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Co se to tu děje?
Bohužel, panika se šíří rychle a jednoduše, zvlášť, když si někdo umyslí, že ji
vyvolá, protože počítá s tím, že když se uděluje např. pokuta, málokdo přizná, že
byla oprávněná. V rozhořčení se pak většinou každý přidá na stranu panikáře,
aniž by si (a třeba i na radnici) zjistil potřebné informace. Proto chápu všechny
naštvané občany našeho města, že zůstali v šoku, když najednou za přestupek
museli zaplatit. Určitě ale nevíte, že k 10. únoru bylo více těch šťastných, kteří
odešli jen s domluvou. A tak se po městě šíří panika a fáma, že nový vedoucí
strážník nastolil tvrdý režim, aby nám tady doma zavedl represi a nové pořádky.
Lidé říkají: „…nemusel být hned
tak tvrdý a mohl nás nejdříve bez
pokuty upozornit.“ Jenomže, už
jsme jaksi zapomněli, že v loňském roce městští strážníci na
všechny tyto neduhy poukazovali
a poučovali občany, že příště to už
bude za peníze. Nejvíce stížností
přišlo ze základní školy. Bylo by
vážně dost nevkusné, kdyby za
značkou „Zákaz stání“ strážníci
vybírali peníze od rodičů, kteří si
odskočí vyzvednout dítě a než se
vrátí, dostanou pokutu. Pravda je
ale taková, že ji dostali pouze řidiči, kteří stáli v protisměru nebo
na zákazu stání. A uznejte sami,
že v tom mumraji aut u školy,
když končí nebo začíná vyučování, by se v takovém případě mohla přihodit vážná tragédie. Ať je
to jak je, předpisy musíme znát a
každý řidič musí dodržovat zákon

o silničním provozu, protože policista jen dělá svou práci. Ostatně
tady jsou fakta.
Dopravní policisté za uplynu-

P. Skála: „V některých ulicích v Sadské,
tam, kde stejně jako v jiných městech a obcích
ještě přežívají neupravené krajnice po stranách
asfaltových vozovek, vznikl najednou uměle
problém s parkováním osobních automobilů. Problém způsobilo nové vedení městské
policie spolu s vedením města tím, že začalo
pokutovat majitele automobilů, kteří na této
neupravené krajnici parkují svá osobní vozidla. Bez ohledu na to, že vystavení takové pokuty musí případně směřovat nikoli na majitele auta, ale na toho, kdo automobil skutečně
zaparkoval a tím údajný přestupek spáchal.
Vedení města se rozhodlo vytvořit vlastním
občanům problém, a pak jej řešit nikoli systémově, jednotnými stavebními úpravami krajnic v ulici, ale sankcemi.“

lý rok 2015 šetřili v ČR celkem
93 067 dopravních nehod, při
kterých 660 lidí zemřelo, 2 540
bylo těžce a 24 426 osob lehce

E. Jurinová: „Souhlasím, ano, problém
to vážně je, ale je otázka, kdo ho způsobil. Pan
Skála říká, že město občanům, já myslím, že
občané městu. K systémovému řešení úprav
krajnic se vyjádřím závěrem, protože o ně primárně v tomto případě až tak nejde. Zatravněný pozemek před domy v ulicích musí město
udržovat a když na něm stojí auto, je čištění
a sekání nemožné. A pak, chceme přece abychom to ve městě měli pěkné. Když je ale tráva, na které se parkuje rozježděná a změní se
v bláto, není to hezký pohled.“
P. Skála: „Obyvatelé takových ulic velmi
často nemají možnost parkovat na vlastním
pozemku a musí proto nechávat svá auta před
domy, podle situace v ulici tedy i na přirozeně zatravněných krajnicích. Městská policie
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zraněno. Hmotná škoda dosáhla 5,4 miliardy korun. Mezi známé hlavní příčiny patří i časté
vyjetí mimo komunikaci a přejetí do protisměru.
Strážníci MP v Sadské řešili letos
v lednu a únoru 93 přestupků
pouhou domluvou, pokutu uložili v 82 případech. Z dopravních
přestupků se jednalo především
o parkování na zakázaném místě
nebo v protisměru či bez povolení na městském pozemku.
K těmto konkrétním postihům
nám poslal obsáhlý dopis i pan
Petr Skála.
Dovolila jsem si jeho námitky
bez sebemenšího zkrácení okomentovat po částech, vlastně na
jeho připomínky reaguji přímou
okamžitou odpovědí. Je to tak pro
čtenáře argumentačně srozumitelnější, ostatně i novinářsky čisté.

se patrně rozhodla prohlásit plochy mezi vozovkou a chodníkem za plochu veřejného
zájmu a pokutuje občany za vjezd a stání pro
neoprávněné užívání veřejného prostranství
podle § 47, odst. 1 písmene h zákona 200/1990
(přestupku se dopouští ten, kdo neoprávněně
užívá veřejné prostranství, kdo poškodí nebo
neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné
zařízení).“
E. Jurinová: „Je mi jasné, že ne každý
má možnost parkovat na vlastním pozemku.
Pokud se proto rozhodne, že bude stát na pozemku, který patří sousedovi, aniž by se s tím
sousedem domluvil, určitě se soused naštve
a podnikne opatření.
pokračování na straně 2
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pokračování ze strany 1
Stejné to je i v situaci, kdy takto zaparkujete před
domem na městském pozemku a z výše uvedených důvodů městu vznikne problém. Právě na
něj městští strážníci v minulosti několikrát upozorňovali a většinou ho řešili domluvou. Jak se
ukazuje nepomohla, a tak se dnes, bohužel, vybírají pokuty.“
P. Skála: „Přístup policie způsobil, že jsou
dnes obyvatelé těchto ulic donuceni nechávat svá
vozidla na vozovce, což v místech, kde je vozovka úzká, způsobuje zcela zbytečně nebezpečné
dopravní situace. Policie sice vydělá pro město
hodně peněz na pokutách, ale bezpečnost provozu se zde vinou vedení města a policie prudce
sníží. Takové parkování a stání může skončit až
značně omezenou průjezdností ulice. Míjení se
cyklistů s několika automobily jedoucími v obou
směrech za snížené viditelnosti pak může jednou zbytečně skončit
tragédií.“
E.
Jurinová:
„Vážně se bezpečnost
provozu sníží vinou
vedení města? Je přece samozřejmé, že je
každý účastník silničního provozu, tedy
i cyklista, povinen řídit
se zákonem o provozu
na pozemních komunikacích. Ten jasně
ukládá, že řidič, ať už
motorového či nemotorového vozidla, musí
svou jízdu přizpůsobit
povaze a charakteru
vozovky. Každý je tudíž odpovědný za své
jednání a pokud jede
za snížené viditelnosti, musí být zkrátka o to opatrnější. Co se týká
vydělávání peněz za pokuty, budou se určitě
investovat do zvýšení bezpečnosti občanů nebo
zvelebení našeho města.“
P. Skála: „Pokud má vedení města v úmyslu vlastním občanům pronajímat místa k parkování před jejich domy za roční poplatek, je
to těžko uvěřitelný přístup k řešení vytvořeného problému. Parkování v ulici za roční poplatek na vymezených parkovacích plochách
je nástroj, který v některých čtvrtích velkých
měst, kde je pro záplavu cizích aut problémem
zaparkovat ve vlastní ulici, občanům jejich život v těchto podmínkách usnadňuje. Účelem
tohoto opatření je ochrana vlastních občanů
a ulehčení jejich každodenních starostí. Takový
systém musí být také komplexní a musí nabízet
i možnosti placeného parkování nebo stání, aby
se provoz ve městě nezablokoval. V Sadské ale
tato situace není. Zavedení takového nástroje

zprávy z radnice
do Sadské občanům život neusnadní, ale zcela
zbytečně naopak znepříjemní a zkomplikuje.
Takový nástroj je zde bezdůvodně použit proti
vlastním občanům. Pokud ovšem není důvodem vybrat pro městskou pokladnu co nejvíce
peněz za každou cenu. Považovat kvůli získávání finančních prostředků do městské pokladny
parkování osobního automobilu před vlastním
domem za neoprávněné užívání veřejného prostranství svědčí také o tom, jak chápe vedení
města správu věcí veřejných.
E. Jurinová: „Máte pravdu, pokud by
město za tyto parkovací plochy vybíralo poplatek, byl by to opravdu těžce uvěřitelný přístup,
protože dobré vedení města by se především
mělo snažit při dodržování veškerých předpisů
občanům život usnadnit. Tak se také děje a naše
opatření rozhodně není o vybírání poplatků. Nevím, kde jste k této informaci, pane Skálo přišel

a bojím se šíření poplašné zprávy. Tady je správné doporučení jak postupovat. Občan, který
chce využít zatravněný pozemek před svým
domem k parkování automobilu, přijde s tímto návrhem na úřad. Dostane povolení jej užívat ZDARMA, pokud si na vlastní náklady na
tomto pozemku vybuduje zpěvněnou plochu ke
stání vozidla. Tím „problém“ končí ke všeobecné spokojenosti. Městu zmizí starosti s údržbou
travnaté plochy, majitel auta nebude vystupovat
do bahna nebo prachu a město nebudou hyzdit
neupravené rozjěžděné prostory před domy.“
P. Skála: „Poplatek, který je v Sadské stanoven za využití veřejného prostranství je opatřením, které má omezit na minimum např. příležitostné skladování stavebního materiálu, který
na ulici normálně nepatří. Je také oprávněný,
pokud se veřejné prostranství využívá pro komerční účely. Parkování osobních automobilů,
především před vlastním domem nebo bydli-

