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Na radnici v Sadské se obrátil jeden z občanů města: před časem odkoupil od města pozemek a nyní zjistil,
že podle územního plánu je přes něj plánována cesta. Problém samospráva řeší, ale neuškodí, když připomeneme, co územní plán vlastně je a jaké dopady má na každého občana. V tomto případě totiž neplatí, že na
svém pozemku si každý může dělat, co chce.
Začněme trochu školomentsky: proč vlastně existují územní plány?
Územní plán je strategickým východiskem pro povolování staveb. Klade si za cíl
nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný
rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí,
hospodářství a společenství lidí obývající dané území. Měl by se snažit naplnit
potřeby současné generace tak,
aby umožnil existenci a přežití
i generací příštích.
Co si tedy mám pod
pojmem územní plán
představit, když nejsem
architekt ani projektant?
Představte si velkou mapu,
kde jsou barevně odlišena
území s různou funkcí – obytné
části, zóny pro průmysl, silnice,
nákupní centra, zelené plochy apod. Plány se zpracovávají zpravidla na 10 let,
takže vždy obsahují nejen popis stávajícího stavu daného území, ale především
jeho předpokládaný rozvoj. Pro stavby nebo záměry, které nejsou v souladu
s územním plánem, nesmí žádný úřad vydat povolení, například územní
rozhodnutí nebo stavební povolení. Naopak projekty, které jsou v územním
plánu zaneseny, jsou velmi obtížně odvratitelné.
Kdo územní plán schvaluje?
Územní plán schvaluje zastupitelstvo města. Jeho aktuální podoba je veřejně přístupná, k nahlédnutí je na www.mesto-sadska.cz, nebo na stavebním
úřadu města Sadská.

Postup při projednávání změn územního plánu
Je prakticky totožný s postupem při schvalování nového územního plánu
a lze ho stručně shrnout takto:
Město Sadská zveřejní zadání změn územního plánu
– zadání je po 30 dnů vystaveno na úřední desce
– do 15 dnů od posledního dne vystavení je možné podat připomínky
Veřejné projednání zadání změn územního plánu
Městský úřad zveřejní koncept návrhu změn územního plánu

V Sadské byl územní plán schválen v roce 1998, první vlna změn
se uskutečnila v roce 2004, druhá v roce 2013. Plánujete další?
Podle zákona by měl být územní plán dlouhodobě platný, aby mohl poskytovat všem obyvatelům, majitelům nemovitostí, podnikatelům i firmám
jistotu. Mění se v okamžiku, kdy se změní podmínky, za nichž byl schválen.
Rozhodnout o tom musí zastupitelstvo. Je třeba si ale uvědomit, že každá
takováto změna územního plánu stojí městskou pokladnu velké peníze
a právě z důvodu výše uvedené jistoty nelze změny provádět – velmi
zjednodušeně řečeno – každý rok.
Jak se mohou občané Sadské vyjádřit ke změnám územního
plánu?
Chcete-li se vyjadřovat ke změnám, které vyhlašuje městský úřad, ať už jako
občan Sadské, podnikatel, majitel nemovitosti, místní občanské sdružení
apod., je třeba, abyste sledovali úřední desku (v budově úřadu nebo
na internetu). Jedině tak se lze včas dozvědět
o připravovaných změnách územního plánu.
A chcete-li je ovlivnit, je nezbytné účastnit
se všech kroků procesu schvalování změn.
Formulujte své připomínky jednoznačně,
podávejte je i písemně, pokuste se je podepřít
fakty, aktivně se účastněte veřejného projednávání. Stěžovat si, když jsou změny územního
plánu schváleny, nemá smysl.
O informace jsme požádali místostarostu
Města Sadská Václava Franka

Veřejné projednání konceptu návrhu změn územního plánu
– do 30 dnů od konání veřejného projednání je možné podat připomínky
Městský úřad zveřejní návrh změn územního plánu
– návrh musí být vystaven po 30 dní na úřední desce
– do 15 dnů od posledního dne vystavení je možné podat připomínky
Návrh změn územního plánu posoudí nadřízený orgán
– shledá-li nadřízení orgán nedostatky, proces se vrací zpět
Zastupitelstvo schválí změny územního plánu

„…já už fakt nevím, pro koho vlastně hlásím!
Pokud mě neslyšíte, prosím vás, přijďte mi to říct nebo napište!“
Pavlína Koubová, matrikářka a hlasatelka místního rozhlasu poté, co si někteří stěžovali, že opět bylo „tiché hlásání“
např. o očkování psů...
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ZPRÁVY Z RADNICE

Ze zasedání Rady města Sadská, které se konalo dne 29.4. 2015
1. Zprávu o činnost Kulturního a informačního centra podala ředitelka KIC Zdeňka Hamerová, zhodnotila průběh divadelní přehlídky
KDD a nastínila činnost KIC v budoucím období.
2. Hospodaření PO města Sadská: příspěvkové organizace města
Sadská hospodařily v průběhu prvního čtvrtletí v souladu se schváleným rozpočtem.
3. Hospodaření města Sadská: město Sadská hospodařilo v průběhu
prvního čtvrtletí v souladu se schváleným rozpočtem
4. Rada schválila smlouvu o dílo s ing. Květoslavem Syrovým na
zhotovení Návrhu řešení zklidnění dopravy a zpracování koncepce
rozvoje cyklistické dopravy přes město Sadská za cenu 97 200,- Kč.
5. Společnost ENIC s. r. o. Praha požádala o povolení sportovní
akce 18. Ročníku Přeboru energetiky v triatlonu a závodu v dětském
dublonu dne 1. 8. 2015. Centrum závodu bude v areálu Policie ČR,
plavecká část v jezeře a cyklistická a běžecká část v lesích v okolí jezera. Pořadatelsky bude závod zajištěn. Rada města závod schválila.
6. Rada města schválila přidělení dotace na dokončovací práce
na hřišti v chatové osadě Na Vodrážce ve výši 5 000,- Kč.
7. Nabídkové řízení – zástřik komunikací: Do vyhlášeného nabídkového řízení na zástřik komunikací podalo nabídky 5 zájemců.
Po otevření obálek se zjistilo, že jedna firma odstoupila. Ze zbývajících čtyř podala nejvýhodnější nabídku firma Opravy komunikací
Zoubek, která nabídla provést zástřik požadovaných komunikací
za nejnižší částku 113 510,- Kč bez DPH, dále jako jediná nabídla
záruku tři roky a provedení válcování.
Do nabídky tato firma zahrnula i další komunikace, které nebyly
předmětem nabídkového řízení, celková částka za všechny komunikace činí 207 140,- Kč bez DPH. Rada města tuto nabídku schválila.
8. Nabídkové řízení, pronájem pláží: Do nabídkového řízení na
pronájem pláží podaly nabídky tři zájemci.
9. Nabídkové řízení – pronájem pláží.
Do vyhlášeného nabídkového řízení na pronájem pláží podaly nabídky 3 zájemci. 1 zájemce podal nabídku na lokalitu jedna, 1 zájemce
podal nabídku na lokalitu 2, 2 zájemci podali nabídku na lokalitu 4,
nikdo neprojevil zájem o lokalitu č. 3. Tato lokalita bude nabídnuta
panu Josefu Hüttlovi, který projevil zájem o lokalitu 4, ale neuspěl,
protože nabídl nižší cenu.
Rada města schválila: pronájem lokalit (pláží) následujícím
zájemcům, kteří podali nejvyšší nabídky:
I. lokalitu jedna (pláž u brány) – Bíško Karel, Velim
II. lokalita dvě (travnatá pláž u vody) – Szokolyová Lucia, Praha 4
III. lokalita čtyři (pláž vedle Rybářky) – Szokolyová Lucia, Praha 4
10. Žádost Českomoravské myslivecké jednoty
Českomoravská myslivecká jednota požádala o finanční příspěvek
na přeléčení spárkaté zvěře ve výši 5 000,- Kč.
Rada města schválila: přidělení dotace Českomoravské myslivecké
jednotě Okresnímu mysliveckému spolku Nymburk na přeléčení
spárkaté zvěře ve výši 5 000,- Kč s tím, že požadovaná částka bude
schválena v RO 4/2015 na příštím zasedání RM.

