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ZDARMA

Pokračujeme v započaté práci
Tak by se daly charakterizovat výsledky komunálních voleb. Rozložení sil na radnici zůstane podobné
jako v minulém volebním období.
Další čtyři roky bude vládnout vítěz
voleb – uskupení Společně pro Sadskou v současné koalici s komunisty
pohodlnou většinou devíti křesel.
Úřad povede stávající uvolněný starosta
Milan Dokoupil, pragmatický a vstřícný
muž, který na úřadě (alespoň to tak zvenčí působí) udržuje přátelskou a otevřenou
atmosféru. Možná právě jeho „lidový“
a nenafoukaný přístup voliče přesvědčil.
Oproti minulému volebnímu období uvolněný místostarosta vzejde rovněž z vítězné
strany – Jakuba Bartáka jakožto začínajícího politika starajícího se o majetek města bude podporovat zkušený neuvolněný,
tedy neplacený, místostarosta Václav Frank
z řad komunistů. Radu doplní Věra Pospíšilová ze Společně pro Sadskou a Karel Skřivánek z KSČM.
Jak vítězové avizovali ve svém předvolebním programu, budou pokračovat v započatých dílčích projektech a postupně „dělat
Sadskou lepším místem k životu“. Právě

tak by se daly charakterizovat předvolební
programy snad všech kandidujících stran.
Všichni nabízeli svým občanům nové chodníky a lampy, bezpečnější město, podporu
spolků, lepší školu a školku, opravené muzeum, hodně zeleně a podobně. Zdálo by
se tedy, že po volbách v zásadě do koalice
může každý s každým.
A povolební jednání tomu částečně odpovídala. Nebylo hned jasné, že se radnice
ujme stávající koalice. Po jednání Společně
pro Sadskou s ODS se zdálo, že se tyto dvě
uskupení spojí. Shodovali se na všech zásadních bodech programu – všichni by si
přáli opravit budovu muzea a pokračovat
v rekonstrukci ulic Pražská a Resslova, oběma stranám leží na srdci osud nedostavěné
sportovní haly. Nakonec se ale strany nedomluvily na postech, takže vítěz voleb se
vrátil k vyjednávání s komunisty, kteří byli
oproti minulým volbám o jeden post slabší. Strana Společně pro Sadskou (v zásadě
nová značka Změny pro Sadskou z roku
2014) naopak o jeden mandát posílila.
Ať už jednání dopadla jakkoli, je jasné,
že Sadskou v následujících čtyřech letech
nečeká nic špatného, ba naopak. Žezlo aktuálně třímá v rukou parta lidí, kteří vědí,

Nově zvolení členové
zastupitelstva města
Společně pro Sadskou – 38,37 %
Milan Dokoupil, 46 let, 567 hlasů
Ing. Jakub Barták, 28 let, 541 hlasů
Ing. Jaroslav Lambert, 33 let, 540 hlasů
Mgr. Věra Pospíšilová, 39 let, 499 hlasů
Michal Žána, 57 let, 403 hlasů
Věra Vlčková, 47 let, 415 hlasů
ČSSD s podporou nezávislých – 9,02 %
Alois Bultman, 68 let, 234 hlasů
Nově a lépe, SNK – 8,19 %
Daniela Drobná, 53 let, 164 hlasů
KSČM – 17,51 %
Václav Frank, 74 let, 426 hlasů
Ing. Karel Skřivánek, 66 let, 249 hlasů
Markéta Snopková, 38 let, 216 hlasů
ODS – 26,88 %
PaedDr. Cecilie Pajkrtová, 58 let, 481 hlasů
RNDr. Martin Lébl, 57 let, 367 hlasů
Ing. arch. Aleš Tomášek, 46 let, 353 hlasů
Mgr. Helena Hončíková, 64 let, 350 hlasů

co dělají, věří si a rozhodně se neštítí práce.
Snad atmosféra na radnici zůstane dál přátelská a konstruktivní.
Jolana Boháčková

Skautská Robinsonáda
Naše skautské středisko pořádá každoročně na podzim
víkendovou akci, při níž „zatáboříme“ v klubovně a podnikáme nejrůznější výpravy do blízkého i vzdáleného
okolí. Tentokrát jsme akci uskutečnili trochu netradičně
již o měsíc dříve, tedy koncem září, kdy byly tři dny volna.
Vedle nejrůznějších her byla stěžejní velká sobotní výprava do Prahy. Rozhodli jsme se, že si nejprve projdeme údolí Divoké Šárky,
kde se stále ještě nachází plno přírodních zajímavostí, ačkoli jsme
v Praze. Procházka podle Šáreckého potoka a výstup na vrchol skály zvané Dívčí skok na nás zase dýchl Starými pověstmi českými
o Ctiradovi a Šárce. Poté malá zastávka na posilněnou v „Mekáči“,
který prostě nikdy nesmíme vynechat, a pak přesun na Smíchov
do nádherného „Království železnic“. Obrovská plocha plná modelů nádraží a kolejí, kde jezdily vláčky sem tam. Chvílemi mizely
v tunelech a zase se objevovaly jinde. U jednoho dlouhého vlaku

jsme dokonce napočítali 36 vagónků! Prostě ráj pro
oči. Vůbec se nám
nechtělo domů, ale
museli jsme. Večer
se pekly buřty na ohni a hrála se noční schovávaná.
Neděle byla hlavně uklízecí, ale došlo i na „plácanou“ s míčem
a křtiny nováčků. No a pak už jen AHOJ a hurá domů.
Michal Němeček
Kdyby někdo z dětí měl zájem stát se členem našeho
střediska, stačí kontaktovat nějakého našeho člena a přijít v úterý v 16.30 do naší klubovny Na Husínku. Případně
můžou rodiče zavolat na číslo 604 447 505 (M. Němeček)
a pozeptat se na bližší informace.
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Z HISTORIE MĚSTA

Ze zasedání Rady města Sadská 26. září 2018
Rada města vzala na vědomí
nabídku vlastníků pozemku parc.
č. 3014 na odkoupení tohoto pozemku s tím, že budoucí místní komunikace bude muset být umístěna
také na částech dalších jejích pozemků parc. č. 1668/5, 1964/18,
1964/19, 1964/27, 1964/20,
1964/21, 1964/22, 1964/23 v k.ú.
Sadská. Tyto části pozemků určené
pro výstavbu místní komunikace
budou muset být odděleny a sloučeny do jednoho pozemku, který
bude tvořit celý uliční prostor komunikace v šíři osm metrů. Rada
města proto upozorňuje dotyčné
vlastníky, že je z jejich strany nutné nejprve zajistit oddělení částí
uvedených pozemků a teprve poté
řešit formu a cenu převodu všech
předmětných pozemků na město
Sadská.