štěm, je ale součástí bydlení, běžného provozu
domácnosti. Ulice jsou odjakživa stavěny proto,
aby sloužily provozu a tedy i stání vozidel. Zpoplatnění parkovacího místa je možné připustit
v případě, pokud si někdo potřebuje ve složitější
situaci v ulici zajistit placené vyhrazené místo
k parkování pouze pro konkrétní automobil.
Tady se jedná o běžný pronájem obecního pozemku. Není ale žádný důvod zavádět poplatky
plošně a povinně. Navíc pouhé zpoplatnění parkovacího místa neřeší problém s příležitostným
parkováním jiných vozidel, např. návštěv, tedy
nezbytná krátkodobá stání.“
E. Jurinová: „Souhlasím.“
P. Skála: „Pokud se vedení města rozhodne považovat pruhy mezi vozovkou
a chodníkem v ulicích za městský pozemek
zpoplatněný pro veškerou činnost, dovedeno
do důsledku by také mělo vybírat poplatek
za soustavné přejezdy takového pruhu
a také chodníku na
vlastní pozemky občanů, třeba při vjezdu
do garáže, kterého se
např. já dopouštím
dvakrát denně. Namísto toho, aby město pomáhalo svým
občanům problémy
řešit, tak jim je vytváří. Míst, kde mezi
vozovkou a chodníkem nebo oplocením
pozemku zůstává pás
nezpevněné krajnice,
je v Sadské mnoho.
Skutečnost, že na nich
obyvatelé parkují svá
vozidla je v daném
místě logická, jinou
možnost většinou ani nemají. Řešením tohoto
stavu ale není šikanování občanů, ale vytvoření jednotného stavebního plánu úprav, nejlépe
i ve variantách a postupné úpravy takových
míst, třeba i za finanční spoluúčasti uživatelů přilehlých objektů a tedy uživatelů upravovaných ploch. Silový přístup vedení města
k řešení tohoto problému až příliš připomíná
praktiky minulého režimu.“
E. Jurinová. „Je mi líto, že výtek na vedení města je v textu více, než dobrých návrhů, jak tento všeobecný problém v zájmu nás
všech řešit. A tak se může zdát, že se hodí každá příležitost, jak konečně nové vedení kritizovat. Jednotný stavební plán úprav mohl být
realizován už dávno. Nicméně současné vedení se o tento problém zajímá. Je podepsána
smlouva na zpracování strategie plánu a rozvoje města, která samozřejmě nezapomíná ani
na parkování občanů.“
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zprávy z radnice
Z usnesení rady města
Sadská, 3. 2. 2016
Rada města doporučila ZM
schválit: na Valnou hromadu VaK
Nymburk, a.s. na rok 2016 jako zástupce města Sadská pana Milana
Dokoupila.
RM schválila:
l Licenční smlouvu o veřejném
provozování hudebních děl za částku 10.899,- Kč ročně včetně DPH
s OSA pro práva k dílům hudebním.
l Smlouvu o dílo s pány J. Moravcem a P. Zahálkou ze Sadské na
zabezpečování údržby a oprav veřejného osvětlení ve městě Sadská.
l Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu
pozemku pro hotel Modrá Hvězda
s panem Ing. Jaroslavem Vránou,
kterým se upravuje výměra pozemku
na 138 m2 a roční nájemné na 40,Kč za 1 m2 + inflace s účinností od
1. 1. 2016.
l Smlouvu o dílo na komplexní
zpracování strategického plánu

města Sadská na období 2016 –
2022 za cenu 60.000,- Kč bez DPH
se společností LK Advisory, s.r.o.,
z Poděbrad.
l Cenovou nabídku společnosti
RHM Projekt, spol. s.r.o. z Prahy
na zpracování projektové dokumentace na vybudování přechodu
pro chodce v ulici Poděbradská x
Hlouškova včetně inženýrské činnosti za cenu 41.500,- Kč bez DPH
a na přesun přechodu pro chodce
v ulici Paroubkova blíže k budově
České pošty včetně inženýrské činnosti za cenu 33.500,- Kč bez DPH.
RM doporučila ZM schválit:
s ohledem na dlouhodobou pracovní neschopnost jednoho ze
strážníků MP Sadská zvýšení počtu
strážníků o jednoho, tj. celkem na
4 strážníky.
RM zamítla: připojení města Sadská v roce 2016 k mezinárodní

kampani Vlajka pro Tibet, kterou
organizuje Spolek Lungta z Prahy.
RM doporučila ZM schválit:
l Podání žádosti o dotaci na kamerový systém ve městě Sadská z Programu prevence kriminality MV ČR.
l Podání žádosti o dotaci na opravu fasády hodinové věže v ulici
Tylova a podstavce Mariánského
sloupu na Palackého náměstí
z IROP MMR .
l Podání žádosti o dotaci na
vybudování centrálního topení
a zateplení půdní vestavby v čp. 78
v ulici Kostelní z Programu MŽP
ČR Zelená úsporám.
l Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace
v ulici Podskalí z fondu MMR ČR
Obnova venkova.
Zasedání RM Sadská se konalo
16. 2. 2016 a další se bude konat 2. 3. v 17 hodin.

Městská policie občanům
Co je to přestupek?
Přestupkem je zaviněné jednání,
které porušuje nebo ohrožuje
zájem společnosti a je za přestupek
výslovně označen v přestupkovém
zákoně zák. č. 200/1990 Sb. nebo
jiném zákoně, nejde-li o jiný správní
delikt postižitelný podle zvláštních
právních předpisů anebo o trestní
čin. K odpovědnosti za přestupek
postačí zavinění z nedbalosti,
nestanoví-li zákon výslovně, že je
třeba úmyslného zavinění.
Jaké jsou v Sadské páchány
nejčastější přestupky?
Městská policie řešila v poslední

Krátce

době nejvíce přestupků v dopravě
jako porušování zákazu zastavení,
zákazu stání v protisměru a stání na
chodníku. Zaměřili jsme se z pohledu bezpečnosti na riziková místa s
největší koncentrací osob (náměstí,
okolí školy a školky, nádraží). Dále
byly zjištěny některé přestupky
na úseku veřejného pořádku či
porušení obecně závazných vyhlášek města. Jako stání vozidla na
veřejné zeleni, znečištění veřejného
prostranství a volné pobíhání psů.
Jaká je výše pokuty, kdo o ní
rozhoduje a podle čeho?
Možné sankce za přestupek jsou

l Na základě usnesení rady města ze dne
16. 2. 2016 zveřejňuje město Sadská záměr na
pronájem nemovitosti č. p. 419 v ulici
Pod Bory-Hájenka nejvyšší nabídce podané do
1. dubna 2016. Bližší informace na MěÚ nebo
na webových stránkách města.
l Podle zákona na ochranu osobních údajů
jsme povinni je chránit, a proto na úřední
desce i v Sadských novinách zveřejňujeme
jen jména bez bližších informací. Tak se stalo, že u jména Lenka Němečková v minulém
vydání vznikly dohady o koho vlastně jde,
protože žen s tímto jménem a příjmením je
v Sadské více. Po této zkušenosti budeme
nadále uvádět jen iniciály. Potvrzujeme, že
v uvedeném případě se nejedná o Lenku
Němečkovou z Barákovy ulice.

dané zákonem. Přestupky, které lze
řešit v rámci blokového řízení jsou
rovněž uvedeny v zákoně. Městský
strážník může uložit na místě blokovou pokutu do výše 1.000,- Kč,
nestanoví-li zvláštní zákon nebo
jiný zákon pokutu vyšší. Přestupky,
které nelze řešit v rámci blokového
řízení, oznamujeme k projednání
příslušnému správnímu orgánu,
kde je finanční postih daleko vyšší.
Každý zjištěný přestupek strážník
řeší individuálně dle zákona a
závažnosti samotného jednání.
Řada přestupků byla tedy na místě
řešena i domluvou.