Zprávy ze zastupitelstva, které se konalo dne 23. 4. 2015
Zastupitelstvo města Sadská se v počtu 14 členů usneslo takto:
I. Zastupitelstvo města schválilo:
1. Odkoupení pozemku pod komunikací p.č. 1746/3 v k.ú. Sadská
o výměře 108 m2 od paní Evy Burešové ze Sadské a od paní Věnceslavy
Hamplové ze Sadské za cenu 50,- Kč za 1 m2.
2. Prodej pozemku p.č. 1257/7 o výměře 53 m2 v k.ú. Sadská panu
Eduardu Brodeckému ze Sadské za cenu 300,- Kč/m2. Záměr byl vyvěšen
ve dnech 2. 4. – 20. 4. 2015.
3. Odkoupení pozemku pod cyklostezkou p.č. 2026/36 v k.ú. Sadská
o výměře 258 m2 od pana Oty Stehlíka z Novosedlic za cenu 300,- Kč za 1 m2
a pozemku pod cyklostezkou p.č. 2026/35 v k.ú. Sadská o výměře 79 m2
od pana Ing. Ermína Stehlíka z Prahy 1 za cenu 300,- Kč za 1 m2.
4. Celoroční hospodaření města Sadská, peněžních fondů, VHČ,
příspěvkových organizací a závěrečný účet za rok 2014 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 „bez výhrad“.
5. Vstup města Sadská do Svazu měst a obcí ČR.
6. Rozpočtové opatření č. 3/2015.
7. Úpravu a vydání územně plánovací dokumentace sídelního útvaru
Sadská podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do konce roku 2016.
II. Zastupitelstvo města neschválilo:
Zvýšení odměn o 3,5% pro neuvolněné členy ZM, předsedy a členy výborů
a komisí RM v roce 2015 dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
III. Zastupitelstvo města Sadská zrušilo:
Záměr prodat pozemky uvedené v následující tabulce:
Číslo parcelní výměra v m2 druh pozemku
2048/25
32
zahrada
1649/11
3913
ostatní plocha
2604/10
116
ostatní plocha – pozemek pod silnicí
2099/31
266
ostatní plocha
1527/6
546
trvalý travní porost
IV. Zastupitelstvo města Sadská zamítlo:
1. Záměr prodat část
pozemku p.č. KN 610/1 (ostatní
plocha, ostatní komunikace)
v k.ú. Sadská panu Zdeňku
Borovičkovi ze Sadské, protože
pozemek je veřejnou komunikací s právem vstupu a vjezdu
ze zákona.
2. Záměr prodeje části
pozemku p.č. 2381/5 v k.ú.
Sadská v chatové osadě Na
Vodrážce z důvodu probíhajících jednání se společností BG Technic cs, a.s. o směně pozemků.
3. Odkoupení nemovitosti č. 2 na Palackého náměstí v k.ú. Sadská
od společnosti SEKO Invest, s.r.o., Kouřimská 115, Kolín.

Komise pro otevřenou radnici
Přiblížit občanum města dění na radnici a ve městě. Tak bychom mohli zjednodušeně popsat obsah naší práce. Komise byla nově zřízena až v posledním volebním období a jejími členy jsou: RNDr. Martin Lébl, Zdeňka Hamerová, Mgr. Věra Pospíšilová a Lucie Sejkorová.
Prvním konkrétním počinem bylo spuštení facebookové prezentace města a mezi uživateli FB se setkala s příznivým ohlasem. V nejbližší
době bude spuštěná free wifi pokrývající náměstí a pokrytí plánujeme rozšířit i na vnitřní prostory radnice. V současnosti již také probíhají jednání o novém vzhledu webových stránek města. Kromě tohoto zpřístupňování informací se chceme také pokusit zapojit občany
do rozhodování pomocí participativního rozpočtu.

Martin Shánil
předseda komise

ZPRÁVY Z RADNICE
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KRÁTCE...

Nová dětská hřiště
V Prokopově ulici a u sokolovny byla v polovině května otevřena dvě nová dětská hřiště.
V sokolovně byly instalovány
tři herní prvky, které budou
sloužit hlavně dětem ze školní
družiny, ale jsou i volně přístupné veřejnosti a všem
dětem. Hřiště v Prokopově
ulici jsme doplnili o houpačky, klouzačku a nový je také atraktivní prvek provazový jehlan. Pro maminky je hřiště vybaveno
třemi novými lavičkami. Také hřiště v Pražské ulici se dočkalo
vylepšení, bylo doplněno o malou klouzačku. Snažíme se tím
o rozšíření nabídky tak, aby měly maminky s dětmi různého
věku možnost najít si cíl své vycházky.
V budování dětských hřišť budeme pokračovat i v dalších
letech. Např. na jaře příštího roku přibude dětské hřiště
na sídlišti, na které bude vypsáno na podzim letošního roku
poptávkové řízení. Výběr herních prvků proběhne ve spolupráci se zástupci dotčených domovních samospráv.

 Kontejnery Na Vodrážce
Upozorňujeme, že na základě dohody s občany a chataři v oblasti
Na Vodrážce, bude vždy každou druhou sobotu od 16 hod.do 17 hod.
přistaven kontejner na trávu. Týká se to už této soboty. Tímto se
ruší dosavadní pondělní odvoz.
 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Sadská vyhlašuje výběrové řízení obsazení pracovní pozice
vedoucí ekonomicko správního odboru MěÚ Sadská. Bude se jednat
o pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na webových
stránkách města www.mesto-sadska.cz a na úřední desce MěÚ Sadská.
 SADKA TEČE!
Upozorňujeme, že minerální vodu Sadka si můžete načerpat
v Prokopově ulici denně od 9.30–10.30 hod. a od 15.00 – 16.00 hod.
 Žádejte o příspěvky!
Rada města schválila na svém jednání dne 13. 5. vyhlášení výzvy
k předkládání žádostí o finanční příspěvek na volnočasové aktivity
dětí a mládeže. Týká se to všech spolků a jiných neziskových
organizací, které pracují s dětmi a mládeží na území města
Sadská. Celková částka určená na tyto příspěvky činí pro letošní
rok 350 000 korun. Žádejte do 30. 6. 2015.

! UPOZORNĚNÍ !
V ulicích Kostelní, Podskalí, Jesemany a Dr. Sokola budou během června ČEZ Distribuce a.s. demontovat vrchní
vedení nízkého napětí a ukládat ho do země. Souběžně s těmito pracemi město zabezpečilo
pokládku nového vedení veřejného osvětlení. Při těchto pracích dojde k demontáži chodníků, postupně
bude vypínáno veřejné osvětlení, takže bude celkově snížena bezpečnost chodců!
Prosíme občany uvedených ulic o trpělivost, aby tyto skutečnosti vzali na vědomí a děkujeme
za pochopení. O přesném termínu ukončení prací vás budeme včas informovat.

Maso v obchodech v Sadské je v pořádku!
V pátek 17. dubna některá média přinesla informaci, že se na
českém trhu objevilo kuřecí maso obsahující salmonely, což
je skupina bakterií, která může zapříčinit onemocnění zvířat,
z nichž se pak mohou salmonely přenést i na lidi, obvykle se tak
stane kvůli nedostatečnému tepelnému zpracování při přípravě
jídel. Bakterie mohou u lidí způsobit tzv. salmonelózu, druh
průjmové střevní infekce.
Mezi firmami, které byly jmenovány v seznamu firem, v nichž se objevilo
nakažené maso, byla jmenovaná také firma LUKUL ze Sadské.
Majitel firmy LUKUL Milan Souček podle informací Nymburského deníku z
22. 4. 2015 ihned proto kontaktoval dodavatele. Byl totiž přesvědčený,
že žádné nakažené maso ve firmě LUKUL není. Jednatelka dodavatelské
společnosti mu podle informací Nymburského deníku zaslala omluvný
dopis, v němž se psalo: „Při kontrole
skladových zásob bylo zjištěno, že výrobek Kuřecí stehenní řízky, hluboce
zmrazený masný výrobek VAC sáček 2 kg, datum výroby 31. 3. 2015, datum
minimální trvanlivosti do 29. 3. 2016, výrobce PL 12030323 WE, Bartpol
BIS, Wieliczka, Polská republika nebyl vyskladněn, a tedy že jste výše
uvedené zboží od naší společnosti neobdržel. Za tuto chybu se omlouvám.“
Tiskový mluvčí Státní veterinární správy Mgr. Petr Pejchal uvedl: „Výsledky
Státního veterinárního ústavu v Praze potvrdily