Rada města schválila:
smlouvu s firmou LK Advisory,
s.r.o., na řízení projektu „Sociální
byty v ulici Kostelní č.p. 78, Sadská“ za cenu řízení projektu dle
harmonogramu ve výši 60 tisíc korun bez DPH.
cenovou nabídku firmy WoXi thinik different s.r.o., ve výši 94 200
korun bez DPH na opravu poškozených dešťových vpustí v ulici Pod
Bory, Lázeňská, Za Sokolovnou
a na Grégrově náměstí.
cenovou nabídku firmy ISES,
s.r.o, na zpracování žádosti
o podporu z OPŽP a manažerské
řízení realizace projektu včetně organizace zadávacího řízení na akci „Nádoby k rodinným
domům – město Sadská“ ve výši
177 870 korun včetně DPH.
Zároveň rada města schválila

smlouvu o dílo na zabezpečení
této akce.
smlouvu s firmou LK Advisory,
s.r.o., na řízení projektu „Nová
učebna jazyků s využitím digitálních technologií a vytvoření podmínek pro integraci žáků“ za celkovou cenu řízení projektu dle
harmonogramu ve výši 100 tisíc
korun bez DPH.
zveřejnění záměru na pronájem
části pozemku p. č. 2392/8 o výměře 20 m2 v roce 2019 a 2020
za účelem poskytování občerstvení
u Jezera.
jako dodavatele akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici
Za Kinem“ firmu Moravec Jan,
která akci provede za cenu 416 931
korun bez DPH.
Zápočet zhodnocení domu
Do
rozsáhlé
rekonstrukce

Ze zasedání Rady města Sadská 10. října 2018
Rada města schválila:
přidělení dotace na vybudování
nového oplocení tenisových kurtů – 1. etapa, ve výši 50 tisíc korun
TJ Sadská. Zároveň schválila veřejnoprávní smlouvu na přidělení
dotace.
darovací smlouvu na dvě odpadní
nádoby o objemu 120 l jako sponzorský dar na veřejnou akci s firmou NYKOS a.s.

pronájem pozemků p. č. 2014/141
o výměře 321 m2, p. č. 2014/6
o výměře 2316 m2, p. č. 2014/49
o výměře 936 m2 a p. č. 1963/84
o výměře 2892 m2 Mysliveckému
spolku Sadská, za účelem zřízení
mysliveckých políček pro odchov
zvěře. Záměr byl zveřejněn ve dnech
12. září až 1. října 2018. Zároveň
rada schválila smlouvu na pronájem předmětných pozemků.

Hasiči: 150

112

Policie ČR v Sadské: 158
Městská policie v Sadské:

Chtěla bych velice poděkovat paní Olze Hingarové
za velkou pomoc a podporu v nejtěžší životní chvíli,
která mne zasáhla.

Bozena Havlinová

800 20 21 21

Jubilanti říjen

Evženie Janáková
Marie Sedláčková
František Foff
Zdenka Pracná
Dobroslava Šubrtová

Rada města vzala na vědomí
ukončení činnosti TDI ze strany
Ing. Vojtěcha Rohlíčka z důvodu nemoci a schválila jako TDI na akcích
města Sadská do 31. prosince 2018
Ing. Pavla Molčíka, který bude tuto
činnost vykonávat vždy na základě
objednávky na daný měsíc.

Poděkování

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA:
Záchranná služba: 155
Evropské tísňové volání:

plán zimní údržby na období
2018/2019.

Jana Donátová
Alena Machová
Bedřiška Lambertová
Jiřina Kurelová

V šem jubilantům přejeme

pevné zdraví a hodně štěstí.

Omlouváme se, že kvůli nařízení GDPR nemůžeme uvádět věk jubilantů.

pronajatého domu č.p. 419 (hájovna) v ulici Pod Bory, vložila nájemkyně paní R. K. 1 007 767 korun,
veškeré doklady byly předloženy
a zkontrolovány. Byly provedeny
celkové rozvody elektřiny, přívod
a rozvody vody, instalován nový
septik (splašky odtékaly do lesa),
nové omítky a podlahy.
Rada města uznala nájemci domu
ve vlastnictví města Sadská v ulici
Pod Bory v Sadské paní R. K. náklady na rekonstrukci domu s tím,
že částka 1 007 767 korun jí bude
započtena oproti měsíčnímu nájemnému do úplného splacení, tj.
do 31. ledna 2027. Zároveň rada
schválila „Dohodu o započtení pohledávek a dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě k domu č.p. 419 v ulici
Pod Bory“ ze dne 20. dubna 2016
s paní R. K.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SADSKÁ
Sekretariát: 325 546 600
Podatelna: 325 546 611
Pokladna:
325 546 609 (610)
Matrika: 325 546 605
Stavební úřad:
325 546 613 (614)
Dílna, doprava:
602 496 028
Email:
info@mesto‑sadska.cz
Elektronická podatelna:
epodatelna
@mesto‑sadska.cz
Datová schránka: trubtz7

