčního
nájemného.
l Přidělení bytu č. 10 standardní
kvality ve 2. nadzemním podlaží
Domu pečovatelské služby žadateli
panu Ing. Jindřichu Mariánkovi ze
Sadské, a to od 1. 5. 2016.
l Smlouvu o dílo se společností
Zahradnictví Jandl, s.r.o.,(Ing. Jaroslav Jandl ze Sadské) jako dodavatele revitalizace, realizace a údržby

zeleně na vybraných veřejných
plochách v centru města Sadská
s tím, že náklady města budou činit
78.500,- Kč bez DPH.
RM povolila:
l Krajskému ředitelství policie
Středočeského kraje konání Přeboru KŘ PSK v dračích lodích 2016
na jezeře v Sadské ve dnech 21. 6.
2016 od 13.00 do 18.00 a 22. 6.
2016 od 9.00 do 16.00 hodin a využití prostoru rekultivované skládky
pro zázemí akce s tím, že pořadatel
je povinen dodržet hygienické předpisy a prostor po skončení akce
uklidit. Před konáním akce je třeba
si vyžádat povolení společnosti BG
Technik a informovat místní organizaci Českého rybářského svazu.
RM udělila:
l Kulturnímu informačnímu středisku výjimku z doby nočního
klidu na akci Pálení čarodějnic dne
30. 4. 2016 s tím, že se doba nočního klidu zkracuje z 22.00 - 6.00 na
dobu od 00.00 do 6.00 hodin dne
1. 5. 2016.
l Panu Zdeňku Ottovi ze Sadské
výjimku z doby nočního klidu při
konání festivalu Rock of Sadská
v noci z 19. 8. na 20. 8. 2016 z 22.00
- 6.00 na 2.00 - 6.00 hodin a z
20. 8. na 21. 8. 2016 z 22.00 - 6.00
na 2.00 - 6.00 hodin. Rada schválila použití znaku města Sadská pro
marketingové účely festivalu.
Rada města vzala na vědomí:
l Provozování táborových ohňů

v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy, oddělení Sadská, pro pacienty v rámci klubové činnosti v období
duben – říjen 2016 s tím, že konání
bude nahlášeno na MěÚ Sadská
a HZS Nymburk, resp. Kladno.
Rada města doporučila ZM neschválit:
l Finanční participaci města Sadská na výstavbě místní komunikace na parc. č. 3014.
l Zařazení změny využití plochy
pro možnou realizaci výstavby prodejny Penny Market do Souboru
změn č. 3 územního plánu sídelního
útvaru Sadská města Sadská.
l Záměr prodeje pozemků parc. č.
1725/3 o výměře 1.949 m2 a parc.
č. 1727/2 o výměře 281 m2 ve
vlastnictví města Sadská.
Další jednání rady města se bude
konat 26. 4. 2016 v 15 hodin.
Program zasedání ZM
dne 27. 4. 2016
• Zahájení • Připomínky a podněty
občanů • Převody majetku
• Účetní závěrka města Sadská
k 31. 12. 2015 • Rozpočtové
opatření č. 5/2016 • Zvýšení
poskytovaného příspěvku na KŽP
• Závazek spolufinancování akce •
OZV č. 1/2016 • Poskytnutí úvěru
z FRB • Zpráva o stavu PO za rok
2015 • Prodejna Penny Market •
Finanční participace na výstavbě
místní komunikace • Zprávy FV
a KV • Různé

Město Sadská přijme účetní
Pracovní poměr na dobu určitou:
jako zástup za rodičovskou dovolenou do října 2018
Požadované vzdělání: SŠ nebo VŠ
ekonomického směru
Požadovaná praxe: účetnictví,
nejlépe se zaměřením na účetnictví
obcí
Platové podmínky: tř. 9 nebo 10
podle NV č. 222/2010 o katalogu

prací ve veřejných službách
a správě a NV č. 564/2006 Sb.
o platových poměrech zaměstnanců….., v platném znění a podle
dosaženého vzdělání
Další požadavky: věk nad 18 let,
občan ČR, popřípadě fyzická osoba,
která je cizím státním občanem a
má v ČR trvalý pobyt, způsobilost
k právním úkonům, bezúhonnost,

znalost českého jazyka
Nástup: nejpozději 1. 7. 2016
Kontaktní osoba: PhDr. Dana
Petržilková, tajemnice MěÚ Sadská,
tel. 325 594 261-2, e-mail:
petrzilkova@mesto-sadska.
Adresa pro zaslání přihlášky a
životopisu: MěÚ Sadská, k rukám
tajemnice, Palackého nám. 1,
289 12 Sadská.

Slovo

starostky

Jak chceme vypadat?
„Čas strávený v dobře
navrženém veřejném prostoru
nebo zahradě má pro náš
život ohromnou hodnotu.
Vědecké studie dokazují, že
lidé jsou šťastnější a zdravější tam, kde mají přístup k přírodě a sídelní
zeleni. Přesto na vytvoření takových míst často
chybí vůle, čas i finance.“ Bezpochyby má pravdu
krajinářská architektka Jana Pyšková v rozhovoru
Lidových novin. Vůli rozhodně máme, času už méně
a finance podle potřeb nijak závratně nepřibývají. To
nám ale nebrání v tom, abychom alespoň nezadělali
na budoucnost. Proto zastupitelé a členové komise
pro plánovaní a rozvoj začali pracovat na přípravě
podkladů pro zpracování strategického plánu rozvoje
města. V květnovém vydání SN se dočtete podrobnější informace o tom, co chce strategický plán vlastně
řešit. Zároveň otiskneme i dotazník pro občany, aby
se mohli svým názorem na rozvoji města podílet.
Až si nalistujete pěkné povídání architekta Aleše
Tomáška o duchu místa, možná vás také napadne,
že genia loci v Sadské nikdo moc nehledal. Podle mě
u nás je, ale spíše uprostřed přírody, která ho vytvořila sama. Proč se o něm nezačalo uvažovat třeba hned
po revoluci a proč strategický plán města nevypracovala minulá vláda? Ne, ne, ne, teď neútočím, je mi to
prostě jen líto.
A tak se radujeme z pěkného a kouzelného místa,
které se nám podle vlastních představ daří vybudovat
doma, na zahradě, ve vlastním prostředí. Pozná se
to i podle výzdoby oken. Přiznám se, že se do nich pro
inspiraci ráda dívám a mnohdy s obdivem. Říkám
si, že za krásným oknem musí být i krásná pohoda.
Často jezdím se strážníky na obhlídku města a vidím
nádherně vyzdobené truhlíky za oknem
i udržované pokojové květiny na upravených okenních parapetech. Někde mám dokonce pocit, že v ulici
soutěžíte, aby to vaše okno bylo hezčí než sousedovo.
Proto mě napadlo uspořádat městskou soutěž
o nejkrásnější vyzdobené okno, balkón nebo terasu.
Ostatně v létě se to přímo nabízí. Netuším ale, milí
sadšťáci, jestli o to vůbec máte zájem a tak navrhuji
těm, kteří by se rádi zúčastnili. Do konce května
zanechejte v naší podatelně lísteček se jménem
a adresou s heslem „Výzdoba oken.“ Pokud se vás
sejde minimálně dvacet, soutěž oficiálně vyhlásíme
a vyhodnotíme v polovině srpna. Jistě se nám pro
první tři nejlepší podaří sehnat pěkné ceny. Moc se těším a přeji vám, aby příchod jara do vás vlil dostatek
síly a dobré nálady.
Eva Jurinová
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zprávy z radnice
Přidělení individuálních dotací v roce 2016
Rada města schválila: přidělení dotace na činnost dětí a mládeže následujícím žadatelům:
Spolek
Rodinné centrum Život je hra

Účel pro rok 2016
Ráj na zemi + další činnost RC – 10. výročí založení RC

Český kynologický svaz,

Výstava dobrmanů a NO, bonitace,

ZKO Sadská č. 398

svody, závody se zkouškami, Voříškyjáda,

		

Závod O putovní pohár města Sadská

SDH Sadská

Zimní soustředění v Orlických horách,

		

letní soustředění u Jezera Sadská

AFK Sadská

Startovné, sportovní vybavení, doprava

		

na turnaje a mistrovská utkání

Myslivecké sdružení

Akce sdružení pro žáky ZŠ Sadská, Memoriál J. Potměšila

Junák

Volnočasové aktivity

TJ Sadská, oddíl stolního tenisu

O putovní pohár města Sadská a O pohár města Sadská

		

+ na tréninkovou a závodní činnost mládeže

TJ Sadská, oddíl karate

Startovné, nákup sportovních potřeb, ubytování závodníků

TJ Sadská, oddíl badmintonu

Nákup několika sad badmintonových míčků

3.000

MO ČRS – místní kroužek

Účast na závodech

3.000

Celkem z prostředků na činnost		

Dotace v Kč
50.000
15.000

15.000

POZOR,
UZAVÍRKA!

50.000
3.000
10.000
5.000
15.000

169.000

Rada města doporučila ZM schválit:
poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ Sadská na následující aktivity s tím,
že transakce bude předmětem RO č. 2/2016 :
ORGANIZACE

Účel pro rok 2016

Dotace v Kč

ZŠ Sadská

Činnost ŠBK

50.00

ZŠ Sadská

Keramický kroužek – nákup hlíny, glazur a dekor. materiálu

4.000

ZŠ Sadská

Klub mladých diváků – doprava na akci

10.000

		

Celkem z rozpočtovaných prostředků

64.000

ZŠ Sadská

Příspěvek na zabezpečení Mistrovství ČR hráček 2004

		

a mladších ve dnech 29. 4.-1. 5. 2016 v Sadské

Bude hrazeno z rozpočtu SPOZ

Celkem

30.000

Rada města schválila:
přidělení dotace Laxus o.s. a zdravotně postiženým v následující výši:
ORGANIZACE

Účel pro rok 2016

Svaz postižených civilizačními chorobami

Akce Základní organizace Nymburk

Dotace v Kč
2.000

Svaz postižených civilizačními chorobami

Akce Okresní organizace Nymburk

2.000

Handicap centrum „Srdce“ Poděbrady

Příspěvek na pobyt občana ze Sadské

5.000

Laxus o.s. Nymburk (Semiramis)

Terénní služby

15.000

		

Celkem

24.000

UPOZORNĚNÍ PRO CHATAŘE!
V sobotu 7. května 2016 se na louce v Osadě Vodrážka sejdou v 10 hodin osadníci s představiteli města, Policie ČR, Městské Policie Sadská a odboru správy majetku města. Cílem setkání je vzájemně se informovat o cílech a úkolech města,
obou policejních složek, dění kolem Jezera a o potřebách osadníků. V průběhu
setkání mohou osadníci uhradit poplatky za odpad na rok 2016.

• Podle sdělení Středočeské
Krajské správy údržby silnic
jsou připravovány podklady pro
akci „Sadská – oprava povrchu
silnice II/330. Nový povrch
bude proveden z asfaltu se
sníženou hlučností a to včetně
oprav kanalizačních vpustí.
Akce by měla proběhnout
v termínu 16. 5. 2016, až 16. 6.
2016. Jedná se o úsek silnice
od ulice Nymburská k ulici
Na Lávkách. Tato část silnice
II/330 bude úplně uzavřena pro
veškerý automobilový provoz.
V současné době se řeší možný vjezd občanů, kteří v tomto
úseku bydlí, průjezd autobusových linek a jejich zastávky.
Přesné termíny zahájení prací,
včetně možného vjezdu bydlících občanů, trasy autobusů a
přechodné umístění zastávek
bude včas oznámeno.