dne 16. dubna 2015 přítomnost bakterií Salmonelly enteritidis
v mražených stehenních kuřecích řízcích. Státní veterinární správa
na základě čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002 bezprostředně informovala veřejnost o tomto nálezu. Při
poskytování informací jsme vycházeli z prohlášení firmy LARIS TRADING
COMPANY (mrazírny a chladírny Kladno – místo určení zásilky), která nám
v rámci sledovatelnosti poskytla seznam míst, kam byla zásilka distribuována. Jako další podklad nám posloužily podepsané kopie dodacích listů
firem uvedených na tomto seznamu. V době, kdy jsme informaci publikovali, jsme tedy vycházeli z výše uvedených dokumentů.
Pondělní kontrolou (dne 20. 4. 2015), která měla za cíl zjistit, zda bylo zboží
skutečně stáhnuto z trhu, však bylo zjištěno, že se uvedené zboží ve firmě
LUKUL s.r.o. nenachází. Společnost TWARDZIK CZ, s.r.o.
v této souvislosti poslala firmě LUKUL s.r.o. dopis, ve kterém jednatelka
prohlašuje, že zmíněné zboží nebylo této firmě vyskladněno (dopis máme
k dispozici i my a je součástí kontrolního protokolu). Státní veterinární správa
si uvědomuje závažnost celé situace a učiní vše pro to, aby se podobné
případy v budoucnu nestávaly.“
Majitel firmy LUKUL Milan Souček pro Sadské noviny uvedl: „Jsem rád,
že se to vysvětlilo. Překvapilo mě, jak snadno je možné poškodit jméno
firmy.“ V Sadské je podle Státní veterinární správy všechno maso včetně
drůbežího v pořádku.

Sadské noviny vydává Město Sadská, IČ:00 239 721, Palackého nám. 1, Sadská, tel: 325 594 261 – 2. Vychází měsíčně. Registrace MK ČR E 108 65. Šéfredaktor Mgr. Jiří Houdek.
Redakční rada: Mgr. Eva Jurinová, starostka; Václav Frank, místostarosta; Zdenka Hamerová, KIC; Monika Malinová, knihovna a Michal Němeček. Neoznačené fotografie: Jiří Houdek.
Grafická úprava: Eva Syslová. E-mail na redakci: sadskenoviny@gmail.com. Tiskne: Tiskárna BOFTISK, Potoční 1847, Nymburk. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
Problém na Skále?

Na radnici města Sadská přišel přes webové stránky tento dotaz:
“Dobrý den, zajímalo by mě, co se to děje na místní skále, konkrétně mám
na mysli ty výkopy a hradby z roští a větví. Co tam z toho bude?” Takto
podobně se ptají obyvatelé Sadské.
Co Skála pro nás znamená...
Pan učitel Oldřich Houžvička (92 let) poslal na radnici dopis s charakteristikou
významu této lokality. Z obsáhlého dopisu pana učitele citujeme: „Skála, která
zřetelně vystupuje nad sadskou kotlinou je zbytek svědeckého vrchu utvořeného vápnitými pískovci. V úlomcích opuky dodnes nalézáme množství
zkamenělin (…).

Skála byla v letech 1856 a 1857 osázena stromy. Tento druhotný porost
je za ta dlouhá léta neměnný a musíme ho chránit. Na Skále se vyskytuje
celá řada teplomilných rostlin (…). Náš seznam, který byl před lety předán
starostce města, uvádí 16 druhů těchto rostlin (…). Aby bylo zabráněno
znehodnocení této části přírodního parku Kersko-Bory, navrhla ochranářská
organizace Klub přátel přírody v Sadské, aby lokalita Skála byla zaregistrována jako Významný krajinný prvek. Okresní úřad v Nymburce, referát
životního prostředí, rozhodl dne 22. srpna 2001 potvrdit registraci tohoto
Významného krajinného prvku.“

Pan Ing. Arch. Aleš Tomášek, majitel jednoho z pozemků, nám napsal:

Již před časem jsme uvažovali o vytvoření informační tabule o tom, co se na Skále děje. Zveřejnění našeho vyjádření v SN, doufejme,
přispěje k vyjasnění situace.
Terénní modelace na Skále vznikly koncem března jako první krok projektu obnovení sadu na pozemku, který je v našem vlastnictví. Práce byly velmi záhy přerušeny, protože bylo třeba objasnit zamýšlené úpravy orgánům životního prostředí a doplnit zákonem požadované vysvětlení postupu prací, což se zhruba v polovině května podařilo vyřešit. Nyní je možné přistoupit k dokončení projektu. Terénní modelace, které milovníky procházek po Skále /kde je mimochodem většina
pozemků ve vlastnictví soukromých osob a církve, nikoli obce/ pravděpodobně zaskočily, jsou něčím, co by podle stavebního a vodního zákona a v neposlední řadě
i podle zdravého rozumu mělo probíhat na každém volném kousku půdy – opatřením zajišťujícím zasáknutí co největšího množství srážkové vody. To, co zpočátku
vypadá jako ničení pěkného kousku země, zajistí do budoucna dostatek vláhy pro vysazené stromky, keře a bylinky a zpomalí odtok vody do kanalizace, což bude
naším mikroskopickým příspěvkem k redukci rizika povodní u nás. Pozorné oko vysleduje vedení rýh po vrstevnici a systém přepadů z jedné rýhy do druhé. Voda
– obzvláště přívalové srážky – je vedena tak, aby co nejvíce zpomalila svůj tok, rozprostřela se a zasákla. Oko zahradníka postřehne nově vysázené stromky a keře.
Do konce června budou domodelovány vyhloubené rýhy – tzv. swejly a na podzim proběhne druhá fáze výsadby, kterou už v tuto pokročilou jarní dobu není možné
uskutečnit. Do sadu patří také včely, které se sem pravděpodobně nastěhují příští jaro. Místo hlučné sekačky bychom rádi umístili do sadu ovce, jako nejpřirozenější
– a pro tuto lokalitu vysloveně doporučený – způsob péče o travní porosty. Pro procházející návštěvníky našeho sadu jsme zde loni umístili lavičku, kolem které
se bohužel záhy začaly kupit hromady odpadků. I tak vítáme procházející návštěvníky našeho sadu a doufáme, že do budoucna bude sloužit spíše k inspiraci než
k rozhořčeným myšlenkám o destrukci a vandalismu...
Se srdečným pozdravem
Denisa a Aleš Tomáškovi

Oznámení Odboru pro životní prostředí, MěÚ Nymburk:
V rámci přestupkového řízení byla vlastníkovi pozemku uložena pokuta za provedení zásahu do registrovaného významného krajinného prvku
Skála bez souhlasu orgánu ochrany přírody. S vlastníkem pozemku bylo dále projednáno částečné uvedení plochy do původního stavu, což bude
ve stanoveném termínu zkontrolováno. Vlastníci pozemku jednali s dobrým úmyslem, ale bez vědomí existence významného krajinného prvku.
Jsme výrobní společností v oblasti levné elektroniky, naše hlavní
výrobní závod je v Nymburku, nedaleko nádraží. V tuto chvíli
hledáme vhodné kandidáty na pozici:
OPERÁTOR VÝROBY – NYMBURK
MOŽNOST KARIÉRNÍHO RŮSTU!
Například na pozici: kontrola kvality, trenér, team leader a další.
Co bude Vaší náplní:
Práce u výrobní linky nenáročná práce, montáž LCD monitorů,
práce na montážní lince, jednoduchá manuální práce
Nabízíme:
Základní hrubá měsíční mzda je 10 000 Kč
Variabilní složka mzdy (výkonnostní bonus až 3 000 Kč)
Příplatek za práci přesčas, v noci, odpoledne, v sobotu, v neděli,
státní svátek dle ZP
Příspěvek na stravné na oběd dotace 30 Kč
Pracovním oblečením Vás vybavíme
Pracovní doba: R/6.00 – 14.15, O/14.00 – 22.30
PRŮMĚR MZDY ZA MĚSÍC SE POHYBUJE OKOLO 15 000 Kč +-,
tzv. 75+- Kč za hodinu čistého
Jsme personální agenturou, která však dodržuje veškeré
zákony, pravidla a srovnatelné podmínky, vše co si vyděláte budete mít napsané na výplatní pásce, zaplatíme
Vám sociální, zdravotní, daně.
Nástup budou každý týden od termínu 4. 5. 2015
V případě zájmu posílejte svůj životopis
na monika.cejkova@comacjobs.cz , popřípadě volejte
na telefonní kontakt 774 234 030 nebo na 725 480 972