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Odbor správy majetku a vnitřních věcí Městského úřadu upozorňuje
občany na provoz některých zařízení města v závěru letošního roku.
BIO ODPAD – hnědá nádoba bude vyvážena ještě v termínech 30. října, 13. listopadu a 27. listopadu. Poté bude odvoz obnoven až v jarních
měsících roku 2019.
BIO DVŮR – Hlouškova ulice bude otevřen každé úterý a čtvrtek od 15
do 18 hodin a v sobotu pak od 8 do 12 hodin. Dvůr bude otevřen do konce listopadu 2018.
SADKA – pramen minerální vody bude i nadále pouštěn každý den
od 9.30 do 10.30 hodin a odpoledne od 15 do 16 hodin. Voda bude k dispozici do konce listopadu 2018. V případě, že by přišly mrazy, pramen
již nebude pouštěn.
Prosíme, aby uvedené termíny a časy občané respektovali. Děkujeme
za pochopení.
Václav Frank, místostarosta města Sadská
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„Bejvávalo“ – První světová válka a její útrapy
28. října uplynulo přesně 100 let od založení Československa. Končila 1. světová válka, která přinesla mnoho
utrpení i smrt nevinným lidem a veliké strádání mnoha
rodinám, jejichž otcové a bratři museli odejít do bojů.
Začala v roce 1914 po atentátu na následníka trůnu
a jeho manželku Žofii, kteří byli při návštěvě Sarajeva
nedostatečně chráněni. Český šofér Leopold Lojka
z Telče, šofér pana Harracha, špatně odbočil, pokusil se
couvat a zastavil před atentátníkem G. Principem, srbským nacionalistou. Ten střelil Žofii do břicha a následníka trůnu do krční tepny. Starosta, který jel v prvním
autě, prý o incidentu nic nevěděl a chystal se začít uvítací řeč. Tato událost byla záminkou k válce velice kruté.
V bojích byl mimo jiné
použit plyn iperit – vonící
po česneku, dále také chlór.
Oba plyny lidi dusily a způsobovaly puchýře podobné
spáleninám. Zasahovaly
zejména oči, krk a vnitřní orgány. Plynové masky
byly nanic. Musely se začít
vyrábět speciální obleky
nejen pro vojáky, ale i pro
koně, psy a holuby, kteří
byli rovněž ve válce využíváni. Koně byli rekvírováni
ve všech zemích a dokonce
byli dováženi ze Spojených
států amerických. Po dlouhé a svízelné cestě na lodích, vyhladovělí a žízniví, byli vtaženi
do bojů, tahali kulomety a jiné těžké zbraně, dováželi pitnou
vodu, vozili raněné. Někteří zešíleli z hluku a vyčerpání. Kůži
měli sedřenou z potahů, po bojišti běhali s pěnou u huby, oči
vytřeštěné a vůbec nechtěli jít k lidem. V 1. světové válce prý
zahynulo 13 milionů koní. Lidské ztráty na životech byly podobně vysoké – 10 milionů lidí.
V 1. světové válce se většině rodin žilo špatně. Nebylo jídlo,
také chybělo oblečení, boty či vybavení bytu. V kuchyni nebývala podlaha, jen udupaná zem, která se posypala pískem
a zametla pometlem. Svítilo se většinou petrolejem a šetřilo
otopem. Chodilo se spát, jak se říkalo, „se slepicemi“. Jedl se
především chléb, brambory, luštěniny, kedlubny – dobroty
jako dorty, bonbóny a další cukrovinky v některých rodinách
děti ani neviděly. V ložnici nad manželskou postelí visel obraz novomanželů, Panenka Marie nebo K.
H. Borovský. Spalo
se ve spodním prádle, pyžamo nebylo.
Na postelích byly peřiny s husím peřím,
pokryté
vyšívaným
přehozem – ten patřil
k výbavě nevěsty.

Po válce se muži vrátili
zmrzačení, zavšivení a zbídačení, ale doufali, že se
život zlepší. A jak vidíme,
opravdu se dalším generacím podařilo naši republiku
vybudovat a vytvořit z ní
prosperující stát.
V našem městě bylo během
1. světové války odvedeno
880 sadských mužů a svůj
život položilo na 100 hrdinů. Jejich jména jsou vytesána na kamenných deskách
na památníku padlých na náměstí. Tento památník patří
ke koloritu Sadské. Všichni o něm víme, ale málokdo se zamyslí nad jeho odkazem pro budoucnost. Zasluhujeme si oběti
těch lidí, kteří položili svůj život ve válkách? Sto roků je dlouhá doba a změny, kterými jsme prošli, byly obrovské. Díky úsilí
T. G. Masaryka a jeho přátel jsme vytvořili Československou
republiku. Tu jsme ale zase rozdělili a stále nejsme spokojeni
s životem, který žijeme. Stále se vyskytují nové a nové problémy a nedostatky a my musíme v sobě najít rovnováhu a hlavně
zlepšit mezilidské vztahy.
Jestlipak víte, která země je podle mezinárodní statistiky nejšťastnější? Je to Finsko. Naše země je až na 21. místě. A tak jí
popřejme – naše Česká republiko, vzkvétej nám! Ať stoupá
tvoje sláva až ke hvězdám!
Z různých zdrojů převyprávěla Miluše Borovenová

Pomník padlých byl odhalen 26. května 1926. Stojí uprostřed náměstí
a je na něm vytesán nahý muž držící v levé ruce sekeru. U nohou mu leží
zbraň. Dívá se smutně do dálky. Na podstavci je vytesáno „Za svobodu“.
Jeho odhalení se účastnilo 3,5 tisíce lidí. Slavnostní řeč pronesl poslanec
J. David. V základech pomníku je uložena schránka s věnováním, dále
noviny všech politických stran a československé peníze od pěti haléřů
do 20 korun. Památník padlých je dílem akademického sochaře Rudolfa
Březy z Prahy a vypracován byl firmou J. Bílka z Hořic. Jednota obce
legionářské vybrala na sbírkách a zábavách 17 tisíc korun, při slavnosti
lidé věnovali tři tisíce korun. Památník stál 34 tisíc korun a Občanská
záložna tedy doplatila zbytek.