l Na MěÚ přivítáme 5. dubna v 16 hodin
nové občánky.
l Město Sadská vypisuje výběrové řízení na
obsazení místa „Strážník Městské policie
Sadská.“ Přihlášky s požadovanými doklady
zasílejte nejpozději do 18. března 2016 tajemnici na adresu MěÚ. Obálku označte slovy:
„Výběrové řízení-strážník MP-neotevírat“.
Formulář je k vyzvednutí v podatelně MěÚ
nebo na www.mesto-sadska.cz
l Zastupitelstvo města Sadská oznámilo přijímání žádostí o úvěr z Fondu rozvoje bydlení
na modernizaci bytů a domů v k. ú. Sadská.
Podat žádost o poskytnutí úvěru lze do
8. dubna 2016. Formuláře si vyzvedněte v podatelně MěÚ, nebo na elektronické úřední
desce na adrese: www.mesto-sadska.cz

Slovo

starostky

Někdo nám škodí!
Starosti starostky jsou vážné,
méně vážné a běžné, které
prožíváme společně. Mezi ně
počítám i ty pokutové. V těchto
dnech se zvedla vlna nenávisti
vůči městské policii i starostce
za to, že neumí přikázat, aby policie řešila přestupky
nejdříve domluvou a teprve pak pokutou. Aspoň to
se říká… Zarazilo mě to, a tak dnes budu trochu
delší. Když jsem nastoupila do funkce, sešly se na
mém stole připomínky k práci městské policie, že není
vidět v ulicích, že nekoná apod. Ostatně, tyto stížnosti
zaznívaly na každém zastupitelstvu. Tenkrát jsem
totiž strážníky požádala, aby se v určitých situacích
snažili občany na jejich pochybení jen upozornit, aby
se neřeklo, že nová starostka se chce ukázat a hned
měří přísným metrem. A tak tam, kde to šlo, policie
v roce 2015 upozorňovala a poučovala. Od letošního
roku se k domluvám připojují už i peněžní pokuty.
Bylo by tomu stejně tak, i kdyby nenastoupil nový
vedoucí strážník. Jde přece především o naši bezpečnost. Máme to v našem volebním programu a znovu
připomínám, že od letošního ledna MP domluvila
za různé prohřešky celkem 93 občanům a pokutu
udělila jen 82 občanům. Ale říkám vám to proto, že
jestliže máte pocit, že vám strážník uškodil, přijďte
za mnou a stěžujte si, protože na to máte právo! Já
ráda prověřím, zda městská policie nepochybila a
v nutném případě předám vaši stížnost k prozkoumání vyšším kompetentním orgánům. Naprosto totiž
chápu, že se můžete cítit poškozeni, zvlášť, když dostanete vysokou pokutu poprvé. Vy ale pochopte mě,
že si jako velitelka MP nemohu dovolit přikazovat
policistům, aby nekonali, když se porušuje zákon. Za
to bych mohla stanout před soudem. Policie vykonává
svou práci stejně jako my všichni. Na druhou stranu
si přiznejme, že leccos ze zákona i vyhlášek jsme už
zapomněli. A tak si pro jistotu v Sadských novinách
osvěžíme paměť malou osvětou.
A teď z jiného soudku, respektive z poštovních
schránek. Někdo nám totiž škodí tím, že z nich krade
Sadské noviny a vyhazuje je do popelnic. Hodně
sadšťáků si stěžuje, že noviny nedostali, přestože byly
doručeny. Dokonce byl ten zloděj v jedné ulici viděn,
jak krade a ničí. Myslíte si, že by to někdo mohl dělat
na objednávku někoho, kdo nechce, aby se k občanům
dostaly určité informace, které třeba byly doposud
utajené…? Pokud vás to zajímá, pak prosím, občas se
kolem 25. a 26. dne v měsíci rozhlédněte kolem, jestli
náhodou nebudete svědkem této prazvláštní lumpárny. Sledovat to budeme i my a třeba se pak budeme
všichni i mooooc divit.

Eva Jurinová
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Kácení stromů

Jak parkovat na veřejné zeleni?
Mnoho se již namluvilo o tom,
kolik máme ve městě zeleně, jak je
neudržovaná a na mnohých místech doslova rozježděná od osobních automobilů. Máme i hezké
a upravené kouty a těm z vás, kteří
městu pomáháte v jejich udržování, patří poděkování. Myslím,
že to je i přání většiny z nás, aby
město vypadalo krásně, aby bylo
upravené. Žel ne všichni se tak
chovají a možná je to i jistá daň
neustále narůstající motorizaci,
která si v podobě rozježděných
míst vybírá své i v našem městě.
Musí tomu tak opravdu být?
Pravda, ne každý, kdo vlastní automobil, má možnost parkovat
na vlastním pozemku a potřebuje
stání před domem. Pak stačí velmi málo, dostavit se na Městský
úřad, odbor správy majetku města
a budeme společně hledat řešení.
Jednou z možností je vybudovat si
na vlastní náklady stání pro osobní
automobil. Toto provedení je bezplatné a platí pouze v případě, že se
jedná o stání u místní komunikace,

Krátce

l V úterý 23. února ve 14 hodin
navštívil naše město hejtman
Středočeského kraje pan Miloš
Petera. Zúčastní se slavnostního
otevření ulice Jesemany, která
byla po rekonstrukci řádně zkolaudována.
l Upozorňujeme, že svoz biopopelnic bude znovu obnoven
5. dubna.
l Po zimní přestávce bude
15. března opět otevřen biodvůr
v ulici Hlouškova.
l Městští strážníci přijali
v sobotních ranních hodinách
oznámení o výtržníkovi, který
se dopustil přestupku proti ve-

pokud to dané prostory samozřejmě umožňují.
Druhou možností je pak vyhrazené stání, které vybuduje město,
nebo také žadatel. Místo je označeno dopravní značkou – Parkoviště
a dodatkovou tabulkou uvádějící
registrační číslo vozidla. Takovéto
místo je pronajímáno smluvně a je
zpoplatněno.
Složitější situace je tam, kde se
jedná o parkovací místo vedle komunikace II a III třídy. Přilehlá
zeleň, kterou sice uklízí město však
patří Krajské správě údržby silnic
a o pronájem místa se musí žádat
vlastník. Pokud to opět prostory
dovolí, silničáři většinou vycházejí vstříc. Nebojte se přijít zeptat!
Tam, kde to bude možné město
rádo vyhoví. Je to stále lepší, než se
vymlouvat, trvale
zelená místa ničit
a pak se rozčilovat
nad pokutou.
Václav Frank
Vedoucí odboru

řejnému pořádku na vlakovém
nádraží. Díky jejich rychlému
zákroku byl šestadvacetiletý
muž předán do rukou státní
policie. Mladík se dále dopustil
i přestupku proti ochraně před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Ze svého jednání se
bude zodpovídat u příslušného
správního orgánu, kde mu hrozí
zákonem stanovená sankce.
l V dopoledních hodinách MP
ze Sadské při kontrolní činnosti
zjistila celostátně hledanou
osobu. Ve spolupráci s policisty
ze Sadské byla žena eskortována
k soudu do Prahy.

V minulém čísle Sadských novin nás pan místostarosta Václav
Frank seznámil s plánem kácení
veřejné zeleně v našem městě, které nazývá „dalším omlazováním
veřejné zeleně.“ Jedná se o kácení
vzrostlých stromů v ulici Paroubkova. Druhým zásahem má být
úplné vykácení javorů na cestě ke
kostelu sv. Apolináře a třetím pak
vykácení náletů u Jezera. Nemám
nic proti vykácení náletů v lokalitě
Jezero, nicméně zbylé dva zásahy si
již drobnou reakci zaslouží. Kácení vzrostlých, nikoli však starých
stromů v ulici Paroubkova obhajuje pan Frank „nevhodnou skladbou zeleně, která ohrožuje chodce
i silniční provoz.“ Není mi jasné,
jak pan Frank k takovému závěru
dospěl. Jeho argumenty by si jistě
zasloužily podrobnější vysvětlení.
Vykácení javorů na cestě ke kostelu sv. Apolináře je údajně reakcí na
špatný stav přestárlých stromů. Zde
by bylo vhodné dodat, že onen stav
je zapříčiněn především neodborným a nekompetentním zásahem

do těchto stromů, který byl proveden před téměř třiceti lety tehdejší
komunistickou garniturou v čele se
současným místostarostou Václavem Frankem. Záměr kácet vzrostlé
stromy by měl být vždy citlivě zvažován. Takový zákrok je definitivní
a nezvratný. Vzrostlé stromy nám
poskytují tolik potřebný stín v horkých letních měsících, nemluvě o
jejich prospěšnosti ve vztahu k zadržování vody v půdě a erozivním
procesům. Záměr vysázet místo vykácených stromů nové je jistě obecně správný, nicméně vysázet stromy
menšího vzrůstu jak pan Frank navrhuje již ne. Menší stromy nám neposkytnou stín a jejich estetický význam je také menší. Aleje vzrostlých
stromů, které krášlí Sadské ulice,
by měly být zachovány. Mimo výše
zmíněné přínosy dodávají i nezaměnitelný ráz celému
městu a tento genius
loci, chcete-li, by měl
být zachován a pečlivě udržován.
Jan R. Pleskač

Odpověď

U hřbitova se jedná o vykácení části
aleje v blízkosti parkoviště. Stromy
jsou přestárlé, mají uschlé větve, které
padají a ohrožují chodce a sáňkující
děti. Může se o tom přesvědčit každý
sám na vlastní oči. Místo nich bude
zasazeno minimálně stejné množství
třešní (Prunus avium) ve
větším vzrůstu.
Milan Dokoupil
člen Komise
pro zeleň

Komise pro zeleň na svém posledním
jednání posuzovala veškeré návrhy
správy majetku na kácení stromů.
V této komisi jsou i zástupci opozice
a lidé, kteří se už delší dobu zasazují o
zeleň ve městě. Těžko nás může někdo
podezírat z toho, že chceme samoúčelně ničit městskou zeleň. Členové komise jednomyslně podpořili záměr na
navrhované kácení přestárlých stromů.