Kdy? Každou středu
od 18.30 v Kulturním
a informačním středisku
v Sadské (1. patro budovy muzea na Palackého
náměstí).
27. 5. TRPĚLIVOST růže přináší..., ale jak ji pěstovat v dnešní
uspěchané době? – diskusní večer, sdílení u čaje a kávy
3. 6. Zelenina – zavařování a netradiční zpracování – beseda
o receptech známých i neznámých s paní Jindrou Skřivánkovou
10. 6. Výtvarná dílna s Veronikou Remišovou – Přijďte
si vytvořit vlastní vzor na prostírání. Budeme pracovat s barvami na textil. Pracovní tričko a drobnosti na obtisknutí vítány.
17. 6. Filmový večer – tentokrát s americkým rodinným
filmem o tom, jak řešit nenadálé krize v manželství poté,
co se jednomu z manželů stane vážný úraz
24. 6. Argentina – cestopisná beseda s promítáním fotografií
a sdílením zážitků z cestování po Argentině – vyprávět budou
manželé Mirek a Jindřiška Papežovi
Pořádají křesťané z Apoštolské církve.
Kontakt: rozcesti.sadska@seznam.cz

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ
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Zpátky do školky!
Jedno lidské přísloví říká, že něco zlé je pro něco i dobré! Když
si vzpomenu na začátky v pořadí už druhé rekonstrukce pátého
oddělení Mateřské školy na náměstí, nemám dobré vzpomínky.
O záhy zjištěném skutečném stavu celého objektu jsem v našich
novinách psal a nechci se k nim vracet. Jedna pravda však zůstává.
Kdyby se první rekonstrukce udělala pořádně, mohly se ušetřit
nejen nemalé finanční prostředky, ale i jistě mnoho času, nervů
a lidského vypětí.
Dnes mohu říci, že vše je za námi a až budete tyto řádky číst, bude
školka po kolaudačním řízení a možná už budou odsud slyšet
dětské hlásky. To pro nás bude asi ta největší odměna. Děti budou
opět ve svém prostředí, které pro ně bude naprosto bezpečné
a takové, jaké si děti zaslouží.
Jsem si vědom, že ne ve všem šlo dodržet naše místní vyhlášky, ale
skutečná následná zjištění celkového stavu objektu nedávala jinou možnost, než řadu prací provést zcela mimořádně, rychle a téměř za situace havarijního stavu. Podařilo se a dnes předáváme znovu do užívání dílo v hodnotě vyšší než 1 milion korun. Bylo dotováno z prostředků
programu Státního fondu životního prostředí, Fondu soudržnosti Evropské unie a podléhá přísnému režimu finančního sledování, konečně
jako všechny dotované akce. Velký finanční podíl neslo i město Sadská.
Děkuji firmě PMS Poděbrady, která se svými subdodavateli zvládla isolační a zateplovaní práce velmi dobře a v časových limitech. Poděkování
patří i firmě pana Michala Blažka za zcela perfektní zvládnutí pokrývačských a klempířských prací, které nikdo z nás, dokonce ani projektant
nepředpokládal. Poděkování patří celé naší pracovní četě MÚ, která zvládla nejen úklid celého areálu, ale veškeré stěhování potřebného nábytku,
Pepíkovi Brzákovi za nevšední ochotu při dozoru nad objektem v průběhu stavby a samozřejmě i paním učitelkám Mateřské školy. Všichni, kteří
se museli na čas vystěhovat do náhradních prostor, si užili své, ale zvládli to perfektně. Poděkování si zaslouží i paní ředitelka Základní školy
Blanka Žánová. Byla to ona, která ochotně nabídla Mateřské škole náhradní prostory k užívání po dobu rekonstrukce tohoto oddělení.
Pokud jsem na někoho zapomněl, nechť se na mě nezlobí, není to úmysl a rád tak učiním dodatečně.
Podstatné je to, že je to naše první společné dílo většího rozsahu v tomto volebním období, které se nám podařilo ve slibovaném termínu
i kvalitě a dílo, které bude sloužit dětem. To nechť je nám největší odměnou.
Václav Frank
Místostarosta města

Oprava komunikací města začala
Některé místní komunikace se konečně dočkaly alespoň částečné opravy. Některé z nich dokonce po mnoha letech a jejich stav je téměř
katastrofální. Jde o první etapu oprav, kde dochází k tzv. zástřiku těch nejvíce poškozených míst. Prioritu do nabídkového řízení dostalo
především samotné náměstí a dále pak komunikace, které nejvíce trpí frekvencí automobilového provozu. Byly to vedle náměstí komunikace
v ulicích Karoliny Světlé, části ulice Hlouškova, Za sokolovnou, Riegrova, Choděrova, Pístecká, dolní část ulice Dr. Sokola, Kostelní a Tyršova. Do vyhlášeného nabídkového řízení se přihlásilo celkem pět firem, z nichž jedna ze záznamu z otevřených obálek z řízení odstoupila.
Ze zbývajících čtyř, pak nejvýhodnější nabídku podala firma „Opravy komunikací Zoubek“ Sadská, která nabídla provést zástřik požadovaných komunikací za nejnižší částku a jako jediná nabídla záruku
za provedené opravy tři roky. Do nabídky firma zahrnula i další
komunikace, které nebyly předmětem nabídkového řízení a celková
Jarní výlet pro seniory ze Sadské
částka za všechny komunikace činí více než 207 000 Kč. Nedostatek
finančních prostředků způsobený stále nevyřešeným stavem Lhotecké
11. června odjezd v 7.00 hod. z náměstí Palackého
cyklostezky nedovoluje městu provedení oprav v dalších ulicích, byť
(od radnice) návrat v podvečerních hodinách.
opravy velmi
Cestovné 80,- Kč (pojištění v ceně)
potřebují. Rádi
bychom se vrá+ vstupy do zámků 165,-Kč
tili k opravám
A kam pojedeme? V ranních hodinách navštívíme zámek
komunikací
Opočno. Po té se přesuneme do Sedloňova, kde navštívíme
zástřikovou
tzv. „Sedloňovský zázrak“ skalku u Grulichů, kde roste více
metodou
než tisíc druhů rostlin z celého světa. Ve Slavoňově
i ve druhém
si prohlédneme dřevěný kostelík a obědvat budeme v Novém pololetí roku,
Městě nad Metují, kde po té navštívíme zámek i zahradu.
až se finanční
situace vylepHlásit se můžete v KIC, Palackého nám. 257,
ší. Vedle
zástřiku budou v tomto období
nebo v knihovně Palackého nám. 3.
– po ukončení nabídkového řízení provedeny větší opravy ulic Bojiště,
Rezervovat telefonicky 325 595 378,
jižní část ulice Hlouškova, severní část ulice Hlouškova a navazující
603 89 13 04, 325 594 239
část ulice Baráková.
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Policejní víceboj v Sadské
Organizace soutěží v policejním sportu je jednou z mnoha činností školního policejního střediska, které sice sídlí v Sadské,
ale jeho působnost je celokrajská. I proto se dne 21. dubna 2015
sjelo do Sadské ke zdejší střelnici padesát policistů a policistek
ze všech územních odboru a dalších organizačních článků Policie
ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Instruktoři
služební přípravy školního policejního střediska jim připravili
Krajský přebor v policejním víceboji 2015, který se skládá ze čtyř
disciplín. Ty v sobe slučují nároky na fyzickou zdatnost s policejními činnostmi. Policisté ve třech kategoriích (ženy, muži do 35
let a muži nad 35 let) nejprve soupeřili na překážkové dráze. V ní
jde nejen o nejrychlejší čas, ale i o dokonalé provedení disciplíny. Dráha v sobě zahrnuje manipulaci se služební zbraní, plazení
se zátěží, přitahování pneumatik na laně, šplh na laně a hod
těžkým břemenem na cíl. Po celou dobu této disciplíny na sobě
mají policisté zátěž v podobě balistické vesty.
Druhou disciplínou je běh na 5 km terénem, během kterého
plní policisté úkoly ze
zdravovědy. V Sadské
měli policisté právě při
první pomoci nečekanou
diváckou kulisu – děti
z místní mateřské školy
byly zrovna na vycházce,
když někteří policisté
prováděli ukázkovou
resuscitaci na modelu lidského těla.
Instruktoři tak dětem na místě provedli krátkou exkurzi v této oblasti.
Třetí disciplínou bylo plavání, na které se policisté přesunuli
do Plaveckého bazénu v Nymburce. Úkolem policistů je nejen
uplavat 50 m v co nejrychlejším čase, ale zároveň se i potopit pro
drobný předmět umístěný na dně bazénu.
Závěr policejního víceboje tvoří střelba ze služební zbraně, která
už zase probíhala v Sadské. Přímo na střelnici se konalo i vyhlášení výsledku přeboru, policisté na prvních třech místech obdrželi ceny a někteří z nich budou v polovině května 2015 reprezentovat Krajské ředitelství
policie Středočeského kraje
na Policejním mistrovství ČR
ve víceboji v Domažlicích.
Policistům za jejich účast
a předvedené výkony gratuluji a současně dekuji Městu
Sadská za možnost využít
některé obecní prostory
k soutěži, která má mnohaletou tradici.
mjr. JUDr. Petra Hofmanová
vedoucí školního policejního střediska

Den dobrovolnictví

Dobrovolníci z firmy
Skanska nedávno pomohli
upravit porost uprostřed kruhového
objezdu v Sadské. Děkujeme!