ZE ŠKOLY
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Pohodlně, rychle, nejlevněji
Stále oblíbenější mobilní aplikace
PID Lítačka přináší cestujícím v Praze a Středočeském kraji nejpohodlnější způsob nákupu krátkodobých
jízdenek pro cestu veřejnou dopravou
v rámci Pražské integrované dopravy
(PID).
Nejrychlejší cestování
Aplikace vyhledá dopravní spojení podle
vaší polohy a doporučí nejlevnější jízdenku s platností 30 minut až tři dny pro cestu
veřejnou dopravou v rámci Pražské integrované dopravy (PID). Výhodou aplikace je schopnost pracovat s aktuálními informacemi o dopravě
v rámci PID, a to včetně výluk a mimořádností. Máte jistotu, že aplikace
vyhledala nejrychlejší možnou cestu.

Kristýna Schwarzová

Vandalové zničili lampy podél cyklostezky Někdo potřeboval
Jinak než jako ubohý vandalismus se
okénko na míru
nedá nazvat řádění neznámých osob
Okno přesně na míru si neznámý vandal vyřízl
z čekárny na autobusové zastávce v Prokopově ulici. Zřejmě si místo vyhlédl a pak někdy
v době, kdy zrovna nejede žádný autobus, navštívil zastávku s přímočarou pilkou. Rozhodně
ušetřil pár korun a cestu do Hornbachu a na králíky v králikárně, slepice v kurníku, nebo kdo ví
co, teď nefouká.
‑red‑

v noci z 22. na 23. září na cyklostezce
spojující Sadskou a Kostelní Lhotu.
„Neznámý pachatel zničil 11 lamp veřejného
osvětlení, vytrhal sloupky u zasazených stromů
a tři stromky zničil a poškodil,“ popisuje situaci starosta Sadské Milan Dokoupil. Vandalové
svých chováním způsobili škodu ve výši 48 tisíc
korun a událost vyšetřuje policie ČR.
Osvětlení cyklostezky město opět zprovozní.
Zatím ale není jasné, kdy přesně. „Světla vyměníme v nejbližším možném termínu, jakmile
nám dodavatel pošle nové. Momentálně nemá
tento typ na skladě,“ dodává starosta.
Jolana Boháčková

Automotoklub má funkční klubovnu
V roce 1989 se z bývalého Svazarmu
v podobě občanského sdružení osamostatnil Automotoklub. Sídlí v Pražské
ulici za poštou. Budovu Automotoklub
pronajal jako autoservis, ale učebna zůstávala nevyužitá. Výbor Automotoklubu
se však rozhodl situaci změnit.
Za laskavého přispění města Sadská jsme zakoupili nová okna, z vlastních zdrojů jsme

Slavíme

Jízdenka se platí pomocí nahrané platební karty nebo služby Masterpass, je aktivní do dvou minut od zakoupení a platí ve všech pásmech PID,
tedy i v integrovaných částech Středočeského kraje, včetně vlaků ČD.
Příští rok pro dlouhodobé kupóny
Aplikace zobrazuje také přehled parkovišť P+R a jejich aktuální obsazenost, takže řidiči vědí, kde mohou odstavit svůj automobil a pokračovat
pohodlně veřejnou dopravou. Další šikovnou funkcí je nákup až deseti
jízdenek najednou, které si cestující aktivuje podle potřeby. Zakoupenou
jízdenku můžete navíc předat dalšímu uživateli.
„Intenzivně pracujeme na dalším rozvoji, aby od začátku příštího roku
mohli cestující přes aplikaci kupovat i dlouhodobé časové kupóny,“ vysvětluje Michal Fišer, generální ředitel společnosti Operátor ICT, a.s., která má vývoj a správu aplikace na starosti. Aplikace je zdarma ke stažení
v App Store a Google Play.
Více na pid.litacka.cz/aplikace

Pasování
na čtenáře
Po besedě se spisovatelkou Jitkou Vítovou byli
sadští druháci v městské knihovně slavnostně
pasováni na čtenáře. Mezi mladé čtenáře se zařadily celkem tři třídy druháků. Děti obdržely
keramické medaile a knihu na památku. Také se
mohou v doprovodu zákonného zástupce zdarma na rok registrovat v městské knihovně.
Monika Malinová, vedoucí knihovny

Co všechno jsme zvládli
Druháci začali tento školní rok ve vysokém tempu. Kromě týdenního pobytu na škole v přírodě
dojíždíme na plavecký výcvik do Nymburka.
Stihli jsme také pouštět draky na Skále. V místní
knihovně nás pasovali na čtenáře a zvládli jsme
i besedu s paní spisovatelkou Jitkou Vítovou.
Moc se nám líbila Stromiáda a s ní spojená vycházka do Borů. Jen na učení nám nezbývá moc
času.
A. Juráňová, Š. Hubáčková, V. Fitzová,
třídní učitelky druhých tříd

obnovili podlahu a zrekonstruovali sociální zařízení. Nyní bychom rádi tyto prostory využili
k pořádání besed o problémech silničního provozu se členy klubu i s občany. Dle možností
bychom rádi navázali na dříve pořádané jízdy
zručnosti, slalom, jízdy po prkně a podobně.
Rádi bychom obnovený prostor nabídli také
občanům k pronájmu na krátkodobé soukromé
akce jako schůze či menší oslavy.
Alois Košnar, ÚAMK Sadská

Fotosoutěž

Na snímku v minulém čísle Sadských novin byla věžička domu č. p. 481 v ulici Lázeňská. Původně
„Honzákova vila“, kterou spolu s Hotelem Modrá hvězda a přilehlými budovami nechal v roce 1911
postavit pan Honzák z Poděbrad. Jako první správně odpověděla paní Marta Beránková (a to zcela
vyčerpávající odpovědí týkající se původu domu).