Krátce
l Upozorňujeme občany,
kteří mají pronajaté na místním
hřbitově hrobové místo, aby se
seznámili s Řádem veřejného
pohřebiště. V případě, že budou
na hrobě dělat úpravy nebo
ukládat své zemřelé, je potřeba se
vždy dostavit nejdříve na Správu
hřbitova v naší pokladně a tyto
změny předem nahlásit.
l Množí se stížnosti na častější
výskyt psích exkrementů, zejména v Pražské ulici u pošty na
zatravněném pozemku i na chodnících v bočních ulicích. Prosíme
majitele, aby po svých miláčcích
lépe uklízeli a nespoléhali se na
to, že brzy ráno nebo pozdě večer
jsou více anonymní…

Periodický tisk Územního samosprávného celku. Sadské noviny vydává Město Sadská, IČ:00 239 721, Palackého nám.1, 289 12 Sadská. Tel.: 325 594 261-2. Vychází měsíčně. Registrace MK ČR E 108 65. Šéfredaktorka: Mgr. Blanka Dražanová, grafická úprava: Bc. Jana Pospíšilová. E-mail do redakce: redakce@mesto-sadska.cz. Redakční rada: Mgr. Eva Jurinová – starostka, Václav Frank – místostarosta,
Zdenka Hamerová – ředitelka KIC, Monika Malinová – vedoucí knihovny, Michal Němeček – fotografie. Vychází v nákladu: 1500 ks. Tiskne: Tiskárna BOFTISK, Potoční 1847, Nymburk.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a editovat. Uzávěrka je vždy třináctého dne v měsíci (s výjimkou prosince). Toto číslo vyšlo 25. 4. 2016
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představujeme vám

HOLKY Z POKLADNY
no nejdéle do 15. dne měsíce,
který následuje po měsíci, ve
kterém poplatková povinnost
vznikla. V případě úmrtí pejska je také nutné písemně ho
u nás odhlásit.

Dagmar Kazdová, rodačka z Městce Králové, vyučila se prodavačkou a později dálkově vystudovala obchodní
akademii. Když manžel dostal byt od IPS tady v Sadské, bylo
o jejich dalším životě rozhodnuto. Právě letos v dubnu to
bude už 37 let, jen se z paneláku přestěhovali do rodinného
domku, který si postavili.
Co vás dovedlo do pokladny?
Dagmar: Od malička jsem si
nejraději hrála na prodavačku.
Úlomek cihly byl chleba, kousek dřeva mouka, místo peněz
kamínky. Po základní škole
byla prodavačka jasnou volbou.
Tam jsem si zvykla pracovat už
se skutečnými penězi a „neposadit se z nich na zadek“ ani ve
chvílích, kdy jsem jich měla
v ruce víc, než je běžné. Práce
s penězi mě provázela i v době,
kdy jsem pracovala několik let
jako pokladní a účetní v KICu
u nás v Sadské. No a odtud
byl už jen krůček do pokladny
MěÚ.
Jitka: Po mateřské dovolené jsem nemohla najít práci.
K českým drahám jsem se vrátit nechtěla, protože je to práce
velmi stresující a náročná. Po
krátké době mi byla nabídnuta
práce na MěÚ v podatelně, kde
jsem strávila 2 roky. Poté jsem

pracovala několik let na stavebním i na sociálním úřadě.
Po různých personálních změnách jsem se opět vrátila do
stejné kanceláře, kde jsem před
15 lety začínala. A teď už jako
pokladní. Mám moc ráda čísla,
pamatuju si rodná, telefonní,
popisná čísla domů atd. Horší
je to už se jmény.
Jakou jste ve škole měly
známku z matematiky?
Dagmar: Na ZŠ mě matematika příliš nebavila a měla jsem
dvojky, občas se vyskytla i trojka. V učilišti i na střední škole
pak bylo vždy už jen za jedna.
Jitka: Matematika mě ve škole bavila, měla jsem vždy dvojku i u maturity.
Pokladna není jen od vybírání peněz, s čím vším se na
vás mohou občané obracet?
Dagmar: Ano, nevybíráme
jen poplatky, ale vedeme také

evidenci hřbitova (za rok 2014
bylo v naší kanceláři uzavřeno
více než 1 000 nájemních smluv
na hrobová místa), povolujeme provoz výherních hracích
přístrojů, uzavíráme smlouvy na biopopelnice, chodíme
na kontroly do heren, vedeme
evidenci psů, vydáváme rybářské lístky, vybíráme nájemné
z městských bytů, vymáháme
nedoplatky. A když je třeba, zastupujeme v podatelně.
Obě děláme všechno. Hlavní
poplatkové období trvá u nás
od ledna do konce března. V té
době by měli přijít poplatníci
a uhradit poplatky za odpady
a psy. Samozřejmě mohou být
úhrady provedeny i převodem
z účtu nebo složenkou.
Ve zbývajících devíti měsících
by se měli do pokladny dostavit
poplatníci, kteří se v průběhu
roku přistěhovali nebo si pořídili nového pejska. Uhrazení
poplatku by mělo být provede-

Musely jste absolvovat
speciální kurzy?
Dagmar: Pro práci s místními poplatky je třeba složit
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Tyto zkoušky byly
velice náročné svým rozsahem
i působením na psychiku. Říká
se, že je to taková malá maturita. Mohu potvrdit. Při zkouškách mé nervy pracovaly tak,
jako bych opravdu opět seděla
před maturitní komisí. Povolání úředníka vyžaduje neustálé
vzdělávání. Naše zákony se velice často mění a my musíme
být schopné na tyto změny reagovat. Různé semináře absolvujeme několikrát do roka.
Jitka: Pro mě také byla nejhorší ta zkouška odbornosti,
jak říká Dáša. Bylo to velmi
stresující až hnusné.
Říkáte si holky z pokladny
a sedíte spolu v poměrně
malé kanceláři. Nejdete si
někdy na nervy?
Dagmar: Vůbec ne. Jitka mě
dokáže pořád nabíjet pozitivní energií. Snažíme se rozdělit
si práci tak, aby se u okénka
netvořily fronty a lidé tak nemuseli trávit svůj čas na úřadě
déle, než je nutné.
Jitka: Kdepak! Dáša je pohodář a kliďas. Hlavní je, že se
jedna na druhou můžeme plně
spolehnout! To je v téhle pracovní pozici velmi důležité.
Vzpomenete si na nejvyšší
částku, která vám prošla
rukama?
Dagmar: Největší částka,
kterou jsem držela v rukou,
bylo „jen“ 250 000,- Kč, ale za
léta práce s penězi mi rukama
prošlo už hezkých pár milionů.
Jitka: Za ta léta to bude určitě pár miliónů. Přesně nevím,
ale nejvíce jsem měla v rukou
najednou asi 150 tisíc korun.

představujeme vám
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„Nejsme žádné lidožroutky!“
JITKA
DESENSKÁ
prožila dětství
v Opolanech v malé
vesničce u Poděbrad. Vystudovala
dopravní průmyslovku a po půlročním kurzu začala
pracovat u Českých
drah jako výpravčí.
Závěrečnou zkoušku dělala právě
v Sadské a to ještě
netušila, že tady
bude jednou bydlet. S manželem se
potkala v Nymburce, kde jezdil jako
strojvedoucí. V té
době byl krátce po
rozvodu a stavěl
v Sadské řadový
domek, který chtěl
ale prodat. Naštěstí
k tomu ale nedošlo,
vzali se a žijí tu spolu už skoro 30 let.
Za co je nejvíce nedoplatků?
Jitka: Nejvíce nedoplatků je u
poplatků za odpady i za psy, na
které jejich páníčci při placení
často zapomínají.
Nedoplatky pak dlužníkům vyměřujeme hromadným předpisným seznamem. Oznámení
o tomto vyměření doručujeme
veřejnou vyhláškou. Nedoručujeme ho tedy na konkrétní adresy domů.
Po 30 dnech od vyvěšení oznámení na úřední desce je oznámení doručeno a dlužník má
30 dnů na to, aby se proti vyměření jeho nedoplatku odvolal.
Po uplynutí této doby předáváme nedoplatky k exekučnímu
vymáhání.
Přestože to tak děláme již několik let a exekutor účtuje dlužní-

kům poměrně vysoké poplatky,
nedoplatků neubývá, spíše naopak.
Co vzkazujete občanům?
Jitka: Rády bychom požádaly
naše poplatníky, kteří se ocitli
v tíživé finanční situaci a dluží
za poplatky, aby se nebáli a přišli k nám požádat o splátky. Nejsme žádné lidožroutky a když
u občana vidíme snahu plnit závazek, vyjdeme vstříc. Dělat ze
sebe mrtvého brouka a doufat,
že se dluh časem sám někam
vytratí, je nesmysl, který zbytečně končí exekucí.
Máte sny o přepadení pokladny?
Dagmar: Takové sny jsem
nikdy neměla a doufám, že mít
nebudu. Ale dokud vedly do po-

kladny obyčejné dveře, tak jsem
se v práci občas bála. Hlavně
v době, kdy bylo v kasičce víc peněz a já viděla, jak mě lidé při jejich počítání pozorují. Také se mi
stalo, že se do otevřeného okénka ve dveřích nasoukal celou polovinou těla muž. Myslela jsem,
že chce skočit dovnitř, ale on
si naštěstí jen prohlédl kancelář
a beze slova odešel. Od té doby,
co máme dveře bytelné, jsem už
klidnější.
Jak relaxujete, abyste pokladnu vyhodily z hlavy?
Dagmar: Nejlépe mi pomáhá
dobrá knížka a ráda chodím
večer na procházku se psem.
Občas
mírně „rozhodíme“
některého osamělého chodce,
protože naše černá labradorka s rudě svítícím obojkem na

krku ve tmě vypadá trochu jako
pes baskervillský. Obě si užíváme procházku tichými ulicemi
města. Také ráda sbírám i vymýšlím nové recepty. Formičkami a vykrajovátky bych mohla vydláždit Sadskou.
Jitka: Nabíjí mě příroda. Jezdíme s manželem do hor, máme
rádi turistiku. Miluju adrenalinové sporty, pak jízdu na kole, ráda
plavu a lyžuju. Také jsme několik
let jezdili na vodu. Pracuju ale
i na zahrádce, mám tam skalku,
tak tvořím, sázím kytičky, to si
vždycky vyčistím hlavu. Počítání
a administrativu pouštím z hlavy
jakmile vyjdu z radnice. To jsem
se naučila u dráhy, protože tam
se situace měnila každou minutu
a musela se operativně řešit.
Za rozhovor poděkovala
Eva Jurinová
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Jezero mění svou tvář k lepšímu
Přesto, že je přístup
k Jezeru v této době
zakázán z důvodu
práce těžké techniky na rekultivačních
pracech, zvědavost
některých návštěvníků nezná mezí. Nicméně obraz, který se
v současné době naskýtá ukazuje, že s rekultivačními pracemi
je to ze strany města
i firmy BG Technik
myšleno vážně.
V poslední době došlo opět k posunu a byla
tak konečně upravena
břehová část u chaty Rybářka, kde práce
pro letošní rok končí.
Firma BG Technik pod vedením
pana Ing. Jiřího Belingera zahájila
rekultivační práce na opačné straně Jezera a je téměř dokončena
celá část v jeho vlastnictví. Město
Sadská bude pokračovat tak, aby

nejpozději do poloviny měsíce
května byla provedena úprava
břehové části, jež navazuje na pozemky pana Ing. Belingera a dále
pak změní svou podobu i vstupní
část pod panelovou cestou.

Příští rok nás čeká asi nejsložitější úsek - východní část
břehů, která nebude sloužit ke
koupání, ale musí být provedena
tak, aby se definitivně zabránilo vymývání stávajícího terénu.