Pístecká ulice a problém s odpady
S malými obměnami všemožného odporného odpadu to takhle
celoročně, takřka denně vypadalo u kontejnerů v Pístecké ulici.
Nepomáhal ani aktuální úklid,
protože během dne i noci se
situace opakovala, zejména
po víkendu. Věřím, že to
sadští občané nedělali
a máme podezření na víkendové návštěvníky, často byla
totiž na místě vidět auta se
SPZ z evidentně jiných krajů.
Kontejnery v obydlenějších
částech Sadské jsou přitom udržované, protože jsou na očích a tudíž
pod kontrolou místních. Odlehlé místo je zkrátka pokušením a vyjde-li to poprvé... Není to jen za hranicí lidské lhostejnosti, ale i lidského prasáctví. Rozhodli jsme se proto, že na tomto místě ponecháme
pouze kontejnery na sklo
a odkládání jakéhokoliv
jiného odpadu bude
od pokutou 50 000
korun! Prostor bude
sledován fotopastí.

Eva Jurinová
starostka

Můžete být při tom!
Zveme vás k jezeru na zajímavou podívanou výcviku vodní záchrany
za použití vrtulníku MV Bell 412 EPa člunu Policie ČR na vodní
ploše a přilehlých pozemcích.
Kdy? 4., 16. a 23. 6. 2015. Nezapomeňte.
Budete totiž svědky výsadku do vody, záchrany tonoucího pomocí
jeřábování a záchranného koše. Přistání i vzlety budou v prostoru
parkovište, případně na výše položené louce a výsadky i vodní záchrana v jezere. První část bude věnována výsadku policistu z nízko
letícího vrtulníku cca 5-10 metrů nad hladinou a vzhledem k tomu,
že jde o výcvik, budou mít policisté záchranné vesty a ochranné
helmy. Na pokyn palubního technika, provedou výsadek do vody,
ze které následně budou vytaženi na palubu člunu Poříčního oddělení PČR a dopraveni ke břehu.
Druhá část výcviku bude zaměřena na záchranu osob. Záchranář-policista bude po nalétnutí vrtulníku spuštěn palubním jeřábem
k zachraňované osobě. Zde ji pomocí speciálního pásu přikotví
k háku jeřábu a následně budou oba současně vytaženi na palubu
vrtulníku. Třetí, poslední část výcviku, je víceméně ukázková. Speciální záchranný koš, který není určený pouze k záchraně osob z vody,
lze použít například i k záchraně osob ze střech hořících výškových
budov. Koš se záchranářem bude pod vrtulníkem zavěšený na cca
20 metrovém podvěsovém laně. Vrtulník nadlétne nad zachraňované
osoby (do koše se vejdou až 3 osoby plus záchranář) a klesne
s košem do vody. Zachraňované osoby, za pomoci záchranáře,
vplavou do koše a vrtulník je následně vyzvedne z vody a přemístí
na břeh. Vy budete mít možnost být při tom a kolem 10. hodiny,
po přistání vrtulníku dovolí piloti prohlídku dětem, včetně vstupu
na palubu. Proto připomínáme – výcvik policistu proběhne ve dnech
4., 16. a 23. června v Sadské.
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Oslava osvobození

Bohoslužba na náměstí a vzpomínka na hřbitově

Sedmého května jsme se sešli u pomníku padlých na náměstí Palackého, kde se konala pobožnost, kterou vedl pan farář Jaroslav Krajl.
Při té příležitosti byly položeny květiny a věnec u desky se jmény obětí.
Druhý den položili věnce paní starostka Mgr. Eva Jurinová a pan
místostarosta Václav Frank u pomníku padlých v Kersku a u pomníku na hřbitově.
Od 14.00 hod. se konala vzpomínková akce v kině. Pan učitel Oldřich Houžvička vyprávěl o smutném období okupace, vzpomínal na život během
války a také na konec války i příjezd Rudé armády. Celým programem
nás provázel dámský pěvecký soubor Sudaruška. Nejdříve zazněly ruské
válečné písničky, ke každé skladbě jsme se dozvěděli, kdy a jak vznikla.
Ve druhé polovině pořadu dámy vystoupily v ukrajinských krojích
a zpívaly lidové písně, čímž navodili velmi milou a dojemnou atmosféru.
Děkujeme Vám všem, kteří jste přišli a vzpomněli s námi, že před sedmdesáti lety skončila 2. světová válka.

uška
Vystoupení souboru Sudar
stí
álo
ud
ou
ečn
im
bylo výj

Sedmého května
jsme se sešli
u pomníku padlých
na náměstí Palackého, kde se konala
pobožnost, kterou
vedl pan farář
Jaroslav Krajl. Při
té příležitosti byly
položeny květiny
a věnec u desky
se jmény obětí .

8. května 2015 položili věnce paní starostka
Mgr. Eva Jurinová a pan místostarosta Václav Frank
u pomníku padlých v Kersku a u pomníku na hřbitově

Pan učitel Oldřich Houžvička vyprávěl
o smutném období okupace,
vzpomínal na život během války
a také na konec války

V archivu jsme objevili sérii fotografií z velkého, demonstrativního pohřbu čtyř
obětí druhé světové války, z pohřbu čtyř mužů, kteří v roce 1945 padli v Kersku.
Díky dobovým fotografiím můžeme zavzpomínat i na tuto událost.
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VAŠE FOTO
Amfora znovu v Sadské!
V neděli 10. 5. 2015 nastoupil hvězdný výběr Amfory na stadionu v Sadské proti AFK
Sadská, aby si tímto utkáním připomněl první velký zápas historie Amfory, sehraný
na stejném hřišti 10. 6. 1975!

Záštitu nad utkáním převzala starostka Sadské Mgr. Eva Jurinová a do ochozů našlo
cestu rekordních 1 200 diváků, kteří velkým potleskem ocenili čestný výkop Karla Gotta,
Karla Štědrého a Josefa Dvořáka. Na utkání dorazili i
čtyři hráči z první historické sestavy Amfory – Vladimír
Táborský, František Ringo Čech, Werner Kotas a Petr Salava. Ti dostali pěknou kytici a pak už se ujala vlády
rozhodčí Dagmar Damková a utkání zahájila. Amfora i domácí rozehráli naprosto vyrovnanou partii. Po
poločase 2:2 se Amfora rozstřílela a 6 minut před koncem vedla 5:2. Závěrečný finiš domácích připomínal
pověstnou kanadskou hokejovou power play a týmu AFK Sadská se podařilo v poslední minutě vyrovnat...
Zápas tedy skončil remízou 5:5 stejně, jako před 40 lety. K obědu bylo báječné vepřo-knedlo-zelo paní
Novákové a předseda AFK Sadská Michal Klokočník zářil štěstím, protože výtěžek ze vstupného pokryje
náklady na zatravnění tréninkového hřiště. Amfora navíc věnovala domácím kompletní sadu dresů.
Branky Amfory: Skamene 2, Řezníček, Sokolov, Hron. Sestava Amfory: P. Steiner, J. Rosák, P. Větrovec,
P. Salava, P. Rada, V. Tittelbach, P. Bičovský, F. Jakubec, J. Čenský, Z. Merunka, P. Řezníček, A. Panenka,
K. Šíp, M. Kraus, V. Hron, F. R. Čech, M. Jiráň, R. Skamene, O. Sokolov, M. Čamaj.
Trenér W. Kotas, asistent K. Dobiaš.
Marcela Hrušková

Jarní radost na náměstí
V pátek 24. 4. všichni, kdo měli náladu, mohli na náměstí sázet květiny do truhlíků, určených na výzdobu oken budov patřících městu
Sadská. Bylo příjemné počasí a skvělá nálada. Zde je několik fotografií...