FOTOHÁDANKA NA ŘÍJEN:
Víte, kde v Sadské najdete tuto dnes trochu omšelou bránu, a ke kterému domu
v Sadské patří? A doplňující otázka: Jaký slavný český film se za touto branou natáčel?
Své odpovědi s názvem ulice a číslem popisným, či místním názvem (případně i něco o filmu,
nebo z historie) zasílejte od čtvrtka 1. listopadu (ne dříve!) na e‑mail sadskenoviny@seznam.cz,
nebo svou odpověď doručte osobně v písemné podobě na Podatelnu Městského úřadu
Sadská.
Michal Němeček
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Přesně před deseti lety se pro žáky
a návštěvníky otevřela nová přístavba
školy, která měla ve škole zabezpečit
prostor pro tělesnou výchovu, školní
družinu a odborné pracovny. Slavnostní zahájení provázely různé akce, které
měly význam nové budovy podtrhnout.
A protože to dodnes vnímáme jako velmi důležitý krok ke zkvalitnění výuky
na naší škole, snažíme se oslavit tyto
narozeniny akcemi, které budou určitě
zajímavé i pro veřejnost.
Protože dlouhodobě spolupracujeme s Basketballem Nymburk, domluvili jsme předvedení
obou nejvyšších týmů na naší palubovce. Muži
by měli v otevřeném tréninku nejdřív ukázat,
jak vlastně jejich příprava vypadá, následovat
by mělo tréninkové utkání a soutěže s dětmi.
U ženské složky je v jednání zápas reprezentace do 23 let, která pojede na Univerziádu do Itálie. Tento zápas by stejně jako
vrchol oslav měl přijít na pořad 18. listopadu.
dojedli. Těch žaludů na zemi! To byla podívaná!
Pak přišla chvíle na hraní. Stavěli jsme domečky pro lesní skřítky a víly ze všech možných
přírodnin. Děti směly používat jen to, co leželo
na zemi. Nic nesměly trhat a ničit. Na stavbě
domečků si daly tolik záležet, že nebylo možné
vybrat vítěze. Některé domky už si vyhlédli jejich
noví obyvatelé – např. slunéčka sedmitečná.
Během zpáteční cesty jsme pozorovali několik
traktorů při práci na poli. Do školy jsme se vrátili
právě na oběd. Dost nám vyhládlo.
Chválíme všechny prvňáčky, jak dobře zvládli
cvičení v přírodě.
L. Polačková, H. Šustová,
třídní učitelky prvních tříd

Stromiáda

Cvičení v přírodě
Ve čtvrtek 11. října se první třídy těšily na hezký
den v přírodě. A opravdu se dočkaly! Bylo slunečno, teplota kolem 25 stupňů. Vál sice silnější
vítr, ale nezdálo se, že by to dětem vadilo.
Nejprve jsme určovali dopravní značky v okolí
školy. Potom jsme se přesunuli na polní cestu a pokračovali v naší túře směrem k hájovně.
Po cestě jsme poznávali keře a stromy. Bohužel
jsme také viděli, kam někteří lidé vyhazují odpadky. Jakmile nastal čas svačiny, šli jsme se
hned posilnit. Zpočátku jsme se usadili na lavičky poblíž hájovny, ale vosy nás donutily přesunout se do lesa. Uvelebili jsme se v dubovém
hájku na rozložené pláštěnky, kde jsme svačinu

Letošní rok se akce konala trochu jinak. Prvňáci
až páťáci plnili úkoly a ostatní žáci úkoly připravovali. Proto byla tato akce výjimečná. Všechny
nás určitě bavila víc, než sedět v lavicích a koukat na tabuli a paní učitelku. Cesta k Jezeru byla
delší, než jsem předpokládala. Když jsme dorazili na místo, vzpomněla jsem si, že se tam minulý rok konala také akce „Ukliďme si Česko“.
Úkoly, které pro nás šesté třídy připravily, byly
úžasné. Udělali jsme
si čas i na svačinu. Pak
jsme vyrazili ke škole
na oběd. Po namáhavé
výpravě všem vyhládlo. Oběd nám chutnal.
Bylo to super.
Johana Šípová, 4. B
Naše třída zažila letos
Stromiádu u Jezera.
Venku bylo krásně
a tak jsme se přemístili
od školy rovnou k Jezeru. Když jsme dorazili na místo, rozdělili
jsme se do skupinek.
Šli jsme plnit úkoly,

Před deseti lety byl nezapomenutelným zážitkem zápas basketbalové reprezentace nad
50 let proti redaktorům České televize. I letos se snažíme takový „bonbónek“ připravit.
18. listopadu sehrají na naší palubovce zápas
herci z nyní uváděného filmu Zlatý podraz a
znovu se vrátí redaktoři České televize posílení
třeba Jirkou Welschem nebo Jirkou Šebkem.
Časy všech utkání budou zveřejněny na stránkách školy.
Přijďte se podívat na basketbalové hvězdy
a spolu s námi oslavit 10 let fungování přístavby školy.
Blanka Žánová, ředitelka ZŠ
které nám přichystal druhý
stupeň. Poznávali jsme stromy, listy a plnili jsme různé
naučné úkoly. Byla to báječná
hra a moc jsme si to užili.
Martin Podhorský, 4. B
Ve čtvrtek 20. září proběhla Stromiáda. Polní
cestou jsme došli pěšky k hájence u lesa spolu
s mladšími spolužáky z druhé třídy. Žáci sedmé
třídy pro nás připravili deset různých stanovišť.
Všechny úkoly jsme plnili na louce u lesa a dostávali za ně body. Nejvíce se nám líbilo stanoviště, kde jsme s rukama v bedně poznávali různé
předměty. Kdo splnil všechna zadání, mohl si jít
zahrát vybíjenou.
Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, a tak se nám
tato akce líbila. Pobyli jsme na čerstvém vzduchu v přírodě a ocenili jsme, že vyučování probíhalo netradičně, mimo školní lavice. Když jsme
se vrátili do školy, byli jsme všichni vyčerpaní.
Ve třídě proběhlo vyhodnocení Stromiády a vyhlášení vítěze. Za odměnu jsme dostali sladkosti.
Těšíme se na další takovou výuku mimo školní
lavice a děkujeme spolužákům z 2. stupně, že
pro nás vymysleli tak skvělé úkoly.
Žáci 5. C