Musím zmínit ještě
další, velmi podstatnou akci, kterou chceme stihnout do léta,
a to je vybudování odtokového kanálu vod
z Jezera do ramene starého Labe. Tím bude
zajištěna výměna vody
v samotném Jezeru
a nemělo by v budoucnu docházet v tak velkém rozsahu k jejímu
zakalování. Samozřejmě i v letošním roce
město zajišťuje pravidelné rozbory kvality
vody, jejichž výsledky
vám budeme na stránk á c h
našich
novin sdělovat.
Václav Frank,
místostarosta
a vedoucí
Odboru SMM

Sázení květin pro město

V
Nové

Stromy

v ulici Paroubkova

P

aroubkova ulice má opět svou novou zeleň
a zcela jistě jí lépe sluší. Namísto pěti
přerostlých stromů bylo vysázeno jedenáct
kulovitých javorů. Vše si důkladně prohlédla
Inspekce životního prostředí ČR - referát životního
prostředí, kterou na město Sadská pozval některý
ze sadských občanů. Zpráva Inspekčního orgánu není ještě k dispozici, ale velmi rádi vás s jejím
zněním seznámíme, pokud ji město obdrží. Snímky z nové výsadby snad hovoří sami za sebe.

UPOZORNĚNÍ ! nice se

biopopel
Nezapomeňte, že
v úterý každý
dy
vž
jí
že
letos vyvá
jbližší termín je
sudý týden. Ne
esný
eme zaručit př
3. května. Nemůž
pelpo
te
oto vyndej
čas odvozu, a pr
r!
če
ve
í
ěl
nd
už v po
nice před dům

pátek 15.
dubna 2016
se konal
druhý ročník pěkné
akce „Sázení květin
pro město.“ Lidé
z Rozcestí a hosté
osadili 28 truhlíků,
které budou celé
léto zdobit budovu
radnice a budovu
KIC. Déšť a aprílové
počasí zřejmě odradil většinu zájemců
z řad veřejnosti.
Přesto jsme vše
zvládli výborně a
chceme poděkovat
paní Vendulce Kopalové ze zahradnictví Husákových
za uložení truhlíků
do „zmrzlých“, panu
Janu Hofbauerovi za vyrobení
kovových úchytů na
truhlíky a všem, kdo
nám přišli pomáhat
sázet.
Za tým Rozcestí
Zuzana Sedláčková
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Lampy na cyklostezce hoří!
Cyklostezka stále zlobí a začínají
se projevovat závady na kvalitě
jejího provedení. Nejenom, že
praská mostové těleso v nájezdu ze sadské strany, projevují se

špatně provedené dilatační spáry,
které se ulamují, ale začalo hořet i
její osvětlení.
Mnozí z vás upozornili, že nám
někdo krade svítidla. Není tomu
tak, dvě zcela shořela a dvě byla
demontována samotnou montážní firmou. Ta je poslala do
zkušebny svítidel, aby se zjistila
příčina, proč svítidla zcela shoří
plamenem. Zjištění je doslova
neuvěřitelné! Až i nám zatrnulo!
Svítidla jsou vyrobena z plastů
naprosto nevhodného k výrobě
svítidel!

Chodník znovu

M

ěsto čeká demontáž části nového
chodníku před budovou Městského
úřadu. Firma AZ ELEKTROSTAV
Nymburk následně zjistila nutnost položení nového kabelu k čp. 2 na Palackého
náměstí, ačkoliv nebyly před započetím
úprav chodníku na město vzneseny žádné
požadavky. Demontáž chodníku v garanci
provede Firma HALKO Nová Ves, která
chodník stavěla. Taktéž chodník uvede do
původního stavu s tím, že záruka vůči městu Sadská bude o tento čas prodloužena.
Demontáž i montáž bude provedena
na náklady AZ ELEKTROSTAV Nymburk.

Štěstí je v tom, že se nám podařilo celou záležitost odhalit ještě
v záruční lhůtě, a tak montážní firmě nezbude, než provést výměnu
všech 45 kusů svítidel za svítidla
nová a s certifikátem. Co je však
zajímavé? Kontrolou dokumentace
osvětlení cyklostezky bylo zjištěno,
že došlo k záměně svítidel. Jinými
slovy jsou tam jiná, než tam měla
skutečně být. Proč došlo k záměně
se nám nepodařilo zjistit. Zda nebylo možné původní typ zajistit,
nebo šlo o úsporné důvody se již
dočíst nelze. Nutno podotknout, že

se záměnou souhlasil sám projektant stavby.
Nová svítidla mají být osazena do
konce dubna tohoto roku a jejich
montáž si vyžádá trochu větší pozornosti od těch, kteří cyklostezku
využívají. Město se za toto, byť dočasné, omezení cyklistům omlouvá.
Václav Frank

Hasiči mají nový plot
Už několik let hrozil bývalý zděný plot kolem
zahrady Požární zbrojnice sesutím. Oplocení
si odsloužilo své a zub času na něm zanechal
téměř neopravitelné stopy. Všemu zcela jistě
napomohl i 70 cm výškový rozdíl mezi výškou
přilehlého chodníku a prostoru zahrady. Nové
oplocení, na pohled i přijatelnější, bude ladit s
fasádou zbrojnice, ale i s protější budovou Základní školy. Po zhotovení základů oplocení
bude terén zahrady navezen inertním materiálem tak, aby vjezd z ulice Karoliny Světlé a zahrada tvořily jednu rovinu. Stavbu provádí Firma ALWA Praha, která zvítězila ve výběrovém
řízení. S ukončením stavebních prací se počítá
ještě letos koncem dubna.

SADKA OPĚT TEČE!
PILI JSME, PIJEME A BUDEME PÍT

Pod dohledem specialistů balneotechniky a hydrogeologie
byla začátkem dubna po zimní přestávce opět zprovozněna
voda Sadka v Prokopově ulici.
Podzemní voda z vrtu Sadka je
silně mineralizovaná voda sycená oxidem uhličitým. Svým přirozeným složením a vlastnostmi
je minerální vodou obsahující
minerály sodíku, amonných iontů, hořčíku, vápníku, manganu,
železa, chloridů, celkové aktivity
alfa a beta. Jedná se o vlastnosti typické pro minerální vody ve
všech veřejných pítkách na Poděbradsku i minerální vody obecně.
Přestože nemůže vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 252/2004
Sb. a č. 307/2002 Sb. na pitnou
vodu, protože je vodou svým
složením minerální, je vodou nezávadnou a neohrožující zdraví.
Voda z veřejných pítek (pítko =

ochutnávátko,
ochutnáváme
delikatesu přírody) není určena k hromadnému zásobování obyvatelstva. Jakost vody ve
veřejných pítkách s minerální
vodou není upravena žádným
předpisem, protože se jedná
o problematiku vzácnou. Pijeme opravdu to, co nám příroda nabízí z hloubky téměř 100
metrů. Není vhodná pro pravidelné pití (stejně jako denně nepijeme 2 litry tvrdého alkoholu
a nesníme 2 kg šunky) a v žádném případě nesmí být považována za náhradu pitné vody.
Z tohoto důvodu vodoprávní
úřad Nymburk uložil uživateli
vrtu Sadka, aby informoval případné odběratele vody na pítku
Sadka o výše doloženém faktu, že
„voda není pitná, lze ji užít pouze jako užitkovou. Voda má vyšší
obsah přírodních radionuklidů,

než je povoleno vyhláškou o radiační ochraně č. 307/2002 Sb.,
má vyšší obsah rozpuštěných
látek a oxidu uhličitého. Konzumace této vody je na vlastní
nebezpečí.“ Tento text je vyvěšen na pravé vnitřní stěně pítka.
4. dubna 2016 byly vrt a výtlačné potrubí vysanitovány, byl
odebrán vzorek na mikrobiologický rozbor a po úspěšných
výsledcích těchto prací byl vrt
Sadka s veřejným pítkem za přítomnosti paní starostky Evy
Jurinové a pana
místostarosty Václava Franka 5. dubna opět otevřen.
Po celou sezónu
2016 zde bude prováděna
pravidelná kontrola kvality
a množství kyselky,
pravidelně odebírány
vzorky vody na mikrobiologický rozbor.

Voda v Sadské
teče pravidelně
denně
9:30 – 10:30h.
a 15:00 – 16:00h.
PŘIJĎTE JI
S NÁMI
OCHUTNAT
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různé

Pokračování z minula

Ze zákona
Oprávnění strážníků dle zák. č. 553/1991 Sb.

11a

Oprávnění vyžadovat poskytnutí
údajů z informačních systémů
Při plnění svých úkolů může obecní
policie využívat ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být
doručovány písemnosti podle
zvláštního právního předpisu,
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který
se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
e) státní občanství, popřípadě
více státních občanství.
Při plnění svých úkolů
může obecní policie využívat z informačního systému evidence
obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) místo a okres narození, v případě
narození v cizině místo a stát,
d) rodné číslo,
e) státní občanství, popřípadě více
státních občanství,
f) adresa místa trvalého pobytu,
případně též adresa, na kterou mají být
doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
g) zbavení nebo omezení způsobilosti
k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo
opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno,
datum, místo a okres jeho narození a u
opatrovníka, který se narodil v cizině,
místo a stát, kde se narodil,
h) jméno, popřípadě jména, příjmení
a rodné číslo otce, matky, popřípadě
jiného zákonného zástupce.
Při plnění svých úkolů může obecní
policie mimo údajů obsažených v
základním registru obyvatel vyžadovat z
informačního systému cizinců tyto údaje:
a) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
b) počátek pobytu, popřípadě datum
ukončení pobytu na území České
republiky,
c) zbavení nebo omezení způsobilosti k
právním úkonům,
d) správní nebo soudní vyhoštění a
doba, po kterou není cizinci umožněn
vstup na území České republiky.
Údaje, které jsou vedeny jako
referenční údaje v základním
registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo
informačního systému cizinců, pouze
pokud jsou ve tvaru předcházejícím
současný stav.
Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové

2.

3.

4.

5.
6.

údaje, které jsou nezbytné ke ztotožnění
osoby a v rozsahu splnění daného
úkolu. Jestliže vyžadované údaje mají
povahu osobních údajů, dožádaný orgán
je poskytne pouze v rozsahu nezbytně
nutném ke ztotožnění osoby podle § 12
odst. 1. Dokumentace každého použití
údajů podle odstavců 2 až 4 se uchovává
po dobu 1 roku.
Dožádaný orgán, který
požadované údaje ve
svém informačním systému
vede, je povinen je obecní
policii poskytnout, pokud mu
v tom nebrání plnění nebo
dodržování povinností podle
zvláštních předpisů. V případě,
že na straně obecní policie
a dožádaných orgánů podle
odstavce 1 jsou splněny technické a bezpečnostní podmínky, lze
v případě, že dožádaný orgán je zároveň
správcem informačního systému, údaje
poskytnout způsobem umožňujícím
dálkový a nepřetržitý přístup.

7.

12a

Oprávnění požadovat
věcnou nebo osobní

pomoc
Strážník je v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního
úkolu obecní policie oprávněn
požadovat od každého věcnou nebo
osobní pomoc. Kdo byl o tuto pomoc
požádán, je povinen ji poskytnout
bez zbytečného odkladu. Nemusí tak
učinit, brání-li mu v tom zákonná nebo
státem uznaná povinnost mlčenlivosti
anebo plnění jinné zákonné povinnosti. Fyzická osoba tak nemusí dále
učinit, pokud by poskytnutím pomoci
vystavila vážnému ohrožení sebe nebo
osobu blízkou.
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Oprávnění předvést
osobu
Strážník je oprávněn předvést na
policii osobu, která odmítla vyhovět
výzvě strážníka k prokázání totožnosti
podle § 12 odst. 2 nebo nemůže ani
po poskytnutí nezbytné součinnosti
strážníka svou totožnost prokázat.
Strážník je oprávněn předvést na
policii osobu, u které se při zjišťování
její totožnosti prokáže, že je osobou
hledanou policií nebo osobou pohřešovanou.
Strážník je oprávněn předvést na
policii osobu, která přes opětovnou
výzvu strážníka pokračuje v jednání
narušujícím veřejný pořádek nebo
ohrožujícím život nebo zdraví jiných
osob anebo své vlastní nebo majetek
a nelze jí jiným způsobem v takovém
jednání zabránit.