V polovině února jsme osázeli svah u hřbitovní zdi
kvetoucími keři. Toto je pohled na další zelenou úpravu
směrem k cyklostezce. Cestu budou už na jaře  zdobit
rozkvetlé koruny nových  třiadvaceti Jasanů.
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ze života města
V sobotu 27. února od 14 hod.
v kině Vás zve artistická skupina
MISTRAL na pořad

CIRKUS BUDE!
Nenechte si ujít odvážného fakíra,
kouzelnické duo, artisty i veselé
klauny.

Předposlední
únorový víkend
patřil za nebývalého zájmu občanů
městskému plesu.
Vzhledem k uzávěrce jsme více
nestihli, a tak se
k němu vrátíme...

Donášková služba
Od března 2016 nabízíme novou službu –
donáška knih a časopisů domů.
l Služba je bezplatná a je určena
seniorům nad 70 let a imobilním
čtenářům.
l Podmínkou je platný čtenářský
průkaz a bydliště v Sadské.
l Rozvoz knih je realizován 1 x měsíčně v pátek.
Vámi vybrané tituly dopravíme k vám domů a následně
také zpět do knihovny.
l Tituly můžete vybírat pomocí online katalogu na
adrese http://sadska.knihovny.net/katalog/baze.htm
Objednat lze také na čísle 325 595 378 a přes
e-mail: info@knihovnasadska.cz
První rozvážka bude 18. 3. 2016 dopoledne,
knihy lze objednat nejpozději do 16. 3. 2016.

Městská knihovna K. Viky
Tvoříme 14. a 21. 3. 2016
Od 12 do 16 hodiny

Z Kanady do Sadské
Naše škola byla oslovena mezinárodní sportovní agenturou, která
zajišťovala pobyt v ČR pro kanadský tým basketbalistek z Manitoby
- R. D. Parker. Ten v rámci výuky
a za podpory města a projektu cestuje po Evropě a poznává jednotlivé země. Zájem měli hlavně o návštěvu a prohlídku školy, povídání
s žáky i učiteli, trénink s našimi
malými basketbalistkami i o přátelské utkání.
Snažili jsme se jim zpestřit program
i jinak než oficialitami, a tak jsme
využili vstřícnosti centra Život je
hra a dopoledne v Sadské jim vyplnili výrobou šperků pod vedením
Hanky s Radkou. Dívky si tak mohly odvézt domů vlastní výrobky jako
památku.

Pak následoval přesun do školy
a prohlídka za doprovodu našich
žáků. Hosté využili také možnost
vyzkoušet naši školní jídelnu.Tady
jsme se naučili nejvíc frekventovaná slovíčka „perfect“ a „super“.
Odpoledne se dostalo i na trénink
malých, který vedly specializované
trenérky z basketbal College Manitoba. Oba týmy trénovaly společně
a zvládaly spoustu basketbalových
cvičení. Dozvěděli jsme se i mnoho zajímavostí z jejich sportovního
života. Zaujalo nás například to, že
nejbližšího ligového soupeře mají
400 km daleko a jako k jedinému
dojíždějí na zápasy autobusem. Jinak musejí využívat letecké spojení.
Závěrečná fotografie byla jen příjemným završením dne.

Co se děje na jezeře?
Již v roce 2003 vydal Báňský úřad se sídlem v Kladně
souhlas s provedením rekultivace břehové části po
těžbě štěrkopísku v této lokalitě. Provedení rekultivace a úprav břehových částí je
podmínkou k vynětí tohoto
ložiska z charakteru „důlní
voda“. Jsme velice rádi, že
se podařilo najít společnou
řeč s firmou BG Technik
a.s., která je vlastníkem tě-

žebního práva a pouze ona
může jednat s dotčeným
úřadem o dalším postupu.
Podle vzájemné dohody došlo k postupné likvidací náletu divokých keřů a stromů,
které byly suché, poškozené a
nebo přímo padaly na vodní
plochu. Po terénní úpravě severní části břehu, kde vznikla
nová cca 50metrová pláž, doznají terénní úpravy i břehy
v části jižní. Rádi bychom

dali na základě rekultivačního plánu do odpovídajícího
stavu dalších cca 100 m upravených břehových svahů.
Příští rok se bude v prořezu
a úpravách břehové části pokračovat. Do letních měsíců
chceme, aby rovněž začal plnit svou funkci nový odtokový kanál v jihozápadní části
Jezera. Čistota vody této vodní plochy si to jistě zaslouží.
 Václav Frank, místostarosta
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UPOZORNĚNÍ Odposlechnuto
PRO PODNIKATELE

C

hápeme, že poutače
na prodávané zboží
k většině prodejen patří. Jsou však umisťovány na
veřejném prostranství (před
prodejnou), jehož užívání je
zpoplatněno. Nařizuje tak
Obecně závazná vyhláška
č. 4/2012 v článku 6, odst. g,
který říká, že umístění reklamního zařízení je možné uhradit
měsíční paušální částkou
50,- Kč, nebo roční paušální
částkou 500,- Kč. Poplatek se

platí v účtárně Městského úřadu paní Kafkové, která oproti
úhradě vydá předmětnou
známku, jež si nájemce vylepí
na svém poutači. Pokud reklamní zařízení nebude touto
známkou označeno, bude
považován zábor veřejného
prostranství jako neoprávněný. Je tedy v zájmu prodejců,
kteří tato reklamní zařízení
používají, aby tuto zákonnou
povinnost vůči městu neodkladně splnili.

Na téma Městská
policie Sadská

• „Tak včera
dostal soused
pokutu od měšťáků, že stál
v protisměru…“ „Hmm… A co
na to říkal?“ „… mám ti to říct
doslova, nebo mám sprostý slova
vynechat?“ „No, zkus je vynechat.“
„Aha! …tak to vlastně neříkal
nic…“
• „Hele ten novej „šerif“ od měšťáků, to je kdo?“ „No prej se jmenuje
Wolf…“ „Wolf???? Neznám!!!“
„Já taky ne, ale byl o něm článek
v Sadskejch novinách… Prej to
tady je teď Wolfův revír…“ „Co
že??? Wolfův revír tady??? …Tak
to na něj asi nasadíme komisaře
Rexe!!!“
• „Já bych tady Městskou policii
zrušil!!! Do teď nic nedělali a teď
nás budou buzerovat?“
• „Franto, prej jsi včera dostal
pokutu od měšťáků???“ „Jo!!!
Dostal!!! Ale já to tak nenechám!!!
Je mi jedno jestli dávají „měšťáci“
pokuty na potkání všem kolem, ale
mě buzerovat nebudou!!!“
• „Městská policie začíná být
v Sadský hodně populární.“ „Proč
myslíš?“ „No, už jí lidi založili

několik stránek na fejsbúku. Třeba
„Wolfův revír“ a podobně…“
• „No ten frajírek od měšťáků to
tady pěkně rozjel! …Jen jsem zvědavej, jak taky zatočí s feťákama a
tou nepřizpůsobivou verbeží, když
dokáže buzerovat normální lidi?“
• Před školou v zákazu zastavení:
„Paní, tady byste neměla stát,
tady je zákaz zastavení!!!“ „Ale
já čekám na dítě, až mi příjde ze
školy…“ „No já jen, že to tady
teď „měšťáci“ dost hlídají, tak
aby vám nedali pokutu…“ „No
a co?! Já si můžu stát kde chci!!!
…a „měšťáci“ ať mi… (Text dále
neotisknutelný…)“
• „Tak rychle nasedat bando, ať
nedostaneme pokutu, tady se
nesmí stát!“ „Tak proč jsi tady
zastavil tati?“ „To je takový zdejší
sport Mařenko. Buď tě „vlk“ chytí
nebo ne…“
• Telefonát kamarádovi: „Hele,
kámo, a až dorazíš, tak zaparkuj
u nás před barákem ve směru
jízdy a nejezdi do trávy… Co,
proč??? Hele neptej se. Tady to je
totiž teď Wolfův revír!!! …pak ti
to vysvětlím!“