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

6

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

áme
t
í
V
nové
nky
á
č
b
o
Ela Dagmar Sikorski

Johanka Boušková

Sára Soukupová

Marek Pavel
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Mikuláš Alex Tesař

Natália Kvízová

Eliška Coufalová

Laura Cempírková

Emily Hanousková

Tereza Nedbalová

Jakub Šťastný

Vojtěch U rban

David Bohm

Martin Kubíček

Anna Kolbabková

ZE ŠKOLKY
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CO TÍM CHTĚLI ŘÍCI…
aneb čeští básníci a písničkáři
1918 až 2018

Barevný podzim ve školce
Září uteklo jako voda a ve všech třídách MŠ Sadská se stále
adaptují nové děti. Navštívil nás sokolník Ondřej Semecký
s letovými ukázkami sov a dravců. Přijelo k nám také první
divadélko v tomto školním roce s pohádkou „O rybáři a zlaté rybce“. Závěrem měsíce se konal tematický „kloboukový
den“.
V říjnu naše mateřská škola přivítala hudební duo „Gábinu a Katku“,
které si pro nás připravily pohádku o skřivánkovi Oskárkovi, jenž se učil
zpívat. Společně s dětmi jsme všichni hravou formou nacvičili správnou
artikulaci, prováděli dechová cvičení, zahráli si s rytmem a naučili děti
i Oskárka veselou písničku. Děti se seznámily s řadou zajímavých hudebních nástrojů a na některé si i živě zahrály. Cílem hudebního cvičení
bylo posílení dechové funkce, správné držení těla, uvolnění mluvidel
a zlepšení výslovnosti souhlásek. Spontánně se s radostí zapojily všechny děti.
Dále byly děti středního věku ze třídy Žabiček a Delfínků slavnostně
pasovány na předškoláky. Součástí této společné akce s rodiči byla také
beseda s dětskou psycholožkou Mgr. Helenou Vlčkovou, která se týkala
školní zralosti a připravenosti předškoláka.

Z KULTURY

28. října od 17 hodin
divadelní sál Sadská, Tylova 266
Pořad ke 100. výročí republiky
Šansoniérka Marta Balejová rozezní svůj krásný
hlas v doprovodu klavíristy Petra Ožany. Přednes
a mluvené slovo Jiří Teper.
Vstupné :100 korun, senioři 80 korun.
V rámci spolupráce s DPS v Sadské a rozvoje předčtenářských dovedností u dětí v MŠ navštěvuje každé úterý a čtvrtek pohádková babička
Jitka Němcová děti ze třídy Delfínků i Kuřátek a čte jim při odpočinku
pohádky. Děti se na její čtení vždy velmi těší.
V mateřské škole nám začaly zájmové kroužky jako například grafomotorika s rodiči pod vedením paní učitelky Jitky Hrabinské, dále
seznamování s anglickým jazykem pod vedením lektorky Mgr. Moniky
Semecké a kroužek keramika a informatika při DDM v Nymburce.
Děti ze tříd Žabiček, Delfínků a Kuřátek využily krásného počasí
a podnikly velkou dopolední vycházkovou výpravu do podzimního lesa,
kde poznávaly zvířátka, sbíraly přírodniny, pozorovaly barevnou přírodu, hledaly poklad a stavěly domečky pro skřítky. Dále děti velmi rády
pomáhaly s hrabáním spadlého listí během dopoledního pobytu venku.
Do školky zavítal také pan fotograf, který fotografoval jednotlivé děti
již s vánoční tematikou. Koncem měsíce října se koná na všech třídách
tematický Halloweensko – strašidlácký den. Začátkem listopadu pořádá
naše školka již tradiční Cestu Bludiček, která povede začarovanou stezkou po zahradě MŠ. Podrobnější informace o dění v MŠ naleznete na
www.ms‑sadska.webnode.cz.
Marcela Kalicovová, MŠ Sadská

Odjezd nejistý
francouzská romantická komedie
DS „Havlíček“ Neratovice
kino Sadská
čtvrtek 8. listopadu
od 19.30 hodin
Trochu romantická komedie s obsahem
milosrdných lží nutných k udržení
vzájemných vztahů, ba i plnění tajných
přání milujících se partnerů, navíc ochucena
laskavým humorem dalších strůjců životních překvapení.
Slovem režiséra: „Někdy i dobře vychlazená limonáda může příjemně
osvěžit.“
Autor: Jean – Marie Chevret
Hrají: Marie Živná, František Živný, Marie Fárová a Soňa Šlégrová
Režie: Milan Šára
Vstupné: 80 korun, senioři 50 korun. Předprodej v KIC Sadská

Na Osadě hráli…
INZERCE

REALITNÍ OKÉNKO MARTINY BOUŠKOVÉ

JAKÉ JSOU DRUHY POZEMKŮ? JAK ZPŮSOB VYUŽITÍ OVLIVŇUJE
CENU POZEMKU? JAK DŮLEŽITÝ JE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE?
Pozemek, parcela, stavební pozemek, trvalý travní porost, orná
půda, zastavěná plocha, zahrada… zaklínadla, o kterých se
dočtete v katastru nemovitostí nebo územním plánu, mají přímý
vliv na cenu pozemku. Jeden může vypadat na první pohled
stejně jako druhý, přesto pokud mají jinou klasifikaci, jejich cena
je rozdílná. Faktorů, které ovlivňují ceny pozemků je spousta.
Jedním z nich je právě i druh pozemku.