Omluva

Vážení čtenáři, stane se. Snažíte se v článcích opravit každou drobnost
a nakonec přehlédnete chybu v datu vydání, což se bohužel stalo v minulém čísle Sadských novin. Doufáme, že nám to velkoryse prominete. Čas tak neuvěřitelně pádí, že si toho asi povšiml i novinářský šotek.
Vaše redakce

Městská

policie občanům
Pejskaři:
Vyhláška č. 3/2007 (k seznámení na webu města - právní
předpisy)
Za městskou policii Sadská
informujeme všechny pejskaře,
že v obci od roku 2007 platí
obecně závazná vyhláška, která upravuje volný pohyb psů
v katastru obce.
K volnému pobíhání psů je
dle této vyhlášky povolena:
a) lokalita Skála - pozemky
p. č. 1227, 1233		
b) prostranství v rámci rekultivované skládky – pozemky
p. č. 2185/11
a přilehlé odstavné plochy –
p. č. 2185/1, 2184
c) na okrajových částech
města ve vzdálenosti do 50 m
od nejbližšího plotu nemovitosti.
Na všech ostatních veřejných prostranství v obci je
volný pohyb psů ZAKÁZÁN!

Tzn. vyjma míst uvedených bodech a –c mějte vždy pejska
na vodítku.
Dále žádáme pejskaře, aby
po svých psech uklízeli výkaly z veřejných prostranství.
Majitel psa má dle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb.
povinnost úklidu veřejného
prostranství i po svém psu,
neboť je za něj odpovědný.
V blokovém řízení může být za
zanedbání povinnosti úklidu
veřejného prostranství uložena
bloková pokuta až do výše
1.000,- Kč.
Ve vlastním zájmu si vyzvedněte na Městském
úřadě bezplatně identifikační
známku pro psa a tu umístěte na obojek svého mazlíčka.
V případě, že vám uteče, je
potom mnohem snazší zjistit,
komu pes patří.

Přijďte fandit!

P

okud vás zajímá, co všechno a jak rychle musejí
hasiči zvládnout přípravu na hašení požáru, tzv.
„požární útok“, přijďte se
podívat na první kolo
Polabské ligy. Soutěžit
se bude také
o Pohár města Sadská. Sejdeme se na
hřišti v Lázeňské ulici
7. května v 9 hodin.
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různé

Odposlechnuto
v ulicích Sadské
•V hospodě: „Nazdar! Hele, četl
jsi ty nový Sadský noviny?“ „Jo,
četl. O co jde?“ „No máte tam
blbě datum!“ „Jo, já vím… Je
tam napsaný 24. dubna a je 23.,
takže jsme vyšli o den dřív…“ „Jo?
Spíš jste vyšli dřív o den a rok! Je

tam rok 2015!!!“ „A sakra! No jo!
2015!“ „Jak je tohle možný?“ „No
jak? …že by šotek???
• „Tak jsem o víkendu navštívil tu
Fandovu farmu, jak má vedle ve
vesnici… Hele takovej bordel jsem
ještě neviděl! Ale zase na druhou

stranu u něj seženeš fakt snad úplně
všechno od benzínu po žirafy!“
• „Hele, a kolik bys chtěl za to auto?“
„No tak 40 tisíc!“ „Cože? 40 tisíc???
Myslíš, že kradu?“ „Hele, do toho mě
netahej! Mě je jedno co děláš ve svým
volným čase…“
• Babička ke své vnučce: „Maruško,
vy jste prý byli v sobotu na výletě?“
„Jo, babi. Jeli jsme do lesa.“ „A jak se
ti tam líbilo?“ „Nelíbilo babi! Všude
bylo bláto a plno stromů, takže jsme
přes ně žádnej les neviděli. …i ma-

minka říkala, že tak blbej výlet může
vymyslet jenom náš tatínek.“
• Z facebooku: „Nechápu lidi,
kteří ráno vyskočí z postele jako
topinka z topinkovače. Já si
ráno připadám spíš jako chleba
s máslem. Když už vstanu, tak
hned padnu namazanou stranou
na zem.“
• Nápis na dveřích u veterináře:
„Prosíme pejsky, aby nekakali na
trávník, protože páníčkům to je
jedno!“

FOTOSOUTĚŽ
Dubnová fotohádanka: Víte,
kde najdete tento nádherný
kamenný reliéf?
Odpověď zašlete co nejdříve na
redakce@mesto-sadska.cz,
nebo ji osobně doručte do
podatelny MěÚ.
V minulém čísle byla na fotografii veřejná studna v parčíku na
rozhraní ulic Spálená
a Barákova. Nejrychlejší byla
paní Jitka Žáčková ze Spálené
ulice. Gratulujeme a v sekretariátu starostky ji čeká pěkná
cena. Upozorňujeme, že soutěží
se neúčastní zaměstnanci MěÚ
a jejich
rodinní
příslušníci.

Aktuální
to
fo hádanka

Fotohádanka
z minula

Každou středu od 18.30
v Kulturním a informačním
středisku v Sadské
(1. patro budovy muzea
na Palackého náměstí).

Přijďte mezi nás! Kdy?
• 27. 4. CESTA - CÍL – diskusní Rozcestí o smyslu života – „Vedou všechny
cesty do Říma?“ Proč tu žijeme a kam
se ubíráme?
• 4. května – Výtvarná dílna s Veronikou Remišovou – tisk na plátěnou
tašku podle šablony
• 11. 5. Velká Británie – beseda a
projekce fotek se Stevem Prosserem,
tlumočení z AJ zajištěno

• 18. 5. EMPATIE – diskusní Rozcestí
u čaje a kávy
• 25. 5. Přijďte si udělat své vlastní
originální ovocné či zeleninové smoothie a inspirovat se zajímavými nápady
na zdravé (nejen letní) nealkoholické
drinky – Rozcestí „vaří“ s Michalem
Bláhou 
Pořádají křesťané z Apoštolské církve.
e-mail: rozcestí.sadska@seznam.cz

Pondělní tvoření
výroba vlčího
máku z vlny

Gratulujeme
DUBNOVÝM
JUBILANTŮM

Libuše Štěpánová 93 let
Anežka Koštýřová 91 let
Imrich Lengyel 80 let
Jaroslav Svoboda 80 let

Stanislav Soldát 80 let
Václav Kaňka 70 let
Eva Řepová 70 let
Zdenka Vorlová 70 let
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strategie rozvoje města

(Zlo)Duch Místa
Vydáme-li se na výlet do Českého Krumlova nebo
na procházku Starou Prahou, okouzlí nás. Vyrazíme-li do Londýna nebo New Yorku, může nám
vyrazit dech. Potkáme-li se s ním navečer v malebném Chorvatském městečku na břehu Jadranu,
vyvolá v nás pocit pohody a romantiky.

Ř

eč je o neuchopitelném fenoménu, kterému se říká genius
loci, neboli Duch místa.
Je obtížné přesně definovat, čím je
tvořen. Jsou to pěkné domy? Křivolaké uličky nebo široké velkorysé
zelené ulice? Jsou to parky, památky? Jsou to lidé, kteří zde žijí a pracují a jejich příběhy? Těžko říci, nejspíše je to směs všeho a ještě něco
navíc.
Jedno je však jisté, pokud místo
obývá Duch, dává mu přitažlivost.
Lidé zde rádi žijí, rádi místo navštěvují a jejich domy v takovém
místě jsou více ceněné na realitním
trhu. Pokud místo svého Ducha
postrádá, bývá přehlíženo, neinspiruje a pomalu kapituluje před
prázdnotou, vandalismem a podrážděností lidí, kteří zde musejí
žít. Místo se pomalu ztrácí. Všichni taková místa známe - neosobní
prostředí komunistických sídlišť,
zadní trakty supermarketů a opuštěné vybydlené budovy, uniformní
prostředí suburbií. Na takovýchto
místech zavládne ZloDuch místa
a bývá obtížné ho odtamtud vyhnat.
Sadská je jedinečná svou historií,
která sahá zpět více než tisíc let. Byl
zde hrad, knížecí dvorec, byla zde
kapitula. Jinými slovy: Sadská bývala význačným kulturním, církevním a politickým centrem. Zdejší
Duch místa je tedy již velmi starý.
Tato starobylost společně s výhodnou polohou u dálnice a v blízkosti
dvou větších měst představuje pro
Sadskou veliký potenciál stát se malebným městečkem se svou vlastní

Nová úprava přechodu na
Palackého náměstí v Sadské

Nová úprava náměstí v Brandýse nad Labem

jedinečnou atmosférou. Musíme
však postupovat velmi opatrně.
Zdejší Duch místa totiž dlouhodobě slábne. A není to jeho stářím,
protože na rozdíl od nás smrtelníků
Duch místa stárnutím sílí. Oslabuje ho zapomnění. Lidé, kteří město
obývají a spravují, zapomínají na to,
že je třeba o Ducha místa pečovat.
Velmi oslabuje i pomalou a nená-

Historická dlažba a kašna na náměstí v Kouřimi

padnou likvidací míst a zákoutí,
kde by se mohl zdržovat, nejvíce
však necitlivými zásahy do prostor
města. Sadské se děje to, co spoustě
míst naší země - ztrácí svou jedinečnost, globalizuje se. Jdu-li po
betonové zámkové dlažbě, mohu
být zrovna tak na Kladně jako
v Sadské. Projdu-li se však po originální dlažbě Kouřimského náměstí,
zapamatuji si to. V Kouřimi sídlí
v dlažbě Duch místa.
Zdá se, že Duch místa si libuje v kvalitních materiálech, neboť
například v Poděbradech bude náměstí rekonstruováno v neposlední
řadě také proto, že dvacet let stará
zámková dlažba dosluhuje a bude
nahrazena dlažbou kamennou.
Dražší varianta? Na první pohled
ano… Poděbradští radní si však
zřejmě uvědomují, že je třeba přemýšlet dopředu a plánovat pro příští generace. Po nich totiž přijdou
další nadšenci s touhou vylepšit
město a díky vyřešenému náměstí
se budou moci pustit i do vzdálenějších zákoutí města. Pojďme se

tedy podívat, jak
je možné Duchu
místa
pomoci
a nám všem, kteří
v místě bydlíme
zpříjemnit život
a zvednout cenu
našich nemovitostí.
Na začátku všeho je plán. Není
však plán jako
plán. Plán vypracovaný stavebním

Historická dlažba před městským
muzeem v Sadské

inženýrem bude zajisté technicky
správně, bude však postrádat estetiku a vazbu na širší souvislosti. Stejně
tak bezhlavě vysázená zeleň nepřispívá k podpoře příjemného života,
i když je to zeleň.
Naproti tomu plán vzešlý z kvalitního architektonického návrhu
a diskuze s veřejností má šanci podpořit Ducha místa.
Představme si například Sadské
náměstí plné příjemných míst k posezení pod stromy, třeba i s kašnou,
s vyřešenou dopravou a parkováním. Nebo ulice na kopečku kolem
kostela upravené tak, aby lákaly
k procházkám a prozkoumávání.
Všude pěkná dlažba, květinové zá-

hony a vhodné stromy, bezpečné
chodníky a cyklostezky a naděje
na to, že pěkná úprava městského
prostoru bude inspirovat i majitele
domů, aby se ke zvelebování připojili.
Někdo může namítnout, že takovéto úpravy, nebo jen najímání
architektů, je příliš drahé. Pak je
však na místě otázka, čemu dáme
přednost. Budeme mít raději levná
a rychlá řešení bez koncepce, nebo
promyšlený a veřejně prodiskutovaný dlouhodobý plán na kvalitní obnovu městských veřejných prostor.
Sadská má jednu nesmírnou
výhodu, je na začátku. Město se
historicky nachází v bodě, kdy
za posledních dvacet let došlo
k rekonstrukci sítí - neviditelných
tepen města. Nyní je čas na zkrášlování a zpříjemňování života. Zamysleme se tedy nad tím, zda budeme
mrhat prostředky na nekoncepční
řešení, nebo dáme přednost kvalitnějším a dlouhodobějším úpravám.
S ohledem na potřebu veřejné
diskuze a na dynamičnost tématu
vzniká facebooková skupina Sadská lehce, ve které mohou čtenáři
přispět svými nápady a komentovat
proces vylepšování našeho města.
Ing. Arch. Aleš Tomášek, zastupitel
a Denisa Tomášková