FOTOSOUTĚŽ
Přijďte mezi nás! Kdy?
• 9. 3. 2016 – Jižní Afrika – 2. díl
cestopisné besedy s panem Karlem
Skřivánkem o putování po JAR, Namibii, Lesothu a Botswaně
• 16. 3. Vyrábění velikonočního 3D
zvířátka z textilu – výtvarná dílna
s Veronikou Remišovou
• 23. 3. ZTRÁTA A ZISK – diskusní
Rozcestí – pojďte s námi sdílet své
zkušenosti, a to u šálku čaje či kávy
• 30. 3. Soutěžní hudební večer s poznáváním ukázek nejrůznějších žánrů
• 6. 4. ROZCESTÍ se nekoná
• 13. 4. Rozcestí má 2. narozeniny –
chystáme pro vás narozeninový dort,
projekci fotek a překvapení 
• 15. 4. Společné sázení květin pro
město – zatím je v jednání

Každou středu od 18.30
v Kulturním a informačním
středisku v Sadské
(1. patro budovy muzea
na Palackého náměstí).
• 20. 4. Večer s deskovými hrami –
pro každého, kdo si rád hraje – bez
omezení věku
• 27. 4. CESTA - CÍL – diskusní Rozcestí o smyslu života – Vedou „všechny
cesty do Říma“? Proč tu žijeme a kam
se ubíráme?
Zveme vás na první nedělní bohoslužbu Apoštolské církve konanou
v Sadské – dne 24. dubna v 10 hodin
v parketovém sále KICu na Palackého
náměstí. Během shromáždění je připraven program pro děti do 13 let. Po
skončení bohoslužby k dispozici malé
občerstvení.
Více informací na mailu:
rozcestí.sadska@seznam.cz

Únorová hádanka: Poznáte kde
se nachází tato,
dnes již nepříliš
vzhledná, poutací
cedule připomínající dnes již zaniklé
„učiliště“, které
dříve fungovalo
v areálu bývalých
Lázní?

Aktuální
fotohádanka

Odpověď zašlete co nejdříve na
redakce@mesto-sadska.cz,
nebo ji osobně doručte do podatelny MěÚ.
Na minulé fotohádance byla pamětní deska umístěná na Sokolovně.
Odměna za správnou odpověď
Fotohádanka
čeká na pana Miroslava Malíka.
z minula
Upozorňujeme, že soutěží se
neúčastní zaměstnanci MěÚ
a jejich rodinní příslušníci.
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Blíží se Klicperovy
divadelní dny 2016!
Vážení a milí příznivci divadla!
Sadská přehlídka ochotnických
divadelních představení za oblast Středočeský kraj se stále
rozrůstá. Zatímco jí dříve stačil
jeden víkend, letos se sotva vejde do pěti dní. Během nich se
v Sadské odehraje deset divadelních představení v podání
deseti amatérských divadelních
souborů, jejichž členové se ve
volném čase věnují krásnému
a náročnému „koníčku“ na
prknech, která znamenají svět.
Složení programu zatím připravujeme, ale už teď můžeme
prozradit, že:
l Již 18. ročník tradiční divadelní přehlídky bude slavnostně zahájen 6. dubna ve středu
v 19 hod. komedií „Sbal Špita
a vypadni...!“ v podání spolku
Mrsťa Prsťa Kouřim - loňského vítěze nejen naší přehlídky,
ale také té státní Krakonošův
divadelní podzim, odkud postoupil na Jiráskův Hronov.

l Náš soubor Klicpera bude
soutěžit s pohádkou „Čert
Makrela.“
l Zasmějete se celkem u sedmi komedií, z toho dvě budou
detektivní, dvě z divadelního
prostředí o hercích, jedna
klasika od Goldoniho a jedna
dokonce s „ufonem“.
l Přijedou dva divadelní spolky, které jsme u nás
ještě neviděli. Jeden zkušený s mnohaletou tradicí
a druhý nezkušený, pro něhož KDD budou úplně první
přehlídkou.
l Posledním představením
přehlídky budou v neděli
10. 4. Goldoniho „Treperen-

dy“ v podání souboru z Jílového u Prahy.
Porota musí během pěti dnů
ohodnotit deset dvouhodinových představení (kromě pohádky, která bude kratší), vést
deset seminářů a ohodnotit
výkon cca 120 amatérských
divadelníků, kteří se vystřídají na jevišti i za jevištěm. Nezávidíme.
Nesmíme zapomenout dodat, že tento festival vyhlašuje Svaz českých divadelních
ochotníků a vítězná inscenace
bude nominována na celostátní přehlídku Krakonošův
divadelní podzim do Vysokého nad Jizerou.
Velmi vás prosíme o diváckou
podporu. Vždyť je tak krásné
sednout si a nechat se bavit.
Byla by škoda této příležitosti
nevyužít. Těšíme se na vás!
za kolektiv KIC + DS
Klicpera Zdenka Hamerová

Marta Balejová
Šanson, věc veřejná
28. 2. od 16 hod. kino Sadská
Marta Balejová patří mezi
nejvýznamnější současné šansoniérky, které se v České republice profesionálně zabývají
tímto specifickým hudebním
žánrem. Okruh písní vlastních
i převzatých ze světového
repertoáru dobře vymezuje její
vidění současného světa. Je to
vidění zaujaté proti marnosti
a lhostejnosti. Zveme vás na
pořad plný krásných melodií,
zajímavých hostů a vyprávění.
vstupné 90,-Kč, senioři a děti
70,-Kč

novinky
v knihovně
Vratislav Ebr a Marie Formáčková
- Narozen na popravišti
Unikátní svědectví známého knihkupce,
archiváře, literáta a moderátora Vráti
Ebra je nečekaným překvapením. Poprvé odhaluje svůj pohnutý, dramatický
vstup do života přímo z pankrácké
věznice, kde se narodil gestapem
zatčené mamince, sestře Josefa Valčíka, atentátníka
na R. Heydricha, která byla tři měsíce po porodu
popravena. Drama prvních let života odkrývá prostřednictvím výpovědí svých příbuzných a prozrazuje
i svůj život v knihkupeckém světě.
František Sýkora et al.
- Bohumil Hrabal: známý a neznámý
Kniha je věnována životu a osobnosti
spisovatele Bohumila Hrabala (19141997) při příležitosti stého výročí jeho
narození. V posledních 15 letech nasbíralo Vlastivědné muzeum Nymburk
mnoho artefaktů, spojených se spisovatelem, jež nyní
představuje široké veřejnosti v této publikaci. Čtenáři se
mohou seznámit nejprve s Nymburkem v době, kdy tu
mladý spisovatel vyrůstal, druhá část publikace se týká
především Hrabalovy tvorby.
Ľubica Šebeková Brezovická - Medové příběhy
Tři nezbední sourozenci z velkoměsta stráví zajímavé prázdniny
na venkově u prarodičů, kde objeví krásu venkovského života.
Starý zkušený včelař vede svá
vnoučata k vlastnostem, jako je
spolupráce, soudržnost a píle,
dětem postupně srozumitelně
odkrývá, co se odehrává v početných včelích
rodinkách. Kniha je vhodná pro začínající čtenáře.

JÁ
TUHLE RUNDU PLAT.ÍM
v kině Sadská

19. března v sobotu od 16 hod
pořad prokládaný
Zveme vás na hudebně zábavný
Víznera. Poplujte
fa
vyprávěním a vtipem pana Jose
mysu dobré
k
až
dy
nála
ré
dob
ch
s námi na vlná
h námořějšíc
lavn
pohody s nákladem těch nejs
rů: Děti z
auto
h
ovýc
svět
i
ch
naši
nických písniček
y; KapitáTrian
do
lodi
Pirea; Kapitán Korkorán; Pluj
a mnoho
já
ím
plat
u
rund
e
Tuhl
;
lodí
ne, kam s tou
50 Kč
dalších. Vstupné 70 Kč, senioři

Jarní prázdniny PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KIC
Milé děti, zveme vás na týden her a
poznávání nových kamarádů. Každý den od 9 -13 hod., Palackého
nám. 257. Můžete s námi strávit celý
týden, nebo jen den, který si vyberete. Stačí, když vás rodiče přihlásí
na tel. 603 89 13 04 nebo email: kic.
sadska@email.cz. S sebou nezapomeňte svačinu, přezůvky a dobrou
náladu. Pitný režim zajistíme.