Co ovlivňuje cenu pozemku

Pozemky se evidují v katastru nemovitostí, kde je u každé
jednotlivé parcely určen typ pozemku. Funkční využití pozemků
však stanovuje územní plán. Např. pozemek zapsaný v katastru
nemovitostí jako orná půda nebo zahrada, může být podle
územního plánu obce určen ke stavbě rodinného domu, jako
veřejné parkoviště, sportoviště apod. Je tedy třeba brát ohled
právě na územní plán obce, případně na regulativa, která mohou
cenu pozemku také ovlivnit. V některých případech se může
jednat o minimální rozdíly, jindy může jít až o několikanásobek
(v horším případě zlomek) původní hodnoty pozemku. Záleží
na povaze změny, druhu pozemku a způsobu jeho využití.

Nejčastější změny

•
•

Vlastníte ornou půdu. Obec se rozvíjí a v územním plánu
určí tento pozemek pro výstavbu obytných staveb nebo
průmyslové zóny = zhodnocení pozemku.
Vlastníte trvalý travní porost. Obec plánuje vybudovat novou

komunikaci přes tento pozemek = výkupní cena je obvykle
vyšší než hodnota zemědělského pozemku.
• Vlastníte pozemek určený pro stavbu rodinného domu
a nemáte platné stavební povolení – obec vydá stavební
uzávěru např. z důvodu nedostatečné kapacity čističky
odpadních vod = nesníží se cena pozemku, pořád se jedná
o pozemek pro výstavbu rodinného domu, avšak může být
obtížnější nebo téměř nemožné jej prodat.
• Pozemek určený pro stavbu rodinného domu – obec určí
v územním plánu sousední nebo blízké pozemky pro
výstavbu průmyslové zóny = v případě výstavby obchodního
centra může dojít ke zhodnocení pozemku, v případě
výstavby skladovacích nebo výrobních hal může naopak
hodnota pozemku klesnout.
Podobných případů je možné vymyslet velké množství. V zásadě
doporučuji jako potřebné, sledovat „dění
v obci“ kde vlastníte nějaký pozemek,
a to zejména pořizování územního plánu
a jeho projednávání, protože včas podané
námitky a připomínky mohou často
ovlivnit i budoucí využití Vašeho pozemku
a tím pochopitelně i jeho cenu.
Nevíte si rady? Ráda Vám poradím a vše
vysvětlím.
Martina Boušková,
Vaše realitní makléřka pro Sadskou a okolí

v pondělí 12. listopadu od 16 hodin
v sále KIC, 1. patro, Palackého n. 257
Podzimní písničkové posezení s kytarou – nejen pro seniory. Čeká vás
putování po trempských osadách s výběrem těch nejhezčích známých
písniček a veselých historek. Nebude chybět Ascalona, Bessie, Rodné
údolí, Jaro na Aljašku a mnohé další.
Vstupné 50 korun

Z pohádky do pohádky
Divadlo „Hnedle vedle“
v neděli 18. listopadu
od 16 hodin
v sále KIC, 1. patro,
Palackého n. 257
Pohádková klauniáda plná legrace
a písniček. Milé děti, pojďte s námi
do pohádky a přemůžeme společně
s potulným komediantem Tomem
ukrutného draka.
Vstupné: 50 korun

Milé děti, kdo hrajete s Českou
televizí www.skautskaposta.cz?
Určitě nás navštivte! Jsme totiž
kontaktním místem Skautské pošty.
Městská knihovna Karla Viky
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Kachna na pomerančích
komedie
Divadelní spolek Klicpera Sadská
sál kina
čtvrtek 22. listopadu 2018 od 19.30 hodin
Ďábelsky rozehraná partie manžela o tom, jak získat zpět svoji ženu
za pomoci jejího milence a své sekretářky. A tak se všichni zúčastnění
a jedna vzdorovitá kachna ocitnou na víkendové šachovnici obratného
hráče snažícího se dobýt zpět svou královnu. Ďábelská taktika se ukáže být
nejen účinnou, ale přináší i řadu humorných situací.
Autoři: Marc‑Gilbert
Sauvajon, William Douglas
Home
Překlad: Jaromír Janeček
Hrají: František Černý, Petra
Vávrová, Ivana Skříčková,
Jaroslava Kynclová, Pavel
Douděra, Marie Hamerová
Režie: Sylva Triantafillou
Vstupné: 80 korun,
senioři 50 korun.
Předprodej v KIC Sadská

Zájezd do Polska
čtvrtek 22. listopadu,
odjezd v 7 hodin z Kostelní ulice
Zájezd do stále oblíbené tržnice ve městě Kudowa Zdroj, kde koupíte
výborné uzené ryby, sýry, cukrovinky, čokoládu, klobásy a další chuťovky
Přihlásit se můžete v KIC na Palackého nám. 257.
Cena 200 korun

ZE SPORTU A KULTURY
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INZERCE

Nejvíc přihlášených soutěží
v historii sadského fotbalu

Tenisové rakety
opět v akci

Díky výborné práci trenérů našich nejmenších členů v posledních letech přihlásilo AFK Sadská pro tuto sezonu nejvíce soutěží v historii sadského fotbalu.

V sobotu 22. září se konal na místních tenisových kurtech 2. ročník turnaje dvojic
mužů a žen Sadské rakety 100+. Jak je
již z názvu patrné, hráči ve dvojici musí
mít dohromady 100 let a více. To neplatí, pokud je ve dvojici žena. Letos se jich
zúčastnilo celkem šest, z toho tři nesly
jméno Lucie.