KULTURA
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Filipojakubská noc, čili „čáry“
Magická noc z 30. dubna na 1. května, čili filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo ještě dříve
Beltine je za námi. Oslavy ohněm v tento zvláštní den se udržely dlouhá tisíciletí a nevymýtily
je žádná náboženství, ani politické režimy. Hlavním smyslem tohoto starého lidového svátku sahajícího ještě do dob před starými Kelty byla oslava plodnosti a nadcházející úrody a také ochrana
od zlých duchů, čarodějnic a démonů. Lidé si kolem ohně hráli, zpívali, očistili se od všeho zlého
a také se radovali, povídali si, jedli a pili.
I my v Sadské jsme se sešli na skále, abychom tímto zvláštním způsobem přivítali jaro, popovídali
si s kamarády, prošli si s dětmi zábavnou stezku plnou úkolů a pak si dali klobásku u stánku. Vždyť jaro je konečně tady. Stromy jsou těsně
před rozkvětem, všechno je čerstvé, zelené a komu by se chtělo sedět doma. Celkem 177 dětí soutěžilo na patnácti stanovištích a pak se
ještě vyřádily na diskotéce. Přibližně čtyři stovky se vás přišly pobavit na „čáry“. Všechno se snědlo
i vypilo, tančilo a povídalo se do nočních jedenácti hodin. Jako vždy bych chtěla poděkovat hasičům
za připravený oheň a skvělé občerstvení. Dále kynologům za to, že nám propůjčili svůj areál, elektřinu
a za občerstvení, Městské polici a Městu Sadská za údržbu a podporu. Dále bych chtěla velice poděkovat
týmu dobrovolných čarodějnic a čarodějníků, kteří dohlíželi na plnění úkolů při čarodějné stezce, a to od
náměstí až na skálu. Snad mi odpustí, že je všechny nebudu jmenovat, bylo jich přes třicet: dvacet čtyři žákyň
a žáků naší základní školy a deset dospělých dobrovolníků. Obětavě stáli skoro tři hodiny na stanovištích
a věnovali se dětem. Za KIC a knihovnu děkuji i vám všem, že jste přišli a těšíme se na příští rok.
Zdenka Hamerová
13. června od 14.00 hod. CESTA POHÁDKOVÝM LESEM
SDH a DS Klicpera ve spolupráci s KIC pro Vás děti opět pořádají putování
za sladkými odměnami od pohádkových bytostí. Start i cíl hřiště v Lázeňské
ulici. Nebude chybět DISCO, opékání špekáčků a řádění v pěně. Vstupné dobrovolné

15. června v pondělí navštíví Sadskou psychotronik a léčitel pan Rudolf Pitra
Působit bude v 1. patře Palackého nám. 257 (KIC) Objednat se můžete na tel. 603 89 13 04,
325 594 329 nebo 325 595 378, případně osobně v městské knihovně a v KIC.
Městská knihovna K.Viky
ve spolupráci se ZŠ Sadská
pořádá akci
ČTEME DĚTEM V SADSKÉ
čtvrtek 4. 6. 2015 od 10 hod.
na Palackého náměstí
Dětem budou číst lidé z našeho města včetně
paní starostky Mgr. Evy Jurinové

19. června v pátek od 17.00 hod. NOC V MUZEU, NOC BLUDIČEK
zveme všechny dobrodruhy na noční stezku odvahy, vědomostní soutěž, pohádka, opékání
špekáčků a přespání v budově muzea (parketový sál). S sebou věci na spaní a dobrou náladu! Vše ostatní zajištěno. Nocležné a stravné pouhých 100,- Kč. Informace pro rodiče: akce je pro školáky od 6ti let. Spí se na parketovém sále v 1. patře budovy muzea. Večer půjdeme do rozkvetlé přírody, zvažte, prosím, účast dětí, kteří jsou silní
alergici, případně jim dejte léky. Děti s sebou budou potřebovat oblečení na spaní, hygienické potřeby, přezůvky,
spacák, karimatku, polštářek, hodí se i repelent. Pití a stravu zajistíme, nepohrdneme však např. „moučníkem od
maminky“ k snídani. Přihlaste své děti včas, kapacita je omezena. Můžete buď formou sms: jméno, věk, adresa,
na tel. 603 89 13 04, nebo na email: kic.sadska@email.cz, případně osobně Palackého nám. 257, Sadská
20. června od 21.30 hod. LETNÍ KINO NA KOLEČKÁCH – POHÁDKA TŘI BRATŘI
Na stadionu AFK Sadská, Poděbradská ul. Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty
a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska... Nová pohádka Zdeňka a Jana
Svěrákových, nenechte si ji ujít. Vstupné děti 60,- Kč dospělí 80,- Kč.

v kostele sv. Apolináře
v Sadské
Celostátní akce „Noc kostelů“
proběhne v pátek 29. května 2015
od 18 hod. Bude otevřeno velké
množství kostelů v celé České republice a některých okolních zemích.
V Sadské bude otevřen kostel
sv. Apolináře od 18 do 22 hod.
Program:
18.00 – úvodní slovo
18.00 – 19.30 – možnost vstupu
na věž, prohlídky kostela a okolí
19.30 – 20.00 – Co všechno najdeme v kostele a krátká historie kostela
sv. Apolináře (P. Jaroslav Krajl)
20.00 – 21.30 – ukázka varhanní hudby, možnost prohlídky kostela a okolí
21.30 – 22.00 – tichá půlhodinka
při svíčkách zakončená společnou
modlitbou

Knižní novinky
Bonfiglioli, Kyril – Mortdecaiův záhadný případ s knírem
Světem protřelý aristokrat, egocentrik a obchodník s uměním Charlie Mortdecai, je
povolán do Oxfordu, aby v roli neoficiálního vyšetřovatele přišel na kloub tragické
nehodě tamní profesorky, provázené řadou velmi podezřelých okolností...
Petránek, Jan – Na co jsem si ještě vzpomněl
Paměti respektované osobnosti české žurnalistiky Jana Petránka volně vycházejí
z rozhlasového cyklu Osudy a jsou svědectvím o životě plném dramatických okamžiků i trvalou snahou o sebezdokonalování. Součástí knihy je CD s písňovou
tvorbou autora.
Stok, Barbara – Vincent
Složitý život Vincenta van Gogha je stále zdrojem inspirace pro mnoho lidí. V tomto grafickém
románu prožívá čtenář s malířem krátké, ale intenzivní životní období, kdy se vydal na jih
Francie. Jeho názory na úspěch, nezdar či jak prožít smysluplný život jsou v kontrastu
s naším současným světem, kde vládne individualismus a touha po penězích. Autorce
se komiksovým způsobem podařilo život slavného malíře z 19. století podat tak, aby
jej co nejvíce přiblížila současnému mladému čtenáři. (Kniha pro mládež)
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SPORT, ŠKOLKY, SPOLKY