PONDĚLÍ 7. 3.
Velikonoční tvoření a hry
Den plný her, seznamování a legrace pro šťastný začátek, 40,-Kč
ÚTERÝ 8. 3.
Pejsek a kočička vařili dort, my
uvaříme a upečeme něco lepšího.
Co si upečeme, to sníme a vezmeme ochutnat i rodičům. S sebou
zástěrku. 50,-Kč

STŘEDA 9. 3.
Pohádka s kreativní dílnou
Už jste někdy vyrobili loutku, která
se pak zazelenala? (Na pohádku
můžou přijít i maminky s dětmi. Po
pohádce budeme vyrábět panáčky s
„trávovými“ vlásky.) 60,-Kč
ČTVRTEK 10. 3.
Hurá za pokladem
Dobrodružná hra pro chytré

hlavičky. Trochu se proběhneme a
provětráme. 40,-Kč
PÁTEK 11. 3.
Deskohraní
Den stolních her, kostek a karet pro
ty, co si rádi hrají. 40,-Kč
PŘIHLÁŠKA NA
CELÝ TÝDEN =
VÝHODNÁ CENA 200,-Kč
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poslali jste nám
„Takto
ironicky
vyzdobenou radnici nám
poslali občané, kteří
nachytali
auto firmy
Kenast na
místě pro
invalidy a
auto měststké policie
mimo
parkovací
plochu.

„A tak to zase zachytili jiní občané a vidíte,
že auto Kenastu na místě pro invalidy neparkuje a obě vozidla stojí tak, že jim to zákon
ani žádná dopravní značka nezakazuje.

Lístky na koncert jsou prodeji už od 1. března!
Již čtvrtý koncert vokální kapely Marika Singers opět otevře další ročník
festivalu v Sadské dětem - Ráj na zemi 2016. Kdo je už slyšel, těší se
znovu, kdo ještě ne, má možnost se s touto báječnou bandou zpívajících
miláčků seznámit. Jak ale vidí koncertování v Sadské samotná Marika
Divišová, hlava celého souboru?
Kolikrát jste s MAKS už v Sadské vystoupili? Kdy to bylo poprvé?
Marika: Začátkem roku 2012 za mnou přišel
Tomáš Trávník (člen našeho souboru) a povídá:
„Hele, moje kamarádky dělají v Sadské takový
charitativní festival a byly by moc rády, kdybychom ho mohli podpořit naším koncertem. Co
ty na to ?“. Zajeli jsme do Sadské, probrali detaily,
slovo dalo slovo a 6. 5. 2012 jsme zde měli první
koncert.
Cože se zrovna ve vašem případě vrací
pachatel na místo činu?
Marika: Do Sadské se pravidelně vracíme díky
fantastické energii duchovních matek festivalu,
kterým se podařilo z naprostého NIC vybudovat
tradici, na kterou se těší jak děti tak dospělí, a samozřejmě i my. Naše těleso má poměrně dost nabitý kalendář (ročně se jedná o cca 15 koncertů,
letos v létě navíc jedeme na zahraniční turné do
Německa) a poptávek na různé charitativní projekty máme mraky. Vždy pečlivě zvažujeme naše
možnosti, ale pro festival v Sadské dětem – Ráj na
zemi 2016 jsme si zatím čas vždycky našli.
Na který z koncertů vzpomínáte nejraději?
Marika: Těžko říci, každý koncert byl trochu jiný,

KONCERT NA PODPORU FESTIVALU V

SADSKÉ DĚTEM- RÁJ NA ZEMI 2016

8. 5. 2016, 18:00 HOD
KINO SADSKÁ
150,- KČ/ OSOBA
100,- KČ/ DĚTI, DŮCHODCI

R spíš vzpomenu
: 724 166 664
, 605 278 909
A
takže
na– Hten,
který
se.–257
výrazněji
lišil.
V
1. 3.
KIC S
–P
|
@
.
V roce. 2013 . jsme
koncertovali
v kostele sv. Apolináře. Repertoár tím pádem více odpovídal sakrálnímu prostoru, ačkoliv ve druhé polovině koncertu jsme měli i skladby světské. No a ono se to
maličko víc „rozjelo“, posluchači tleskali jak o život,
pozitivní energie stříkala proudem, takže i přítomTJ SADSKÁ
ný pan farář souhlasil
s mým opatrným návrhem
zakončit koncert Offenbachovým Can-Canem.
Jsem přesvědčena, že sv. Apolinář nic podobného
ve svých zdech neslyšel a ještě dlouho neuslyší .
EZERVACE VSTUPENEK
ANIČKA
PRODEJI OD
V KANCELÁŘI
ADSKÁ
ALACKÉHO NÁM
WWW ZIVOTJEHRA COM INFO ZIVOTJEHRA COM

NIČKA

Jaké je podle vás sadské publikum?
Marika: Jedním slovem skvělé, vytváří v sále
pozitivní energii, která je tolik potřebná pro
každého z nás. Víte, naše těleso je amatérské,
naši členové se ale zpěvu věnují velmi intenzivně a troufám si říci, že svým přístupem k práci
a výkony na jevišti se profesionálům často vyrovnají. Výraznější rozdíl vidím právě v té energii - profesionálové zpívají / hrají obvykle skvěle, technicky bezchybně, ale je to pro ně hlavně
práce. Moji amatéři přidávají k výborným výkonům také část své duše, a pokud toto dokáží
posluchači vnímat, což v Sadské platí bezezbytku, tak koncert dostává úplně jinou atmosféru
a přináší jak publiku, tak účinkujícím obrovskou radost a potěšení.
Na co se můžeme v rámci letošního koncertu těšit?
Marika: Nebudu vás dnes lákat na nějaké hity,
ale zcela jistě se můžete opět těšit na cca 1,5 hodiny skvělé muziky, kde se vám představí jak
celé mé těleso, tak vám zazpívají Voices (septeto tvořené pouze našimi muži), které vystřídají
Cocktails (dámské kvarteto), no a samozřejmě
celé toto pestré pásmo bude okořeněno několika skladbami sólovými. Přijďte podpořit dobrou
věc a přispět svojí účastí ke zdaru jubilejního ročníku festivalu v Sadské dětem – Ráj na zemi 2016,
těšíme se na vás.
Marika Divišová /MAKS/
a Hanka Dančišinová /ŽIVOT JE HRA/

Rej masek na maškarním bále byl krásný zážitek
V návaznosti na celotýdenní masopustní tvoření a průvod ve školce
uspořádala MŠ Sadská
v sobotu 13. 2. 2016 v sadské sokolovně tradiční
dětský maškarní bál.
Vydařené dovádění a rej
masek umocnilo vynikající taneční vystoupení
dětí z tanečního Dance
Studia Anet. Děkujeme
touto cestou všem našim

ochotným rodičům, kteří
nám pomohli s přípravou
i úklidem sálu, panu Hendrychovi za bezplatný
pronájem sálu, dále štědrým sponzorům Večerce Štěrba, zelenina Vajgl a také sadské městské
polici, která se jako vždy
starala o zajištění bezpečnosti v ulici za Sokolovnou. Děkujeme.
Dana Kaplanová

ŠKOLA / SPOLKY

V každém rohu jeskyňka
28. 1. jsme šli se školou do sadského kina,
kde se hrála pohádka. Pohádka se skládala ze tří příběhů. O Smolíčkovi, Červené
karkulce a o Jeníčkovi a Mařence.
Jeskyňky ze Smolíčka pojišťovaly děti, vlk
z Červené karkulky hlídal babičku a ježibaba z Jeníčka a Mařenky byla hodná paní,
která rozdávala dětem perníčky.
Pohádka byla hezká a někdy i vtipná.
Natálka Jeníková a Katka Horáčková, 5. B
Ve čtvrtek 28. 1. jsme šli do kina na pohádku. Byli jsme trochu nervózní z vysvědčení, které jsme měli za pár hodin
dostat, ale přesto jsme se dokázali zasmát tomuto vtipnému představení. Šlo
vlastně o tři pohádky smíchané dohromady: Karkulka, O perníkové chaloupce
a O Smolíčkovi. Tyto tři pohádky reprezentovaly čtyři děti. Šly si hrát do lesa,
když uslyšely nějaké zvuky, schovaly se.
Jen statečný Smolíček se díval. Zjistil, že
to byly jeskyňky. Děti si myslely, že jsou
jeskyňky zlé, ale nebyly. Chtěly jen děti
pojistit. Byly to totiž pojišťovací jeskyňky.
Tyto „milé“ bytosti šly mezitím za rodiči
dětí a nabídly jim k pojištění bonus. Děti
zatím běhaly po lese, protože si myslely,
že je chtějí jeskyňky sníst.
Když přišly děti večer domů, rodiče jim
vysvětlili, že se jednalo o „pojišťováky“.
A tak příběh krásně skončil.
 Aneta Haláčková, Klára Šimková, 5. B

Zimní příběhy
Sněhuláci sáňkují
,,Hurá, sníh,“ křičely děti, když se vzbudily. Maminka jim dala teplé čepice, bundy,
rukavice a šály a běžely ven. Tam bylo
legrace! I sousedka se nemohla vynadívat. Spolu se sousedy a kamarády se děti
koulovaly a dělaly andělíčky do sněhu.
A to nejhlavnější! Rozdělily se totiž do
dvou skupin. Jedna skupina sáňkovala a
druhá skupina stavěla sněhuláky. Po chvíli
se vyměnily. Potom najednou slyší: ,,Děti,
domů.“ Tak se rozloučily a šly spát. Další
den děti zase běžely ven a co vidí. Sněhuláci sáňkují. Chvilku se na ně koukaly
a sněhuláci řekli: ,,No, co koukáte, to tu

Pololetní vysvědčení je
za námi a teď hurá na jarní
prázdniny od 7. do 13. března!
Tak si je pěkně užijte...

máme jen tak stát?“ Děti se rozesmály a šly s nimi sáňkovat.