Nová úprava historické ulice
v Jesemanech v Sadské

z kultury
y
k
d
Výsle
Klicperovy divadelní dny 2016
SADSKÁ 6. – 10. dubna 2016
Porotci: Mgr. Lenka Lázňovská,
Ing. Dušan Zakopal, MgA Jaromír
Vosecký
Hlavní ceny:
Nejlepší inscenace a nominace
na KDP:
Rádobydivadlo Klapý, Dlouhá cesta

Rádobydivadlo Klapý
Nejlepší režie:
Petr Říha za režii inscenace Mátový nebo citron (Dobřichovická
divadelní společnost)
Nejlepší ženský herecký výkon:
Veronika Růžková v roli učitelky
v inscenaci Sbal Špita a vypadni
(Mrsťa Prsťa)
Nejlepší mužský herecký výkon:
Jaromír Holfeuer v roli Isaka Borga
v inscenaci Dlouhá cesta (Rádobydivadlo Klapý)
Nejlepší realizace scény
František Svoboda za návrh

a realizaci scény k inscenaci
Jitka Svobodová, Jitka Svobodová
Zelňačka (Vojan Libice n. C.)
ml., Ilona Holobradová za návrh
Další ocenění:
a realizaci kostýmů k inscenaci
Cena za scénář a režii
Zelňačka (Vojan Libice n. C.)
Ladislav Valeš za scénář a režii
Jiří Hlávka za roli Kastlíka v insceinscenace Dlouhá cesta (RD Klapý)
naci Zelňačka (Vojan Libice n. C.)
Cena za inscenaci a doporučení
Alena Říhová, Karel Král, Lenka
na KDP
Mejstříková za scénu a kostýmy
Dobřichovická divadelní
v inscenaci Mátový nebo citron
společnost za inscenaci
(Dobřichovická DS)
Mátový nebo citron
Vít Bartoš za roli Josepha v inČestná uznání:
scenaci Monsieur Hamed (Blaník
Tomáš Milbach za roli ŠpiNačeradec)
ta, v inscenaci Sbal Špita
Pavlína Staňková za roli Checchiny
a vypadni (Mrsťa Prsťa)
v inscenaci Treperendy (Jílovští
Martin Drahovzal za výběr
ochotníci)
hudby k inscenaci Sbal ŠpiČlenky souboru Jílovští ochotníci
ta a vypadni (Mrsťa Prsťa)
za roli Treperend ve stejnojmenné
Lenka Svobodová Šťastná za roli
inscenaci (Jílovští ochotníci)
Marianne v inscenaci Dlouhá
Dobřichovická divadelní
cesta (RD Klapý)
společnost
Jan Pleskač a Jiří Jeník za
práci s mladým kolektivem
v inscenaci Čert Makrela (DS
Klicpera)
Roman Strmiska za roli
Romana a Branibora, Smetana
na vsi, (Zornice Maršovice)
Jitka Hoffmannová a Lucie
Ježková za návrh a realizaci
kostýmů, Smetana na vsi
(Zornice Maršovice)

NOC S ANDERSENEM – 1. dubna probíhala v sadské knihovně už
poosmé Noc s Andersenem. Zúčastnilo se jí 27 dětí a 2 knihovnice.
Součástí večera bylo divadelní představení Bramborové království,
společnosti Loutky bez hranic z Prahy, opékání buřtů, noční bojovka
s překvapením i poslech audioknihy Malá mořská víla.

Divácké ceny starostky města
Sadská udělené v rámci
přehlídky KDD 2016
Cena starostky za nejlepší herecký
výkon: Jaromír Holfeuer v roli Isaka
Borga v inscenaci Dlouhá cesta (Rádobydivadlo Klapý)
Cena starostky za nejlepší inscenaci:
Mátový nebo citron,
(Dobřichovická divadelní společnost)
Pamětní list sadskému Divadelnímu
souboru Klicpera k 200. narozeninám
Poděkování Zdeňce Hamerové za
organizaci a přípravu divadelních
festivalů KDD v Sadské
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novinky
v knihovně
Liane Moriarty Zamilovaná hypnotizérka
Hypnoterapeutka Ellen se přes internet
seznámí se sympatickým Patrickem a
jejich vztah se od začátku vyvíjí až podezřele dobře. Ellen neodradí ani to, že
ho roky pronásleduje jeho expřítelkyně. Popadne ji totiž zvláštní soutěživost a
snaha dokázat, že ona je rozhodně lepší partie.
Tomáš Chvála - Já, JůTuber 2
Nahlédněte do světa internetových videí i
soukromí našich úspěšných JůTuberů!
Chcete vědět, jak začínal Expl0ited a
kde čerpá inspiraci Makyna016? Proč
Martin Rota vylezl na Kilimandžáro?
Kniha pro mládež.
E. L. James – Grey
Nechte si vyprávět erotický příběh závislosti na partnerovi vlastními slovy
pana Greye. Zjistěte, jak uvažuje, na
co myslí, po čem touží a o čem sní.
Love story, která fascinuje miliony
čtenářů na celém světě.
Táňa Keleová – Vasilková - Touhy
Lucka je svobodná matka, má radost
ze svého synka, dobré vztahy na
pracovišti, jenom doma trpí v područí
despotické nemocné matky. Ubíjejí ji
problémy jednotvárných dní až jednoho dne odjede na hory a její život se
úplně změní…
Anna Bolavá - Do tmy
Příběh osamělé, nemocné ženy, která
zasvětila většinu života sběru, sušení
a odevzdávání léčivých rostlin, má od
počátku nádech apokalypsy. I přes
pomalé, zdánlivě nevzrušené tempo
probublává pod hladinou podivný
neklid. Kniha získala cenu Magnesia litera
2015 v kategorii próza.

Co nabízí kulturní a informační centrum?
30. dubna od 16,30
hod.

ČARODĚJNÁ
STEZKA
Putování plné úkolů
začne v 16,30 hod. NA NÁMĚSTÍ
PALACKÉHO, odkud povede stezka
na skálu.
Na skále pak malé čaroděje čeká
disco, soutěže a velký oheň. Dospělí
se pak pobaví při oldieś DISCO.
2. KVĚTNA zavítá do Sadské

léčitel pan Rudolf Pitra.
Působit bude v 1. patře KIC (budovy

muzea) Palackého nám. 257. Přihlásit
se můžete na tel. č. 325 594 329 nebo
v knihovně 325 595 378
6. května od 17,30 hod. (pátek) v kině

Polabská Blaťanka
Hraj, muziko, hraj! Srdečně vás zveme
k poslechu dechových, lidových i
zlidovělých písniček. Vstupné 40,-Kč
25. května (středa) 8,30 hod.
z náměstí v Sadské

Výlet pro seniory
vydejte se s námi za romantikou vulkanických kopců Českého středohoří
Vyjedeme v 8,30 hod. ze Sadské a

navštívíme státní zámek Libochovice,
kde si kromě interiérů zároveň prohlédneme expozici místního rodáka
J. E. Purkyně a nádhernou zahradu.
Pak se vydáme do gotického hradu
Budyně nad Ohří přestavěného
na renesanční zámek, kterému se
říká „vodní“. Zde si prohlédneme
alchymistickou dílnu z počátku 17.
století a Jandovo městské muzeum.
Zájezd ukončíme výstavou kočárů
a výstavou hodin a vah na státním
zámku Veltrusy. Cena celkem
i s cestou 250,-Kč.

13. května od 19,00 hod. (pátek)
film v kině

PADESÁTKA
Kino na kolečkách přiváží zimní
komedii... Kdo se směje naposled,
ten se směje nejlíp, láká Vojta Kotek
na svou filmovou komedii Padesátka,
která se odehrává na hřebenech,
svazích a v chatách zasněžených
Krkonoš. Vstupné 70,-Kč
Připravujeme:
4. června od 14,00 hod.

CESTA POHÁDKOVÝM
LESEM
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do rodinného alba

Vítáme nové
občánky
5. dubna 2016 proběhlo tradiční vítání
občánků na radnici v Sadské. Bylo jich
celkem šest. Dnes vám představujeme
první tři nové občánky, další tři
představíme v květnovém vydání.

Ondřej
Havlík

Beáta
Bystřičanová

Ema
Davídková
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poslali jste nám
Dobrý den, vážená
paní Jurinová, pane Franku,
ráda bych vám touto cestou poděkovala za vaše úsilí, čas a vynaložené
finance při krátkodobé opravě naší
příjezdové komunikace. Netuším, zda
vám již někdo od nás z ulice Na Zámku
poděkoval. Stěžovat si umějí všichni,
s díkem je to složitější… Je nám všem
tady jasné, že při delší nepřízni počasí
vezme opravená cesta opět za své a
právě proto si vynaložené práce velmi
vážíme. Tušíme, že vybudování nové
komunikace není úplně snadný
a krátkodobý proces. Novou příjezdovou komunikaci všichni tady s nadšením vyhlížíme. Každopádně se nyní
cesta domů pro nás stala lépe sjízdnou
a za to moc děkujeme. S pozdravem
Ing. arch. Jana Boušková
MIRAMARI DESIGN - Prague s.r.o.

Hledá se ruský chrt
– barzoj, 5 Let , 85cm, 38 kg

S

lyší na jméno Viktor,
Vikouš. Je hodný, miluje pejsky, jde k lidem,
rád se mazlí. Miluje piškoty.
Dodnes o něm nemáme
jedinou zprávu, moc nám
chybí a my chybíme jemu!!!
Neviděli jste ho? Prosím
volejte 604 867 763. Nálezci
vysoká, vysoká odměna!
Na facebooku je skupina
hledá se Viktor!
Pomozte nám.