Úžasné vystoupení minižaček na Národním finále v Hradci
Na finálový turnaj Mistrovství republiky U11 jsme odjížděli se smíšenými pocity. Neměli jsme srovnání s týmy, které jsme měli v Hradci Králové potkat, navíc
jsme viděli v únoru, jak se začaly množit přestupy a hostování pro tuto kategorii,
zatímco my jsme jeli s těmi, které hrály celý rok a které u nás začínaly odmala.
Mezi účastníky jsme byli jako trpaslík mezi obry.
V nelehké skupině jsme hned na začátku narazili na tým USK. V zápasu
dominovaly především vysoké podkošové hráčky soupeře (kde je ty kluby v této
kategorii berou...) a své udělala i ohromná svázanost našich děvčat. Za celou
sezónu jim nevypadl míč tolikrát z ruky, neudělaly tolik jednoduchých chyb jako
tentokrát. Prohra byla zasloužená a před námi zápas s Karlovými Vary. Ten měl
rozhodnout, zda postoupíme mezi 8 nejlepších.
V nedýchatelném prostředí byla obě družstva připravena bojovat o vše. Celý
zápas byl bojovný, my jsme začali tentokrát mnohem lépe, bylo vidět, že jsme
se dobře adaptovali a moc chtěli vyhrát. V poločase jsme prohrávali o bod a tak
bylo vše otevřené. Další dvě části utkání jsme zvládli na výbornou a po bojovném výkonu a výhře o 16 postoupili mezi nejlepší osmičku! Cíl byl tedy splněn
a vše ostatní se zdálo nemožné.
Již další den jsme o postup mezi čtyřku
bojovali s týmem Pardubic, který měl
na lavičce hráčky z Přelouče, Borotína,
Meziříčí a dalších. Složené družstvo bylo
velmi silné, my však drželi krok téměř do
samého závěru. Pak bohužel rozhodčí
opakovaně pustili koš z kroků a přerušovaného driblinku a náskok soupeřek se
zvýšil. Tento rozdíl jsme již neotočili a tak nás čekaly zápasy o 5.-8. místo.
Jaké to budou zápasy si ale nedokázal představit nikdo z nás...
Nejprve jsme narazili na tým Strakonic, disponující opět mnohem vyspělejšími a
vyššími hráčkami. Silovost soupeřek se projevila od počátku a problém nám dělalo i
přehlížení jejich technických nedostatků oběma rozhodčími. V poločase došlo k velmi bouřlivé debatě mezi nimi a naší lavičkou, byla přizvána i delegátka turnaje, která
doporučila zpřísnit metr na obou stranách. To se také stalo, za stavu – 18 pro nás
začaly Strakonice přicházet o míč za technické chyby a my začali dotahovat. Soupeřky
se bály o výsledek a při naší stále rychlosti a pohybu kupředu opakovaně faulovaly.
Dvě minuty před koncem se nám podařilo stav vyrovnat a pak už to byla přetahovaná,
ve které jsme byli my ti šťastnější. 61:60!!! Znamenalo to, že budeme hrát o konečné
5.místo s týmem Litoměřic! V nedělním utkání jsme se poprvé dostali do velké haly,
před početné publikum. V obou táborech duněly bubny, rodiče hnali holky dopředu.
Nejednalo se sice o medaili, přesto šlo o prestižní výsledek.
První část ukázala výbornou obranu na obou stranách, kde my byli ti šťastnější.
Vedení 6:4 nic neznamenalo, protože v další části nastupovaly vyšší hráčky
a průraznější pojetí. To se hned na skóre projevilo, my začali prohrávat a
nervozita nám svázala ruce. Velká snaha byla spíš k neprospěchu věci. Poločas
-10 a vypadalo to, že nám došly síly. Třetí část nezačala dobře, naše manko
se zvýšilo na 14 bodů a nebyl vidět žádný posun. Po dvou hezkých akcích se
ale holky chytily a praly se o každý míč. Vrátily skóre a před poslední čtvrtinou
svítilo na tabuli 31:21. Do poslední části daly holky úplně všechno. Zatímco
soupeřky umdlévaly, vosy ještě zvýšily tempo, ubíraly z náskoku bod po bodu
a rodiče v hledišti pomalu kolabovali při vidině stejně infarktového závěru jako
se Strakonicemi. 39 vteřin před koncem srovnáváme na 37:37. Soupeřky ještě
jednou bodují, ale závěr je náš!! Výhra 39:41 zajišťuje konečné 5. místo pro
naše holky a obrovský pocit štěstí a pýchy na to, co dokázaly holky z jedné školy
předvést na tomto Mistrovství. Nejlepšími hráčkami v jednotlivých zápasech
byly vyhlášeny Natálie Jeníková, Michaela Staňková, Viktorie Strnadová a Emma
Franková. MVP družstva vyhodnotili organizátoři Natálii Reitzovou.

Sadská bude hostit Mistrovství ČR ve squashové čtyřhře
Ve dnech 19. – 20. 6. 2015 se v areálu Bowling Squash Sadská představí nejlepší čeští squashisté při příležitosti konání Mistrovství republiky
ve squashové čtyřhře, nad jehož konáním převzalo záštitu Město Sadská.
Turnaj bude rozdělen do tří kategorií – Muži, ženy a smíšené mixy. „Čtyřhra
ve squashi je disciplína, která není tak rozšířená, jako klasický single
a není tedy možné pokochat se její krásou každý den. Slibujeme proto všem
sportovním příznivcům velkolepou podívanou, na kterou jsou zváni zcela
zdarma“, prozradil jeden z organizátorů mistrovství, Zdeněk Barták ml. Více
informací naleznete na webových stránkách squash-sadska.webnode.cz.

Úspěchy v soutěžích
Velkou radost nám udělal tým žáků 5. – 6. tříd ve složení Vojta Šubrta,
Vojta Poláček, Markéta Colová a Martina Procházková, když dnes zvítězil
v okresním kole dopravní soutěže. Vojta Šubrta byl dokonce nejúspěšnějším
účastníkem ze všech. Tým postoupil
do krajského kola, které se bude
tentokrát konat v Kolíně ve dnech
3. – 4. 6. Výborných výsledků dosáhli žáci v matematické olympiádě.
Tu úspěšně vyřešilo 7 dětí z více než
40ti účastníků. Mezi nimi byl i Matěj
Škrabánek. Úspěch je o to větší, že
v sedmičce nejlepších bylo pět studentů gymnázií. Pořadí od 8. – 16.místa bylo
bodově shodné, o umístění rozhodoval jen čas, ve kterém děti úlohy vyřešily.
V této devítce jsme měli také zastoupení v Aničce Šubrtové a Lukáši Váňovi.
Ve středu 20. 4. se výprava našich žáků zúčastnila další ze sportovních soutěží. Stejně jako v minulém roce děti uspěly a do krajského kola postupuje
Péťa Klokočníková a Markétka Colová. Další žáci přivezli krásná umístění
na 4. – 6.místech ve velké konkurenci. Potěšili hlavně naši nejmladší, kteří
startovali ve skupinách se staršími dětmi a také se neztratili! Ke krásným
výsledkům dětem gratulujeme, učitelům děkujeme za přípravu na soutěže.

Příjemná návštěva
Na konci března navštívily děti ze ZŠ (třeťáci a čtvrťáci) mateřskou školku
v Třebestovicích. Jak vše probíhalo popisují samy děti. Byl jednou jeden den
31. 3. 2015 a třetí a čtvrté třídy šly předvést vystoupení pro MŠ v Třebestovicích. My, děti z Třebestovic, jsme se sešli ráno u Obecního úřadu v Třebestovicích. Doprovázely nás paní učitelky Hana Matoušková a Lucie Polačková.
Přesunuli jsme se do mateřské školy. Tam usedli i rodiče a malé děti. Třída 3. A
zahrála divadlo v češtině i angličtině. Myslím, že se nám to povedlo. Na oplátku
nám děti z mateřské školy zarecitovaly a zazpívaly básničky a písničky. Moc se
nám to líbilo. Potom jsme šli v dešti na vlak, kterým jsme přijeli do školy.
Antonie Fraňková, 3. A
Když jsem přišel k Obecnímu úřadu v Třebestovicích, hodně pršelo. Pod
střechou úřadu stálo asi pět dětí. Chvíli jsme čekali, potom jsme šli společně
do školky. Zahráli jsme pohádku, která se jmenovala „Kdy je na světě nejkrásněji“. Já jsem měl masku pejska, který byl veselý a měl rád jaro. Nalákal
také kočičku a prasátko, aby se radovali. Šli se houpat na houpačkách a
vozit na kolotoči. Také jsme zazpívali anglické a české písničky a zarecitovali
báseň Měsíce. Za naše vystoupení jsme dostali čokoládového zajíčka a lízátko
na papírové květině. Měli jsme radost, že se nám to povedlo.
Lukáš Podhorský, 3. A