Baruška Chlupová, 3. A
Příběh o dvou sněhulácích
Jednoho dne napadl sníh. Děti
vyšly z domu stavět dva sněhuláky. Když už je postavily, tak
sněhuláci ožili. Jeden byl zlý a
tlustý, ten druhý byl hodný. Ten
druhý se ptal, jestli by na sebe
mohli být hodní. Tak jo, řekl ten
druhý sněhulák. A byli na sebe hodní.

Bertík Koutský, 3. A
Sněhulák
Ráno jsem se probudila, podívala se
z okna a viděla všude sníh. Vyskočila jsem
z postele a běžela jsem za babičkou. Začala jsem křičet na celý dům. Babi, babi,
budeme stavět sněhuláka? Řekla, že ano.
Tak jsme začaly stavět. Velká koule, menší
koule a ještě menší. Došla jsem pro mrkev, babička ji zapíchla do té nejmenší
koule a já jsem šla ještě pro kyblík. Do
něj jsem dala kameny a měly jsme oči
a pusu. Když jsme dostavěly, byl večer. Šla
jsem spát. Ráno jsme šly ven, sníh byl fuč
a sněhulák taky. Byla jsem z toho smutná.

Jůlinka Joštová, 3. A
Zima
Byla jednou jedna chaloupka a v ní žili Ema
a Eda. Jednou se koukli z okna a viděli
sníh. Oblékli se a šli ven. Tam se koulovali a dokonce i skákali do sněhu. Pak si
postavili sněhuláka. Jednoho dne byl sníh
pryč a z našeho sněhuláka zbyla jenom
voda. Svítilo sluníčko, rostly květiny a to je
konec.				

Karolínka Burešová, 3. A
Lyžařský kurz 2016
Dne 22. 1. jsme se vypravili do Špindlerova Mlýna. Po zhruba dvouhodinové cestě
jsme téměř dorazili do cíle, ale ještě nás
čekal výstup k Brádlerovým boudám, kde
jsme byli ubytováni. Počasí nám přálo
a výhledy do okolí byly překrásné. Po obědě jsme se vydali na procházku, která se
nečekaně proměnila ve sněhovou válku.
Druhý den, v sobotu, jsme absolvovali

Omluva

první sjezdařský a běžecký výcvik. Odpoledne jsme byli rozděleni do skupin – část
dětí se vydala na projížďku na běžkách,
část zůstala na sjezdovce a zdokonalovala
své sjezdařské umění. Užili jsme si spoustu zábavy, přestože počasí nebylo ten den
zrovna příznivé. Zbylé síly jsme vydali při
večerní diskotéce, na které panovala úžasná atmosféra.
Nedělní program byl podobný jako předchozí den, jen se vystřídaly skupiny, aby
si každý zažil sjezdařský i běžecký výcvik.
Třetí den je, jak známo, kritický, proto se
nesl v odpočinkovějším duchu. Vydali
jsme se na výlet do Špindlerova Mlýna.
Ukázalo se však, že pro nás byl tento den
náročnější než den strávený na sjezdovce.
Únavu nám ale vynahradil večerní film.
Počasí se nám během pobytu kazilo, přišla obleva, takže běžkařské závody musely
být přesunuty na úterý. Všichni závodníci
statečně bojovali, ale zvítězit mohli jen ti
nejlepší. Večer proběhlo vyhlášení výsledků, gratulace a předání cen. Byli jsme rádi,
že jsme si letos mohli vyzkoušet novinku
v programu, a sice pochod na sněžnicích.
Následující ráno jsme se rozloučili a pomalu se vydali k autobusu.
Lyžařský kurz hodnotíme jako velmi povedený a jsme rádi, že jsme
se ho mohli zúčastnit.
Lucie Doleželová,
Kamila Růžičková, 9. A

9
Čekání jsme si zkrátili krátkou procházkou po okolí. Po převlečení
do sportovního oblečení jsme
zhlédli instruktážní video a mohli
jsme jít skákat.
Park byl rozdělený na dvě místnosti. V té první byly trampolíny,
na kterých se mohlo skákat do
molitanu, házet na koš nebo hrát
vybíjenou. Druhá byla asi o velikosti naší školní haly. Všude byly
trampolíny a mohli jsme skákat,
jak jsme chtěli. Hodina bohatě stačila,
snad všichni se unavili.
Cestou do školy jsme se ještě zastavili
v Burger Kingu. Všichni si tento park užili
a doufám, že tam někdy za kredity zase
pojedeme.

Vít Koniuk, 9. A
Žáci 2. stupně odjížděli na výlet za kredity
hned po první vyučovací hodině s panem
učitelem Davidem Bartákem a Alešem
Čechem.
Autobusem jsme jeli asi hodinu do Prahy.
Když jsme přijeli, šli jsme se ještě projít,
protože nás tam prozatím nechtěli pustit.
Jakmile jsme se převlékli, promítli nám
bezpečnostní video. V parku byly dvě velké haly. V jedné jsme si užívali trampolíny,
kde jsme skákali do molitanů, hráli 3D vybíjenou a basketbal. V druhé bylo asi třicet
trampolín, na kterých jsme dělali salta,
hvězdy atd.
Výlet jsme zakončili návštěvou Burger
Kingu, kde jsme se naobědvali. Bylo to
fajn a moc jsme si to užili.

Aneta Hofmeisterová, 7. B

Výlet Jump Park Praha
Ve čtvrtek 4. února jelo 35 dětí
z 2. stupně za kredity do Jump
Parku v Praze. Tento Jump Park
Praha Jarov je největší ve střední
v Evropě.
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Kolektiv pracov
MŠ Sadská.

MATEŘSKÁ ŠKOLA SADSKÁ
Za Sokolovnou 885, 289 12 Sadská vyhlašuje

ZÁPIS K DOCHÁZCE

do MŠ od školního roku 2016 – 2017
Dne 2. 3.2016 v 15.30 hodin se
v mateřské škole koná Den otevřených dveří, kde budou poskytnuty
informace o zápisu do MŠ, bude si
možné vyzvednout přihlášky do MŠ
(ke stažení i na www.ms-sadska.
webnode.cz) a mateřskou školu

si prohlédnout. Odevzdání řádně
vyplněných přihlášek ředitelce
školy bude probíhat 14. 3. 2016 od
13 do 16 hodin. Občanský průkaz
zákonného zástupce a rodný list
dítěte s sebou.

Dana Kaplanová, ředitelka MŠ

10

sport

Mistrovské tituly opět v Sadské!

Když se ohlédneme za mistrovskými tituly, musíme se vrátit
měsíc zpátky, protože vyvrcholením sezóny a „svátkem“ karate bylo Mistrovství České republiky, které se letos konalo 5.
až 6. 12. 2015 v daleké Ostravě.
Mistrovství se za sadský oddíl
Shotokan karate Dó TJ Sadská
zúčastnilo pět nominovaných
karatistů – Josef Černík, Filip
Černík, Vojta Procházka, Filip
Krišal a Luděk Melich. Kluci
soutěžili v disciplíně kumite
(skutečný boj se soupeřem). Luděk nastoupil navíc ještě v disciplíně kata (stínový boj, sestavy).
V turnaji se mezi sebou utkalo
více než 500 nejlepších závodníků z 59 klubů v rámci celé ČR.
V sobotu se v kategorii kumite
junioři nad 76 kg postavil proti
soupeři jako první náš nejzkušenější závodník Josef Černík. Byl

však limitován svým zdravotním
stavem, což se záhy projevilo, kdy
Pepa neprošel přes první kolo
a k dalším bojům již nenastoupil.
Jeho mladší bratr Filip se ve své
kategorii kumite dorostenci do
70 kg probil až do finále bez větších problémů. Ve finále nastoupil proti těžkému soupeři z Ústí
n. Labem, kterého nakonec porazil 3:1 a obhájil tak svůj loňský titul Mistra České republiky! Všem
se nám hned zlepšila nálada
a s napětím jsme čekali na neděli,
kdy měli v bojích pokračovat Luděk, Vojta a Filip Krišal.
V neděli nastoupil na tatami
jako první náš nejmladší závodník, pro kterého se jednalo zároveň
o premiéru na MČR, Luděk Melich. Luděk soutěžil jak v disciplíně
kata, tak v kumite. V kategorii kata
ml. žáci 10 – 11 let skončil nakonec po perfektních výkonech těsně
pod stupni vítězů na bodovaném
pátém místě (jsou dvě třetí místa
a hned páté místo), což je dosud
nejlepší oddílový úspěch na MČR
v této disciplíně! Poté zakončil svou
premiéru na MČR skvělým třetím
místem v kategorii kumite ml. žáci
10 – 11 let do 30 kg! Vojta a Filip
Krišal nastoupili na jednotlivá tatami současně. Vojta se
probojoval v kategorii kumite
st. žáci do 60 kg až do finále,
kde se postavil proti skvělému
soupeři z TJ Krupka. V těžkém
zápasu Vojta prohrával ještě 20
vteřin před koncem 0:2. Ukázal však své kvality a trpělivost
a těsně před koncem zápasu
otočil skóre skvělým kopem na
hlavu soupeře na 3:2. Obhájil
tak své loňské vítězství a druhý titul Mistra ČR byl doma!