Příběh s dobrým
koncem

Dotaz občana
z Resslovy ulice:
V příloze vám zasílám foto místní
komunikace v ul. Resslova, před
čp. 952, 19, 999 po mírném dešti.
V případě větších dešťů se zde táhne
souvislá kaluž několik desítek metrů hluboká až 10 cm, takže je obtížné se dostat domů. Bydlíme zde od
r. 1982 a od té doby jen čekáme na
nápravu a slyšíme tzv. „objektivní důvody“, proč to nejde a stav se
zhoršuje. Chtěl bych se zeptat jaké
máte plány s touto částí obce, zda
se naplnění volebního programu
v bodě zlepšení stavu komunikací
bude týkat i nás. Jinak se nám v našem městečku žije dobře.
Odpověď:
Plán v této ulici máme jediný a ten
je přednostní - vybudovat novou kanalizaci. V současné době tedy nemá
význam provádět větší opravy, takže
zatím opravujeme pouze výtluky. Přislíbit můžeme jejich zástřik, který plánujeme na několika místních komunikacích v květnu.
Eva Jurinová

V roce 2015 podpořilo město Sadská unikátní
výcvik asistenční signální čivavy jménem Alvin.
Pro neslyšící klientku ze Sadské jej vycvičila Pestrá společnost, o.p.s. Úloha signálního psa je označovat své paničce zvuky, které ona sama neslyší.
Při zvuku budíku přichází psí asistent majitelku
upozornit, že je čas vstávat, domovní zvonek značí ťuknutím čumáku na noze klientky. Malý psí
asistent umí například zareagovat také na pláč
miminka. Běhá od zdroje zvuku k paničce a tím
dává znamení, kam je potřeba soustředit svou pozornost. Signální pes je tak pro neslyšícího člověka
neocenitelným pomocníkem, který nahrazuje část
sluchu. Spolu s tím jde ruku v ruce obnova sebedůvěry a lepší komunikace s okolím.
Děkujeme za podporu, s pozdravem
Jana Augustinová, Pestrá společnost

Dotaz obyvatelky ulice Karla Viky
Dovoluji si Vás oslovit ohledně
pro mne každodenního problému,
stavu silnice v ulici Karla Viky
v Sadské. Tuto ulici denně projíždím celou autem a mezi výtluky
se už prakticky nedá nalézt vhodná cesta, možnost tuto překonat
například v elegantní vycházkové
obuvi, zavrhuji, neboť zde neexistuje ani schůdný chodník. Pokud
v průběhu loňského roku byly
výtluky asi 2x zapravovány, jedná
se dle mého názoru o naprosto
neefektivní postup, o krátkodobé řešení, prakticky do prvního
deště či mrazu. Bohužel mám
za to, že v současné době horší
situace v žádné z ulic v Sadské
neexistuje, všude je alespoň
zpevněný povrch vozovky. Jelikož
jedním z bodů Vašeho volebního
programu byla i tato otázka,
dotazuji se, co s tím?

Odpověď: Žel takových stavů
místních komunikací je v Sadské
několik a řešení formou celkové
rekonstrukce je v současné době
velmi složité, chybějí peníze a
nám nezbývá, než řešit stav těch,
které jsou daleko frekventovanější. Chyba, která s komunikací
v této lokalitě vznikla není vinou
města. Zde došlo k naprosto
nesprávnému postupu především
ze strany stavebníků rodinných
domů a dřívějším vlastníkem
pozemků. Komunikace se měla
vystavět jako prvotní. Pan
majitel to řešil tak, že si bohatě
rozprodal pozemky pro stavbu
rodinných domků a městu pak
laskavě předal blátivou komunikaci symbolicky za 1Kč. A to byla
chyba pro změnu zase města, že
tuto komunikaci převzalo, bez
kolaudace. Tím na sebe vzalo zá-

vazek ji vlastně vybudovat. Proto
se snažíme ji nějakým způsobem
alespoň udržovat ve sjízdném
stavu, i když víme, že takto to do
nekonečna není možné. Především budou ve městě opraveny
komunikace v centru a postupně
budeme postupovat v okrajových
částech K.Viky, Na Valech, Jordán, Třebízského a dalších.
    Postup výstavby, který se stal
v ulici K.Viky je do budoucna
nepřijatelný. Dnes to řešíme tak,
že stavebníci vybudují komunikaci jako prvotní a zkolaudovanou
ji městu předají k další údržbě.
Nepatřím mezi ty, kteří by chtěli
jen slibovat. Mohu vás ale ujistit,
že se budeme snažit řešit situaci
i ve vaší ulici.

Děkuji za pochopení,
V. Frank
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život je hra

Přijďte se dobře pobavit!
Vítáme vás
u aktuálního
festivalového zpravodajství.
Pokusíme se
vás efektivně informovat, dobře
naladit a nalákat a hlavně dlouho
nezdržovat.
Děkujeme,
že nás pozorně sledujete, vlastně
čtete. Z ráje
na zemi se
hlásí Anička
Kracíková
a Hanka
Dančišinová.

BENEFIČNÍ KONCERT
VOKÁLNÍ KAPELY
MARIKA SINGERS

8. května, 18 hod, kino Sadská
Anička: Hani začni, kdy Festival v Sadské dětem – Ráj na
zemi 2016 vlastně vypukne a
na co se mohou všichni těšit?

Hanička: Festival se bude konat
20. - 21. května, nicméně samotné akci předchází skvělý benefiční
koncert vokální kapely Marika Singers, takže ten zmíním jako první.
Srdečně zvu na úžasný kulturní
zážitek. Do sadského kina přijede
letos 8. května v 18 hod. již počtvrté doslova pohladit na duši skvělá femme fatale Marika Divišová
a její zpěváci. Je bomba, když se
každoročně dobrovolně sbalí dvacet pět lidí, nasedají do aut a přijedou zpívat pro dobrou věc. Celý
výtěžek koncertu je věnován na
zmiňovaný festival. A tihle lidé
zpívají jako andělé, z lásky k hudbě, z víry v dobrou věc a na každé

jejich písni je mimo skvělé výkony
cítit, že je to baví. A na své si přijde i hluchý, protože je prostě na co
se dívat. Při pohledu na zpívajícího
Tomáše Trávníka nejedné ženě vlhnou oči a samotná vždy tančící dirigentka Marika Divišová je ve své
opravdovosti naprosto uhrančivá.
Vstupenky jsou v prodeji v KIC
Sadská za 150,- Kč/ dospělého
a 100,- Kč/ dítě, takže pokud ještě
svoji vstupenku nemáte, pospěšte si.
Doufám, že letos kino bude praskat
ve švech, protože tahle zpívající banda si pořádné publikum fakt zaslouží.
HAnička: Tak a teď Aninko,
prozraď, co nového v Ráji na
zemi? Můžeš zkusit lidem víc
celý festival přiblížit? Docela
často se potkávám s tím, že
lidé nevědí, co si pod ním vlastně mají představit.

život je hra
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FESTIVAL V SADSKÉ DĚTEM – RÁJ NA ZEMI 2016
20. – 21. května, cca 9 – 18 hod. oba dva dny,
ulice Za Sokolovnou (hřiště, ulice, zahrada MŠ)

Anička: Festival je přehlídka
volnočasových aktivit pro kohokoliv nejenom ze Středočeského
kraje. Jeho cílem je jednoduše
ukázat široké veřejnosti, co vše
je v rámci volného času v okolí
možné. Hledáte taneční kroužek? Dramatický? Nebo byste
rádi zpívali, jste umělecky založení? Přijďte se inspirovat. Festival je koncipovaný jako dvoudenní zábavný program pro
celou rodinu.
Nebo se na celou věc mrkněte
z té druhé strany….nabízíte nějakou aktivitu pro děti? Nebo i pro
dospělé? Přijeďte se ukázat, můžete se svým koníčkem vystupovat
na pódiu nebo si v naší „Rajské
zahradě“ postavit stánek a prezentovat svoji činnost v rámci aktivních prezentací. Záleží jen na vás.
Hanička: Prima, buďme
konkrétní. Na co všechno se
mohou účastníci festivalu těšit letos?
Anička: V rámci pódiových
vystoupení máme k dnešnímu

POLŠTÁŘOVÁ
PYJAMAS
PARTY

21. května, 19 hod.,
sokolovna Sadská

Hanička: Joooo! To je zase
na mě. Na závěr festivalu to pořádně roztočíme. Navlečte se do
pyžam, nočních košilí, županů
a bačkor a pojďte s námi prostě
pařit. Čeká vás májová zábava, jen
bude v nočních úborech, v sokolovně oblečené do nočního hávu
a s možností vzít s sebou o genera-

dni registrovaných přes třicet
různých vystoupení, tanečních,
dramatických i hudebních. Já
osobně jsem třeba zvědavá na
vystoupení kapely Vesper z Českého Brodu a těším se na všechna
taneční vystoupení. Uvidíte i naše
životjehrácké tanečnice, ovšem
přijedou taky z Liberce, z Lysé
nad Labem, z Poděbrad, Nymburka, Peček, Prahy. Nechybí ani
školy a školky a jejich aktivity.
A protože chceme především
lidi bavit, proložíme jako každoročně vstupy vystoupením profíků. Klaun Ferda už maká na své
klauniádě s balonkovou show,
můžete se těšit na pohádku Divadla 100opic DlouŠiBy, v pátek
v podvečer můžete dáchnout u piva
se skvělou kapelou Artmosphere, zazpívá vám a zatančí a taky
možná něco naučí Kačka Steinerová (herečka, zpěvačka, tanečnice
a choreografka).

Hanička: A co nějaký program mimo pódium?
Anička: Ano, ano, koho nebude

ci mladší členy vaší rodiny , budete-li samozřejmě sami chtít.
Do půlnoci budeme pařit na zábavovej bigbítek kapely Klasickej
Postup, od půlnoci dále bude pro
vás hrát na přání DJ. Zvolíme Krále Polštáře a Královnu Peřinu, taky
oceníme Nej rodinu Pyžamákových, uvidíte exklusivní
flash mob všech tanečních
dětí našeho ŽIVOT JE HRA,
který připravujeme pouze pro
účely pyžamajdy – vystoupí
kolem padesáti životjehráků!
Vstupenky již v prodeji,
opět v KIC Sadská nebo
na základě rezervací
přímo u nás:
Anička 605 278 909,
anicka@zivotjehra.com
a Hanička 724 166 664,
krtecek2@gmail.com.
Ceny: 180,- Kč/ dospělý,
150,- Kč/ dítko od 6ti let, rodinné vstupné 2+2 – 550,- Kč.

Aniii? A teď bych si přála pohádku na dobrou noc.

bavit program na pódiu, rozhodně
se nebude nudit. V „Rajské zahradě“ najdete celou řadu kreativních
stánků s tvořením, kde si budete
moci různé techniky vyzkoušet
nebo již hotové výrobky zakoupit –
jsou pro vás připraveny korálkové a
šperkařské dílny, květinové dekorace, svícny, plstící dílna, kreativní
polštáře, keramika, práce s fimo
hmotou apod. Nebude chybět opět
školící policejní středisko s ukázkami jejich práce, od hasičů bude opět
pro děti připravena závěrem sobotního festivalového dne pěna.

Hanička: Ještě jsi zapomněla zmínit naši hru!
Anička: No jo… informací je
prostě fůra. Opět připravujeme
putovní hru po stanovištích – Za
tajemstvím Rajské zahrady. Pokud
se vám podaří vyluštit záhadnou
tajenku na základě plnění úkolů na
jednotlivých stanovištích, čeká vás
odměna. Hrát může každý.
Hanička: A jak je to se
vstupným?

Anička: Vstupné na festival
je pouze dobrovolné. Placený je
koncert Marika Singers a pak také
vstup na Polštářovou Pyjamas
Party, ale o tom později. Pokud
přispějete, zařadíme do odměn
pro zúčastněné organizace. Každopádně sledujte naše festivalové
stránky: www.zivotjehra.com/cz/
akce/raj-na-zemi-2016.html
Průběžně doplňujeme program,
odhadem v půlce května zveřejníme přesný časový harmonogram
obou festivalových dnů. Najdete
tam všechny pozvánky na akce
související s festivalem, což mi
připomíná, že jsme ještě lidi nepozvali na PPP? Hani?

O NEJ POHÁDKU
NA DOBROU NOC,
do 15. května
Anička: No tak jo. Výzva přátelé.
Vyhlašujeme soutěž
O NEJ POHÁDKU NA DOBROU NOC. Napište vaši autorskou pohádku v rozsahu jedné
strany A4 a do 15. května nám ji
pošlete buď e-mailem: krtecek2@
gmail.com nebo anicka@zivotjehra.com nebo na adresu Kostelní

793, 289 12 Sadská. Pětičlenná
porota udělá předvýběr a šest nej
pohádek se utká o prvenství na
Polštářové Pyjamas Party, kde tři nej
pohádky získají krásné ceny.