Nejlepší přítel člověka potřebuje naši pomoc
My, žáci 8. A ZŠ Sadská, jsme se rozhodli zlepšit prostředí v místním psím
útulku Aura. Díky projektu Extra třída, který spolupracuje s nadačním fondem
TESCO, jsme získali částku 26 500 Kč. Za získané finance jsme zakoupili nový
kotec, boudu a podlahu, staré kotce jsme natřeli a o hodině výtvarné výchovy
jsme se pustili do výroby psích pelechů a do pečení psích sucharů. Tento
projekt se nám líbí, protože je za námi vidět smysluplná práce a věnujeme se mu
i ve svém volném čase. Do projektu nás zapojila paní učitelka Daniela Vaňková,
kterou o možnosti účasti na projektu Extra třída informovala paní ředitelka Blanka Žánová.
Rádi bychom jim tímto poděkovali. Děkujeme
také našim sponzorům Psí detektiv, Lucerny.
cz a Importér Čína nejen za finanční podporu.
Další poděkování patří městu Sadská, městské policii a především panu místostarostovi
Frankovi, který nám pomáhal s organizačními
záležitostmi při plnění úkolů vyplývajících
z projektu. Přijďte se podívat a vyslechnout
si informace o naší práci na Sadské náměstí
4. 6. 2015 v 10 hodin u příležitosti akce Celé
Česko čte dětem. V rámci akce vystoupí žáci
prvního stupně Základní školy Sadská.
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Ráj na zemi aneb Rozzářené dětské oči jsou pro nás hlavní
Na přelomu května a června čeká nejmenší obyvatele Sadské velká sláva i zábava – festival pro děti! Jednou ze dvou zakladatelek
Festivalu v Sadské dětem – Ráj na zemi je paní Hana Dančišinová, kterou jsme poprosili, aby nám akci podrobněji přiblížila.
Takže zveme všechny děti i dospělé jak 31. 5., tak 5. 6. do Ráje na zemi. A co se bude dít? Čtěte dál...
1) Jaký byl impuls k tomu, že jste se před několika lety rozhodly spolu se svojí kolegyní a kamarádkou k založení Festivalu
v Sadské dětem – Ráj na zemi?
Tím prvním impulsem byli naši svěřenci, tedy děti, které navštěvují kurzy ŽIVOT JE HRA. Jde o rodinné centrum
volného času dětí i dospělých v Sadské, v rámci kterého nabízíme řadu pravidelných kurzů pro malé i velké pod vedením
sedmi lektorů. Všechny kurzy mají společného jmenovatele. Nejsme profíci, ale nadšenci. Nemáme prostor (především
časový) vychovat z dětí profesionální tanečníky, výtvarníky či sportovce, ale to, co děláme, děláme s láskou
a radostí, a o to se máme chuť dělit... poměřit síly s někým, kdo je na tom podobně jako my... a že jich je! Takže napřed
jsme vymysleli soutěž, pak přehlídku a skončilo to u festivalu, kde si každý najde to své. Ti, co se něčemu ve volném
čase věnují, mohou prezentovat svoji činnost – buď účastí v soutěži, nebo prezentačním stánkem. Naopak ti,
co hledají aktivitu pro sebe a své děti, mají poměrně obsáhlou nabídku aktivit jako na dlani. No a ti, co nespadají
do žádné ze skupin, si prostě mohou užít parádní den zábavy. Více podrobných informací najdete
na http://www.zivotjehra.com/cz/akce/raj-na-zemi-2015.html.
2) Bylo těžké něco takového „nastartovat“?
Vůbec ne. Za ty roky, co ŽIVOT JE HRA existuje, mám pocit, že startování čehokoliv je vždycky to nejjednodušší.
Na začátku je totiž vždycky obrovská míra nadšení, elánu, adrenalinu, nápadů…teprve když vše stavíte do reality,
už to zase tak růžové není. Ovšem už jsme se naučili, že i když zbude z původního nápadu jen střípek, pořád je
to bomba. A upřímně, dokud za tím, co děláte, pořád vidíte upřímnou radost, smích, dětský úsměv a sluníčka
v očích, stojí to za to. A my ji pořád vidíme a krásné na tom je, že ji vidíme a vnímáme kolem sebe i teď, při
pohledu zpět. Festival je „živá hmota“, neustále se vyvíjí, mění, každý nový ročník je v něčem odlišný než ten
předchozí, někde přidáme, jinde ubereme. Každopádně ale na tom, co už bylo, bych nezměnila vůbec nic
a už se moc těším na to, co bude a kam se to zase posune. Letošní ročník má pro nás několik zásadních
POPRVÉ... snad poprvé se nám podařilo propojit organizace věnující se dětem. Spoluorganizátory akce jsou totiž ještě ZŠ Sadská a TJ Sadská, takže na to nejsme
sami. ZŠ Sadská komplet zajistí sportovní den pro děti (i jejich rodiče) v rámci doprovodného programu a TJ Sadská zapůjčí prostory sokolovny a zajistí pro
účinkující občerstvení. Město Sadská a paní starostka osobně slíbila záštitu nad akcí a bez Zdenky Hammerové a KIC Sadská si vlastně žádnou akci neumíme ani
představit. Každá naše větší akce má benefiční charakter. Letos POPRVÉ nepomáháme žádné další třetí straně, ale veškerou podporu věnujeme právě účastnícím se
organizacím. V rámci cen pro vítěze všech kategorií máme připravené pokladničky (dar z Lesního ateliéru Kuba), které budou obsahovat obnos na podporu činnosti
zúčastněných organizací (možnost zakoupit pomůcky do kurzů, zaplatit kostýmy, cestovné... cokoliv). Konkrétní částka ještě není
finální, do pokladniček totiž půjde vše nad přímé náklady na festival – výtěžek z benefičního koncertu Marika Singers (viz níže), dále
pak z dobrovolného vstupného, od sponzorů...
3) Jakou předpokládáte letos účast a co bude „zlatým hřebem“ letošního programu?
Ještě ladíme poslední přihlášky, ale zatím to vypadá na 25 soutěžních vystoupení, kterých se zúčastní něco kolem 350 dětí,
6 stánků aktivních prezentací. Mimo soutěžní program čeká děti sportovní den v organizaci ZŠ Sadská, ukázky práce Policie
ČR, naši milí hasiči a pěna pro děti závěrem, nesmí chybět exhibice a animace profíků-tanečníků i zpěváků, malování na
obličej, skákací hrad, trampolíny, aj... Děti čeká hodinový program s Klaunem Ferdou a taky pohádka na rozloučenou.
Ale nesmíme zapomenout na OTEVÍRÁK festivalu, úžasný koncert vokální skupiny MARIKA SINGERS, který se bude konat
v neděli 31. 5. 2015 od 17.00 hod v sadském kině a na který tímto srdečně zveme. Přijďte, čeká vás úžasný kulturní zážitek
a ještě pomůžete dobré věci. Vstupenky jsou k prodeji v KIC Sadská nebo si je můžete rezervovat.
4) Budete na festivalu i vy prezentovat něco ze svých kurzů?
Určitě ano. V kategorii dramatické bude vystupovat náš DRAMAŤÁK s jejich Pyšným banánem. Kategorie taneční se zúčastní
kurzy TANEČKOVÁNÍ, DANCE FACTORY, ZAHRA.

V Mateřské školce Sadská se stále něco děje
Děti z MŠ Sadská se již těšily na jaro, které přivítaly společně
s ,,Klaunem Pepínem“veselým vystoupením a písničkami.
Naši předškoláci začali navštěvovat kurzy plavání a jezdí do
Aquabella Baby Clubu v Poděbradech. Stejně jako minulý
školní rok, tak i letos byl poslední dubnový den ve znamení
velkého reje čarodějnic a čarodějů, kteří se svými košťátky,
hady, pavouky a netopýry soutěžili na jednotlivých třídách.
Poté zamířili na školní zahradu, kde pokračovalo zábavné dopoledne pod vedením vrchních
čarodějnic. Děti měly oblečené úžasné převleky, za které děkujeme našim rodičům, kteří
s námi výborně spolupracují. Ve středu 6. května se vydaly děti po
dlouhém těšení na polodenní výlet na školní statek do Velkého Zboží
a následně na exkurzi do zahrady SZŠ a SOŠ Poděbrady. V areálu
školního statku si děti prohlédly hospodářská zvířátka a jejich mláďátka. Ve školní jídelně SZŠ a SOŠ Poděbrady se děti posilnily svačinou a exkurze mohla pokračovat. Děti viděly krmení koz s kůzlátky,
králíky a domácí drůbež. Dále se seznámily se zemědělskou technikou. Počasí nám moc nepřálo,
ale výlet byl pro děti velkým zážitkem. Ve školce také fandíme hokeji jako Bob a Bobek. Ve všech
třídách se konaly besídky pro rodiče ke Dni matek.
MŠ Sadská