Filip Krišal si v kategorii kumite
st. žáci do 45 kg vedl až do semifinále výborně. V semifinále však
prohrál s borcem z Liberce, který
ho poslal do boje o bronz. Zde
již Filip nezaváhal a třetí místo si
s přehledem zajistil! Z pěti nominovaných karatistů přivezl náš
oddíl čtyři medaile, což opět potvrdilo skutečnost, že v sadském
oddílu karate převažuje kvalita nad
kvantitou v porovnání s ostatními
oddíly, za které nastupuje 15, 20
i více závodníků, kteří končí bez
medailí! Na tom má velkou zásluhu trenér Milan Jančák a rovněž
Pepa Černík ml., kteří našim karatistům věnují péči a svůj volný čas.
Poděkování patří i rodičům, kteří
se nemalou měrou podílí na chodu
oddílu. Děkujeme!

Pepovi Černíkovi přejeme brzké uzdravení, protože od ledna začíná klukům, kteří svou
účastí na letošním MČR získali
zároveň možnost startovat na
dubnovém Mistrovství světa v
Polsku, tvrdá příprava. Zároveň
bych chtěl všem našim karatistům popřát pevné zdraví, protože jak se ukázalo, bez toho se
žádný sport, karate nevyjímaje, dělat nedá. Dále bych chtěl
jménem trenéra Milana Jančáka
poděkovat našim sponzorům,
včetně města Sadská, za finanční
příspěvky, bez kterých bychom
jen těžko takových úspěchů dosahovali!
Více informací na
www.karatesadska.cz
Jan Procházka

Gratulujeme malým fotbalistům

opět zabodovali
Jsme pyšní na naše malé fotbalisty, kteří
Milovicích.
a 30. ledna přivezli stříbro z turnaje v

spolky
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Titul Mistra republiky ve výkonu
dobrmanů zůstává v Sadské!
Máme za sebou další rok činnosti naší kynologické organizace Sadská a je čas se ohlédnout a zhodnotit,
jak se nám za poslední rok dařilo, co se nám povedlo a závěrem se podívat, co nás výhledově čeká v roce
2016. Loňská mírná zima nám dovolila pokračovat ve výcviku i přes zimní měsíce, což jistě ocenili všichni
co připravovali psy na zkoušky a na závody. První akcí, kterou obvykle otvíráme jarní sezonu je tradiční rej
čarodějnic na konci dubna, kdy ve spolupráci se sadskými hasiči zajišťujeme občerstvení a celý cvičák
propůjčíme sadským dětem na různé soutěže a večerní diskotéku. Zase bylo fajn.
V květnu začíná hlavní sezona
a po oficiálním tréninku o týden
dříve se 31. 5. konal svod a bonitace dobrmanů. Na akci bylo
přihlášených 13 jedinců na svod
a 7 jedinců na bonitaci.
Vítězem svodu se stal pes
Vayden Halit paša a fena
Agbária Sagarit. Všichni jedinci na bonitaci byli úspěšní. V květnu proběhla ještě
jedna akce, na které měla
ZKO Sadská svého zástupce
a to bylo Mistrovství světa dobrmanů ve Švédsku.
Jožka Okáník se svým Crissem Royal Dux vybojovali za úžasnou poslušnost
99 bodů!! ze 100 možných
a stali se tak Mistři světa
v poslušnosti. Velká gratulace!!!! Krásné body z poslušnosti zopakoval Criss i na
Mistrovství republiky všech
plemen v červnu v Roudnici
nad Labem. Všichni doufáme že na l úspěchy oba naváží i v letošním roce. V dubnu
jsem se svým psem Apollem
od Novomlýnských jezer
složila zkoušku IPO2.
Další akce na našem cvičišti byla červnová Oblastní
výstava německých ovčáků. Má mnohaletou tradici
a i tentokrát se sešlo 42 jedinců ze všech koutů republiky. Rozhodčí ing. Jiří
Novotný nakonec vybral
nejhezčího psa Zacka Hartis Bohemia a fenu Worry
Hartus Bohemia. Majitelům
obou gratulujeme!!!! Druhý
den po výstavě patřil náš
cvičák také německým ovčákům. Plánovaná bonitace
(zařazení do chovu) byla pro
všech 15 jedinců úspěšná.
Horké léto bylo opravdu úmorné, přesto po-

kračovala také údržba cvičiště,
bourala se stará elektrická rozvodna, dokončila se rekonstrukce boxů pro psy za klubovnou
a podbití střechy skladu. Členo-

vé za rok 2015 odpracovali 565
hodin, což je s přihlédnutím
na nízkou členskou základnu
a vytíženost každého z nás opravdu obrovské číslo. Jsem jako před-

seda ráda, že nám všem na cvičišti
záleží a není nám lhostejné v jakém prostředí se svými psy pracujeme. Děkuji všem!!
V loňském roce jsme také rozjeli
na našem cvičišti nový projekt, a to obranářské soboty
s Joskou Kubcem.V průměru
dvakrát měsíčně mají všichni
členové možnost tréninku
na kvalitního svazového figuranta. Hostíme i zájemce
z okolních ZKO a bývá to obvykle příjemně strávená sobota. Druhý zářijový víkend
se konala na našem cvičišti
Klubová výstava dobrmanů.
Krásné počasí, výborná atmosféra, krásné ceny od sponzorů
a 44 přihlášených dobrmanů. Rozhodčí RNDr. Helena
Grocholová měla nelehkou
práci a nakonec vybrala jako
vítěze plemene fenu Mon
Cherrie Halit Paša ing. Jany
Krejčí ze Sadské, která vyhrála již 2. rokem. Gratulujeme!
Poslední pověstnou třešničkou na dortu úspěchů
sadských kynologů bylo
24. 10. Mistrovství republiky dobrmanů v Praze,
kde jsem se svým Apollem
z Novomlýnských jezer
vybojovala první místo
a Apollo je ve svých třech
letech Mistrem republiky ve
výkonu dobrmanů 2015.
Byl to jeho první velký závod, splnil si na něm
zkoušku IPO3 na 275 bodů
a získal titul CACT (čekatel
šampióna práce). Nominoval se tímto na Mistrovství
světa dobrmanů, které bude
příští rok v Maďarsku a na
Mistrovství republiky FCI.
Držte nám palce.
Za ZKO Sadská
Leona Sosnová
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spolky / inzerce
Myslivecký spolek Sadská
Hradištko 648, 289 12 Sadská

P o z v á n k a

POZVÁNKA
na výroční členskou
schůzi MS Sadská

Na řádnou valnou
hromadu honebního
společenstva Sadská

konanou dne
25. února 2016
od 17 hodin v klubu
důchodců v Hradištku

dne 27. února 2016 od 10.00 hodin
v restauraci „U Bultmana“ v Sadské
Mgr. Jana Frcková, Bc. František Veselý

Program:
1) Z
 ahájení, kontrola počtu přítomných podle presenční listiny
2) K
 ontrola usnesení z minulé valné
hromady, určení zapisovatele
3) Z
 práva předsedy honebního
společenstva
4) Z
 práva pokladníka hs
5) Diskuse
6) Usnesení, závěr

Hradištko 20. 1. 2016                                             
Mgr. Jana Frcková v. R., honební starosta

inzerce

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

Hledá se

staford
Torik

Vážení,
dne 6. 10. 2015 se ztratil v okolí Sadské americký stafordšírský terier slyšící na jméno Torik. Je světlehnědý s bílou náprsenkou, bílými
ponožkami a velmi tenkou bílou čárkou na
čele. V den ztráty měl zelený látkový obojek.
V kohoutku má cca 60 cm a váží v současné
době cca 25 kg. Je velmi hodný a má rád lidi
i děti. V současné době bude patrně velmi
vystresovaný. Za dobu, kdy není doma bude
pravděpodobně ve špatném tělesném stavu.
Na pravé přední pacce (viz foto) mívá ekzém,
který se mu často dělá a je třeba ho léčit. Na
tomto psovi záleží dvěma rodinám a zejména
několika dětem.
Za jeho odchycení nebo nalezení
a předání nabízím 10.000,- Kč.
Kontakt je na mobil: 603 440 814.
V poslední době byl několikrát spatřen v oblasti Sadská, ulice Dr. Sokola a okolí kostela.
Velmi prosím o pomoc při jeho hledání.