SOUTĚŽ NA ZÁVĚR
Dočetli jste až sem? Odpovězte
na jednoduchou otázku a získejte vstupenku zdarma na koncert
Marika Singers.
„Kolikrát kapela Marika Singers vystupovala v Sadské?“
Své odpověď ve tvaru jméno a
příjmení, číslovka (např. Květa Květinková, 10x) posílejte
ze svého mob. telefonu na tel.
605 278 909 – Anička Kracíková. Vstupenku získá každá

dvacátá správná SMS. Výherce
zveřejníme na našich webových
stránkách, na facebooku a budeme kontaktovat telefonicky.

Těšíme se na vás, Anička & Hanička,
ŽIVOT JE HRA, z.s.,
www.zivotjehra.com
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škola / školka

Dobrá zpráva o řetízkování
Řeč je o každoročním rituálu,
kdy třídní učitelé a paní ředitelka ZŠ zavěšují deváťákům na krk
řetízky jako památku na základní školu. Město vždy přispívalo
částkou 10 000 korun a setkání
probíhala v obřadní síni s patřičnou slavnostní atmosférou za
účasti rodičů, příbuzných a starostky.
Tento vynikající nápad vznikl ve
škole a takto probíhá úspěšně již
několik let. V loňském roce jsme
se náhodou dozvěděli, že tyto řetízky dostávají jen ty děti, jejichž
rodiče přispívají alespoň v 8. a 9.
třídě do fondu Klubu přátel školy
(KPŠ). Ač se to zdá neuvěřitelné,
do této chvíle jsme všichni na radnici předpokládali, že řetízkování
organizuje základní škola a týká
se všech žáků devátých tříd automaticky. Vždyť také jeho přípravu

vyřizovala s paní matrikářskou
každoročně vždy jen paní ředitelka školy. O klubu nepadla nikdy zmínka, včetně fakturace. Na
webových stránkách školy není
nikde o klubu zmínka, a tak jsme
bližší informace o jeho činnosti
získali z e-mailu od předsedkyně klubu paní M. Škarvadové. Ta
nám sdělila, že KPŠ z příspěvků
rodičů financuje nejrůznější akce
dobré pro školu i děti, a tak jsme
se na radě města dohodli, že peníze Klubu ušetříme, iniciativu
převedeme na město a krásnou
tradici budeme kompletně pro
všechny deváťáky financovat
sami. Když už jako zřizovatel na
tuto událost přispíváme, chceme, aby si tuto památku na školu
odnesli všichni žáci. Pravda, ve
škole se objevily výtky, že jsme o
tom měli jednat společně. Urči-

Matematické soutěže

V

březnu proběhly v naší
škole dvě matematické
soutěže. První s názvem
„Matematický klokan“ se zúčastnili vybraní žáci od 2. do 9. tříd.
Byli jsme rozděleni v kategoriích
Cvrček (2. a 3. třídy), Klokánek
(4. a 5. třídy), Benjamín (6. a 7.
třídy) a Kadet (8. a 9. třídy). V
kategorii Benjamín se na prvním
místě umístil Dominik Štoček,
který se zároveň umístil i v první
desítce nejúspěšnějších řešitelů
našeho okresu na krásném 7.
místě. V kategorii Kadet zvítězila
Denisa Caňkářová a mezi řešiteli
z ostatních škol obsadila 6. místo. Nutno říct, že těchto soutěží
se účastní i studenti gymnázií,
a tak je úspěch našich řešitelů
opravdu velký.
Druhou soutěží, které se
naše škola zúčastnila, bylo

okresní kolo v Sudoku na poděbradském gymnáziu. Všemu
předcházely odpolední schůzky,
kde jsme si procvičovali různé
typy Sudoku a vymýšleli taktiku.
Následovalo školní kolo, ze
kterého postoupili úspěšní řešitelé, kteří pak na okresním kole
tvořili tříčlenná družstva. Tým ve
složení Zuzana Málková, Denisa
Caňkářová a Matěj Škrabánek obsadil skvělé 3. místo z
39 přihlášených týmů!! Zajímavostí je, že turnaje se zúčastnila
družstva, která společně soutěží
už několik let, a přesto jsme
v takové konkurenci dokázali
uspět. Neztratily se ani ostatní
týmy, které se na tento turnaj
pravidelně připravovaly pod
vedením paní učitelky Fejfarové.

Míša Kalicovová,

Denisa Caňkářová

tě se jednalo ve školské komisi,
ale nejde přece o žádný problém,
o němž by se mělo dlouze diskutovat, protože my pomáháme, aby
škola uspořila! I přesto nám bylo
sděleno, že jsme tímto rozhodnutím vyslali rodičům signál, že
pro nás nejsou potřební. Vůbec
nechápu proč, spíše jde o nějaký
šum v informacích, a proto o tom
dnes píšu. Nemám možnost si
svolat všechny učitele i rodiče, tak
předávám vysvětlení touto cestou.
Na organizační schůzku ochotně
přišli oba třídní učitelé a potvrdili, že až na jednoho žáka se řetízkování zúčastní úplně všichni.
Bude jich celkem 38 a my se moc
těšíme na společné setkání s rodiči, učiteli i vedením školy. A kdy?
No přece 14. června 2016 v obřadní
síni radnice města.
Eva Jurinová

Slovo

ředitelky

Ředitelská pýcha
Vždy, když se něco
našim žákům
podaří, máme
obrovskou
radost, protože
je vnímáme jako
„svoje“ děti. Letos
nám opět „naše“
děti připravily úžasnou
oslavu Dne učitelů. Nacvičily
nápadité vystoupení a nakonec
nám za všechny žáky školy poděkovaly za to, že jsme jejich druhá
rodina. Krásný dort byl jen tečkou
za retro dnem, kdy jsme všichni
vzpomínali na dětství učitelů.
Cituji z přání deváťáků: „V čem
je naše škola výjimečná? Učitelé i
žáci tu dokázali něco neuvěřitelného. Vytvořili jsme rodinu. Rodinu, která je ve všem spolu, která
se zajímá o všechny členy. Těžko
bychom hledali školu, kde panuje
takové souznění mezi žáky a
učiteli jako tady. Nepotřebujeme
drahé vybavení, zahraniční zájezdy ani úplně nové učebnice. Stačí,
že máme jeden druhého.“
Může se mi někdo divit, že
jsem opravdu pyšná ředitelka?
Pyšná na žáky, kteří se umí
domluvit, zorganizují akci
pro celou školu a přitom vše
utají, pyšná na učitele, kteří
svou empatií vytvoří takové
prostředí, kde se cítí děti jako ve
druhé rodině a kam se vracejí
ještě dlouho po vstupu na střední
školy, aby se pochlubily nebo si
posteskly, co se jim daří nebo co
jim nevychází. Pyšná na školu,
kde se mají všichni rádi, i když to
občas mezi nimi zajiskří.

Blanka Žánová

škola / školka
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Jarní novinky ze školky
B
řezen za kamna vlezem. Duben, ještě
tam budem. Přesně takové je počasí
jako na houpačce právě tento měsíc.
Paní učitelky nachystaly po zimě pro děti
hračky, míče, kočárky a koloběžky ze zahradního domečku, pan správce
Josef Brzák prvně posekal školní zahradu, připravil lavičky i herní prvky pro
děti na dovádění při pobytu venku. Všude
krásně voní tráva a natěšené děti si užívají
první teplé slunečné dny ráno i odpoledne
na školní zahradě plnými doušky.
Během dubna postupně všechny třídy navštívily sadskou knihovnu Karla
Viky, kde si se zaujetím vyslechly povídání paní knihovnice M. Dudkové
na téma ,,Jaro“. Naše děti se také zú-

častnily výtvarné soutěže „Kersko očima dětí“.
Celá naše školka dále navštívila v rámci
Klicperových divadelních dnů v Sadské
veselou pohádku s názvem ,,Čert Makrela“,
kterou nastudoval sadský divadelní soubor
Klicpera. Pohádka se dětem moc líbila.
Duben byl také ve znamení fotografování všech tříd a předškoláků do památečních Ročenek. Předškoláci začali navštěvovat plavecký kurz v AquaBella Baby Clubu
v Poděbradech. Děti jsou moc šikovné
a seznamování s vodou je velmi baví.
Tento měsíc máme v naší školce už tradičně spojený s dopravně-bezpečnostní
prevencí. Závěrem měsíce nás čeká ,,Čarodějnický rej“ a kouzlení.

ZE ŠKOLNÍCH SEŠITŮ
Zdravá pětka
Pruhovaný den – 4. března
Poslední den před jarními prázdninami jsme vyrazili do
školy v pruhovaném oblečení. Měli jsme pruhované svetry, halenky, košile, kalhoty, sukně, punčocháče, ponožky,
dokonce i čepice, mašle a sponky. Den se pěkně vydařil.
Účast dětí i učitelů byla velká.
Muzeum Templ v Mladé Boleslavi
Dne 16. 3. jsme se vydali do Mladé Boleslavi navštívit
muzeum Templ. Na začátku prohlídky se nás ujaly dvě
paní, které nám ukazovaly, jak se žilo v pravěku. Na
prvním stanovišti jsme se naučili pracovat s kůží. Dále
jsme drtili obilí, vyráběli amulety, navlékali korálky a
pomocí kolíku jsme dělali díry do dřeva. Ze všeho nejvíce
se mi líbilo drcení obilí. Byl to nádherný výlet, budu na to
dlouho vzpomínat.
Tereza Váňová, 4. A

Na výletě v Mladé Boleslavi jsme si prohlédli různé kameny a horniny, které pravěký člověk používal k výrobě zbraní. Pokusili jsme se vyrobit přeslen a zdobili jsme kůži.
V „pravěku“ se mi moc líbilo. Bylo to skoro tak, jako když
cestovali Mach a Šebestová pomocí kouzelného sluchát-

ka do pravěku. Jenom pana Humla jsme si nepřivezli,
protože my už pana školníka máme. A je super.

Michal Černý, 4. A
Živé velikonoční vajíčko – 18. března
Vytvořili jsme ho na školním
dvoře za celkem pěkného
slunečného počasí. Vajíčko je
podélně pruhované a pruhy
tvoří všechny možné barvy:
červená, bílá, modrá, černá,
zelená, oranžová, šedá i žlutá.
Naše megavejce vypadá moc
pěkně.
Navštívili nás studenti
z Jaroslavle
Dne 21. března 2016 navštívili naši školu ruští studenti
z Provinční (zemské) akademie a hudebníci z Klubu
autorské písně „Akvarel“ z ruského města Jaroslavle.
Žáci osmých a devátých tříd, kteří se učí ruskému jazyku,
pro ně připravili malé pohoštění u čaje. Žáci z 9. A ukázali
novým přátelům naši školu. Velmi se jim líbila.
  
Děti měly možnost vyzkoušet si během hodiny a půl
trvajícího posezení, při kterém pracovaly ve skupinkách,
svou znalost ruského jazyka. S hosty se na chvíli setkali
také žáci 7. ročníku, kteří s ruštinou teprve začínají.
Ruské studenty pozdravili a zarecitovali jim básničky –
sklidili potlesk a pochvalu. Před odjezdem do Prahy si
hosté pochutnali na roštěné ve školní jídelně. Celá akce
proběhla v přátelském duchu ke vzájemné spokojenosti
obou stran a maximálně splnila své poslání.		