Mladší i starší přípravky máme poprvé po dvou
týmech (A,B) a přihlásili jsme i nově vzniklou
soutěž pro nejmenší, tzv. předpřípravku. Kromě
toho již tradičně za Sadskou soutěží mladší žáci,
starší žáci a dorost. V soutěži dospělých za Sadskou již dlouhodobě hraje A i B tým. Mimo soutěž pravidelně pořádá utkání i „stará garda“.
Celkem se tedy můžeme pochlubit deseti týmy
v soutěžích a gardou.
V dnešní době, která fotbalu všeobecně moc
nepřeje, nás tento počet opravdu těší. Zda to
pomůže a i ti nejmenší budou hrát v našem

klubu až do dospělých, ukáže až čas. Každopádně v současnosti se práce s těmi nejmenšími daří
a to hlavně díky T. Lugmayerovi, L. Poláčkovi,
D. Bartákovi, R. Královi, T. Jiráskovi, J. Hrdličkovi, M. Maškovi a M. Málkovi. Snad se najdou
i do budoucna jejich nástupci a v dobře započaté
práci budou pokračovat.
Michal Klokočník

Sadští badmintonisté opět úspěšní
Badmintonový oddíl TJ Sadská se zúčastnil turnaje pořádaného kolegy z Milína. 14 dospělých a tři členové bývalého
oddílu mládeže nastoupili na palubovku
místní školní haly.
Hrálo se bodovacím systémem vždy na dva vítězné sety a za náš oddíl uspěli všichni mladí
hráči ve složení Justýna Štastná, Aleš Mašek
a Michal Husák, kteří prošli turnajem bez jediné
porážky a obsadili vždy prvá místa.
Kategorie žen:
1. místo: Květa Mazánková, Ivana Břízová
2. místo: Alena Řezáčová, Vendula Homolková
Kategorie mužů:
1. místo: Pavel Mazánek, Martin Kolbábek
2. místo: Mirek Řezáč, Milan Homolka
Kategorie mix:
1. místo: Jitka a Michal Maškovi
2. místo: Květa a Pavel Mazánkovi.
(všichni TJ Sadská)

Vzhledem k pozdnímu ukončení turnaje
a vzdálenosti jsme přenocovali v nedaleké Příbrami. Náš dík proto patří vedení města Sadská, které nám finančně přispělo. Celý turnaj se
hrál v režii hostitelského oddílu, jenž nám také
přislíbil účast na některém z námi pořádaných
turnajů. Úspěch našich hráčů těší o to víc, že
tento rok slaví sadští badmintonisté již sté výročí od založení.
Pavel Mazánek

Rozsvícení vánočního stromu
v neděli 2. prosince od 16 hodin
na náměstí v Sadské

Adventní čas, vůni jehličí, skořice a cukroví přivítáme
rozsvícením stromečku na náměstí Palackého.
Slavnostní podvečer zahájí starosta Milan Dokoupil
a pak se můžete těšit na vystoupení šikovných
dětí z mateřské i základní školy. Nebude chybět
živý betlém, svařák, grog, punč a také
vánoční show plná soutěží, balónků a písniček.
Parkoviště před zdravotním střediskem
bude uzavřeno od soboty 1. prosince večer.
Děkujeme, že přeparkujete svá vozidla na jiné parkoviště.

Vaše makléřa pro Sadskou a okolí

Martina Boušková

Děkujeme vám, voličům, za
důvěru, kterou jste do nás vložili.

Za příznivého počasí – i když pátek večer nevěstil nic dobrého – na kurtech bojovalo deset dvojic ve dvou skupinách. Celkovým vítězem se stali
Nikola Šabachová a Tomáš Boroven, druhé místo obsadili Pavel Kozák s Milanem Homolkou
a na bronzový stupínek se propracovala dvojice
Pavel Frank a Fanda Richter.
Velké díky patří řediteli turnaje Janu Homolovi za přípravu a organizaci, Pavlu Kozákovi
a Pavlu Mazánkovi za skvělý catering a zabezpečení pitného režimu a v neposlední řadě sponzorům (Parker – Prädifa, ČSOB Nbk, GJW Pha,
pan starosta Dokoupil) za poskytnutí drobných
předmětů pro ocenění účastníků, takže i poslední dvojice si mohla odnést drobnou cenu.
Jaroslava Kynclová
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Ukázali jste, že vám není lhostejné vaše
město. V nastávajícím volebním období
budeme usilovně pracovat na zvelebení
našeho města, tak abychom si vaši
velkou podporu zasloužili a splnili,
co jsme slíbili.
Kandidáti sdružení Společně pro Sadskou

Svěřte prodej
Vašeho domu
do zkušených rukou.

BYDLÍM TADY,
ZNÁM TO TADY

G8 Reality Nymburk

M: +420 602 681 581
E: martina.bouskova@re-max.cz
W: www.martinabouskova.cz

Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou.
Tel.: 606 527 091
Vykoupím staré knižní pozůstalosti, staré tiskoviny, staré obrazy,
sbírky starých pohlednic, fotografií, známek, LP desky, VHS a MC kazety,
staré deskové hry, rybářské potřeby a další zajímavé starožitnosti, případně
odkoupím a vyklidím celou pozůstalost. Tel.: 731 489 630

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

•

7. listopadu – Vyrábění z FIMO
hmoty
výtvarná dílna vedená Veronikou
Kmetovou
•
14. listopadu – HISTORIE STÁTU
IZRAEL
beseda na přání – krátký exkurz
do starověké i moderní historie Izraele
v podání Petra Plaňanského (termín
se ještě může změnit)
•
21. listopadu – LATINSKÁ AME‑
RIKA
další cestopisná beseda s Jiřím Haluzou, tentokrát se podíváme do Argentiny, Brazílie, Uruguaye
•
28. listopadu – JAK SE ŽIJE
MLADÝM
Diskuzní Rozcestí s Šimonem
Kmetem
Srdečně Vás zvou křesťané
z Apoštolské církve.
Kontakt: rozcesti.sadska@seznam.cz

Děkujeme všem, kteří přišli k volbám.
Podpory pro ODS Sadská si velmi
vážíme. V zastupitelstvu budeme
hlasem rozumu a zodpovědnosti.
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● Náborový příspěvek 10 000 Kč
● Malý tým – 10 lidí na směně
● Provoz na 1 směnu (plánujeme přechod na 2 směny)

Aktuálně hledáme:
Operátory výroby
Vedoucí výrobního týmu

800 44 66 55
VOLEJTE ZDARMA

www.magnanymburk.cz
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