Jindřiška Řehořková
Čert Makrela
Ve středu 30. 3. jsme navštívili divadelní představení Čert
Makrela. Příběh vypráví o náhradním čertovi, který byl
líný a nepracoval. Jmenoval se Makrela. Když se jednou
v pekle uklízelo, tak on jen spal a spal a spal. Lucifer
zjistil, že v pekelné knize není zapsán žádný čert Makrela.
Nevěděl, co má dělat, ale potom ho napadlo, že když
Makrela za trest uklidí jeho pracovnu, bude moct v pekle
zůstat. Makrela se vrhnul do uklízení, ale malí nezbední

čerti mu uklízené věci
pořád rozhazovali. Do
pekla najednou přiběhla
tři děvčata a za nimi se
hnali piráti. Chtěli od
nich mapu k úžasnému
pokladu. Piráti začali
bojovat s čerty. Souboj
vyhráli čerti. Po bitvě malí
čertíci pomohli Makrelovi
s úklidem. Přišel Lucifer
a když viděl, jak je uklizeno, pochválil Makrelu. Vše dobře
dopadlo a čert Makrela zůstal v pekle. Pohádka byla
hezká, chvílemi i vtipná, dokonce i s písničkami. Mile nás
překvapilo, že v ní vystupovali žáci naší školy.

žáci 5. B
Celoškolní projekt LOH Rio 2016 – 1. dubna
Páteční projekt se letos uskutečnil na základě předem
připravených materiálů žáků v dostatečném časovém
předstihu, proto probíhal v klidu a v příjemné atmosféře.
Žáci 1. stupně pracovali na projektu první 3 vyučovací hodiny, žáci 2. stupně plnili úkoly 4 vyučovací
hodiny. Další hodinu si paralelní třídy prezentovaly výsledky své práce, aby společně viděly, jak
k úkolům přistupovaly. Práce na projektu se vydařila,
všechny třídy si zaslouží pochvalu.
Základem projektu se sportovní tematikou letních
olympijských her byly otázky z šesti průřezových
témat. Mezi otázkami na 1. stupni byly např. tyto: slib
sportovců, olympijské kruhy, tvůj oblíbený sport
a sportovec, sportovci různých zemí světa, logo a
maskot LOH, zvířecí rekordmani. Na 2. stupni se
objevily navíc i otázky o životě v Brazílii, o jejích zajímavostech a známých osobnostech, o městě Rio de
Janeiro, o pravidlech pro reklamu i o plavcích, letcích
a skokanech ze zvířecí říše. Pro děti byl také připravený moc pěkný film o sportovcích ze světa zvířat.
Z odevzdaných prací – popisů, výstřižků, kreseb,
tabulek a výtvorů vyplývá, že práce na projektu žáky
bavila. Všichni z toho máme velkou radost.
V sobotu 16. 4. se uskutečnil rodičovský víceboj,
který prakticky – sportovně navazoval na teoretické
základy projektu LOH Rio 2016.
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Národní finále basketbalu
dívek v Sadské!
I když jsme se v minulých letech pohybovali v minižactvu vždy na čele republikových soutěží, nikdy jsme neměli
možnost pořádat závěrečné Mistrovství na domácí půdě. V letošním
roce nám spolupořadatelství nabídl
Slavoj Český Brod a tím je splněna
nejdůležitější podmínka – dvě haly
nutné k zajištění průběhu Národního finále. Slavnostní zahájení se bude konat v pátek
od 20 hodin.

R

áda bych tedy pozvala všechny, kdo chtějí podpořit
domácí tým nebo se podívat na basketbal této věkové
kategorie, aby přišli 29. 4. - 1. 5. do haly ZŠ Sadská.
První den jsou na pořadu zápasy ve skupinách a nám
bohužel los přisoudil mistryně republiky z Hradce Králové,
které jsou jasným favoritem i letos. Budeme proto bojovat
o postup ze skupiny ve 12 hodin v utkání s Prostějovem.
Zápas s Hradcem nás čeká v 16 hodin.
V sobotu a v neděli se bude hrát podle předem daného
klíče, závěrečné vyhodnocení a ukončení se koná v Českém Brodě v neděli ve 14.30 hodin.
Děkujeme městu Sadská a ostatním sponzorům za
podporu bez které bychom nemohli celý turnaj uskutečnit. Byli bychom rádi, kdyby z našich měst odjížděly
týmy spokojené nejen sportovními výsledky, ale i celým
prožitím turnaje.

     TJ Slavoj Český

Brod a ŠBK Sadská
     pořádají za podp
ory svých měst

NÁRODNÍ FINÁLE

mladších minižákyň

v basketbalu

Rozdělení základních
skupin:
A.Sokol Hradec Králov
é, ŠBK  Sadská, TJ OP
Prostějov
B.Žabiny Brno, DaBK,
BSK TJ Jičín
C.Strakonice, Basket
Ostrava BA Sparta
D.USK Praha, BK Cho
mutov, Slavoj Český Bro
d
Pátek
Český Brod
8:30-10:00
Sadská
Žabiny - Jičín
1
Hradec Králové - Pro
10:10-11:40
stějov
USK - Český Brod
2
3
Strakonice - BA Sparta
11:50-13:20
DBaK - Jičín
4
5
Sadská - Prostějov
13:30-15:00
Chomutov - Č. Brod
6
7
Basket Ostrava - BA Spa
15:10-16:40
rta
Žabiny - DBaK
8
9
Hra
dec
16:50-18:20
Králové - Sadská
USK - Chomutov 11
10
Strakonice - Basket Ost
20:00			
rava 12

slavnostní zahájení
Sobota
9:00 - 10:45
ČT B1/D2
10:45 - 12:30
ČTB2/D1
12:30 - 14:15
9/12 - 3B/3D
14:15 - 16:00
P13/15
16:00 - 17:45
V13/15
15:00 - 21:45	     česko
brodský ma


13
15
17
21
19
jáles

Neděle
9:00 - 10:30
9/10 - V17/V18
25
10:45 - 12:15
3/4 - P19/20
27
12:30 - 14:00
F - V19/20
29
14:10 - 14:30 slavno
stní ukončení NF

ČT A1/C2
ČTA2/C1
9/12 - 3A/3C
P14/16
V14/V16

11/12-P17/18
7/8 - P21/22
5/6 - V21/22

14
16
18
22
20

24
26
28
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Fotbalový klub AFK Sadská zve svoje
příznivce - rozpis nejbližších utkání
19. kolo

20. kolo

21. kolo

22. kolo

A mužstvo
Zeleneč
venku
neděle 1. 5.
od 17:00
Sokoleč
doma
sobota 7. 5. 	
od 17:00
Tuchoraz
venku
neděle 15. 5. 	
od 17:00
Břežany II
doma
sobota 21. 5. 	
od 17:00

B mužstvo
Dvory
venku
neděle 1. 5. 	
od 17:00
Stará Lysá
doma
neděle 8. 5. 	
od 17:00
Kostelní Lhota B
venku
neděle 15. 5. 	
od 17:00
Všechlapy
doma
neděle 22.5. 	
od 17:00

dorost
Sokoleč
venku
sobota 30.4. 	
od 10:30
Křinec
doma
neděle 8.5. 	
od 10:00
Chotusice
venku
neděle 15.5. 	
od 10:30
Vrdy B
doma
neděle 22.5. 	
od 10:00

Svojí návštěvou podpoříte náš klub.
(Hospoda, dětské hřiště, klobásy z udírny,……).
Do mládežnických mužstev přijímáme nové členy.
V případě zájmu volejte 724 967 807 nebo pište
na email: afksadska@seznam.cz

Starší žáci
Mladší žáci
Starší přípravka
Chrást
Ostrá
Litol
doma
venku
venku
sobota 30.4. 	
sobota 30.4. 	
pondělí 25.4. 	
od 9:30
od 10:00
od 17:00
Přišimasy
Rožďalovice
Ostrá
venku
doma
doma
neděle 8.5. 	
sobota 7.5. 	
pondělí 2.5. 	
od 10:15
od 11:10
od 17:00
Kovanice
Lysá nad Labem		
venku
venku		
neděle 15.5. 	
neděle 15.5. 		
od 10:00
od 11:10		
Litol		
Straky
doma		
doma
sobota 21.5.		
pondělí 16.5. 	
od 9:30		
od 17:00

Mladší přípravka
Milovice
venku
středa 27.4. 
od 17:00
Lysá nad Labem
doma
středa 4.5. 
od 17:00
Polaban Nymburk
venku
středa 11.5. 
od 17:00
AFK Nymburk
doma
středa 18.5. 
od 17:00

Poděkování

AFK Sadská tímto děkuje paní Aleně Rajchmanové, která darovala
našemu klubu motorovou kosu. Tento dar nám pomůže při údržbě našeho
areálu. Mnohokrát děkujeme.

inzerce

CESTOVKA SADSKÁ
Šmejkalová Dana
Nabídka zájezdů od více než 70-ti ověřených
ČESKÝCH A NĚMECKÝCH CK

Garance shodné ceny s cenou zájezdu u pořádající cestovní kanceláře.
Našim klientům dále nabízíme: letenky, mezinárodní autobus. jízdenky, zvýhodněné parkování na letišti Praha, zvýhodněný odvoz na letiště aj.
Tak neváhejte, prodej LAST MINUTE je v plném proudu!!!

Tylova 262, 28912 Sadská
+420 775 622 333, www.cestovkasadska.cz
l Rekonstrukce a opravy plochých
střech a jejich zateplení. Materiály
z PVC a asfal. pásů. Pošík Jaroslav
tel.: 606 390 484,
email: posik29@seznam.cz.

l Koupím JAWA, ČZ:
motocykl, moped, skútr s doklady i
bez. Možné jsou i díly a vraky. Děkuji za
nabídku na tel.: 777 589 258.

Dopravní firma se sídlem v Sadské přijme

administrativní
pracovnici
Náplň práce
• Administrativní činnost • Základní účtování v programu
Premier (zaučíme) • Občasné jízdy vozidlem v okolí
Požadavky
• Ekonomické vzdělání • Práce na PC
• Řidičské oprávnění sk. B • Cizí jazyk výhodou

Pracovní doba od 8.00 h. do 15:30 h.
Nástup květen – červen 2016
Životopisy na email: lkwsadska@seznam.cz
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Volná pozice

Lokace Sadská nabízí volné pracovní místo:

Seřizovač
Pracoviště:
Parker Hannifin s.r.o.
Poděbradská 1005
289 12 Sadská
Česká Republika
Divize:
Prädifa Technology Division

Pokud Vás nabízená pozice
zaujala, své žádosti doručujte na
personální oddělení osobně nebo
emailem na:
lenka.kvasnickova@parker.com
www.parker.com

Společnost
Parker Hannifin s.r.o.
se zavazují dodržovat Kodex
chování směrem k zákazníkům,
dodavatelům, spolupracovníkům
a dalším stranám.

Popis pracovního místa:
Náplň práce
• Zabezpečení optimálního chodu výroby s ohledem na kvalitu práce,
efektivitu, bezpečnost práce
• Řešení problémů ve výrobě, vedení záznamů
• Kontrola a údržba strojů
• Všeobecná podpora procesního a projektového inženýra,
konstruktéra
• Kontrola nástrojů před uskladněním a následně před
použitím, včetně jejich čištění
• Montáž nástroje do stroje, seřízení stroje
• Dodržování výrobní dokumentace, nastavovacích parametrů,
standardů, PI, KP a návodky
• Spolupráce s kontrolorkou a operátorem na odstranění neshod
• Spolupráce se záváděním změn
• Odpovědné zacházení s provozními prostředky
• Čistota a pořádek na pracovišti – dodržování zásad 5S+S
• Zaškolení nových pracovníků
• Obsluha strojů a zařízení
• Další specifické činnosti související s pracovním zařazením
dle požadavků nadřízeného
Požadujeme:
• SOŠ, technické směru
• Praxe ve výrobní podniku min. 2 roky na obdobné pozici
• Komunikační dovednosti / týmová spolupráce
• Samostatnost, schopnost řešit problémy,
zodpovědnost, časová flexibilita
• Uživatelská znalost práce s počítačem (Excel, Word)
• Základní znalosti ISO/TS 16949
• Porozumění technické dokumentaci - technický výkres
Nabízíme
• práci ve stabilní nadnárodní společnosti
• odpovídající finanční ohodnocení
• možnost kariérního růstu
• firemní benefity

