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ROZSVÍTILI JSME!
Občané z dotčených ulic našeho města už mají konečně klid a my jsme rádi,
že se nám další změny vzhledu našeho náměstí i naplánovaných ulic podařily
ještě letos. Skončila výměna nového veřejného osvětlení ulic Dr. Sokola, Jesemany, Podskalí a Kostelní.

S

taré a nevyhovující osvětlení
těchto ulic bylo nahrazeno
novým, které je nejen vzhlednější, ale i příjemnější a hlavně je
daleko úspornější, než bylo staré.
Původní 250 Wattové žárovky byly
nahrazeny žárovkami o hodnotě
50W a tím, že jsou svítidla nižší,
plně postačuje i jejich světelný tok.
Osvětlení realizovala na základě
výběrového řízení firma Zahálka
a Moravec, která odevzdala poctivou
práci a patří jí poděkování.
ZCELA NOVÉHO osvětlení se
dočkalo i naše největší Palackého
náměstí. Nová svítidla na chodníku „Od Mozarta do školy“, na no-

vém chodníku od městského úřadu
k prodejně železářství a také čtyři
nové stožáry podél komunikace
realizovala firma RAISA Kolín.
I u této akce i přes drobné problémy
byly podmínky výběrového řízení
firmou dodrženy a naše náměstí
s novým chodníkem je zase o něco
krásnější. A ještě jedna dobrá zpráva: těšte se všude, protože tyto pěkné pouliční lampy budou postupně
zdobit celé město.
Výměnu veřejného osvětlení doprovázela i výměna nových stanic
veřejného rozhlasu, které ve výše
jmenovaných ulicích nahradily původní drátové vedení. Celkem bylo

těchto stanic nainstalováno 9 kusů
v celkové hodnotě více než 200 tisíc
korun. Rádi bychom spoluobčany
poprosili o spolupráci, aby nám
pomohli sledovat jejich provoz
a hlasitost a nebáli se nám oznámit
případnou poruchu. Pokud se domníváte, že je v našem městě místo,
které potřebuje ještě ozvučit, rovněž
se obraťte na správu majetku města. V rámci možností se budeme
i vašemu požadavku snažit vyhovět.
Těmito stanicemi však celé město
osazeno nebude, rada schválila jiný
projekt, který bude do budoucna
ozvučení Sadské řešit jako celek.
Václav Frank, místostarosta
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zprávy z radnice
Z jednání rady města
Sadská, 18. 11. 2015

Rada města doporučila ZM schválit:
l úpravu rozpočtového výhledu na
rok 2016
l rozpočet města Sadská na rok
2016, který vychází z upraveného
výhledu na rok 2016. Rozpočet se
stanovuje jako přebytkový
l rozpočet VHČ města Sadská na
rok 2016
l v rozpočtu PO stanovit jako závazný ukazatel mzdové prostředky.
Rada města pověřila:
l radního pana M. Dokoupila řízením projektů v oblasti cyklodopravy
a jednáním s dotčenými institucemi.
Rada města schválila:
l smlouvu č. 1014 o odvozu odpadu kontejnerem obce Radim a uložení na skládku, tj. odvoz a uložení 1 t
odpadu 895,- Kč bez DPH, měsíční
pronájem kontejneru 280,- Kč/ks bez
DPH, dopravné ve výši 28,- Kč/km bez
DPH a výkon na místě, činnost přídavného zařízení 90,- Kč/ks bez DPH
l pronájem lesních pozemků ve
vlastnictví města Sadská ve spoje-

ní s výkonem činnosti odborného
lesního hospodáře a zajišťováním
služeb spojených s péčí o les společnosti Deblice – Lesy, s. r. o.,
Deblice 174, 289 01 Dymokury
na dobu určitou od 1. 1. 2016 do
31. 12. 2020 za dohodnuté nájemné
ve výši 1.100.000,- bez DPH s tím,
že po dobu trvání nájemního vztahu
bude na účtu města Sadská uložena
vratná kauce ve výši 220.000,- Kč
l přidělení bytu č. 10 v DPS Sadská panu Petru Jelínkovi, nar.
24. 10. 1941, Zvěřínská 996, Sadská
od 1. 12. 2015
l pronájem bytu č. 1 v č. p. 181
v Kostelní ulici na dobu určitou do
31. 12. 2017 dosavadnímu uživateli
panu Milanu Fridrichovi
l pronájem bytu č. 3 v č. p. 369
v Husově ulici v Sadské panu Ondřeji Danišovi na dobu určitou od
1. 1. 2016 do 30. 6. 2016.
Rada města povolila: prodej kaprů
na dvoře hasičské zbrojnice ve dnech
21. – 23. 12. 2015.

Krátce
l Strážník Libor Krejsa odešel
od Městské policie. Děkujeme
mu za spolupráci a vítáme
v týmu Patrika Wolfa, který byl
zvolen ve výběrovém řízení.
l Prosíme návštěvníky vyhlídky
u kostela, aby v těchto místech
udržovali pořádek a nevyhazovali odpadky přes zeď. Uklízejí
je občané na svých pozemcích
a právem si stěžují.
l Upozorňujeme chataře, aby
při zazimování pečlivě zabezpečili svůj majetek a nenechávali v okolí domů lákadla pro
zloděje.
l Nezapomeňte, že poslední
termín svozu bio popelnic v letošním roce je 1. prosince.
l Prosincové číslo Sadských
novin vyjde 21. 12. Písemné
příspěvky zasílejte nejpozději do
14. 12. 2015.

Rada města vybrala: jako strážníka
Městské Policie Sadská pana Patrika
Wolfa.
Rada města zamítla: stížnost majitelů Dětského obchodu Koníček,
manželů Koníčkových, na kvalitu
tisku inzerátu v Sadských novinách
č. 8/2015 jako neopodstatněnou,
protože text je čitelný.
Rada města doporučila ZM zrušit:
pověření pana Lukáše Moravce
plněním některých úkolů při řízení Městské policie Sadská ke dni
31. 12. 2015.
Rada města rozhodla: že s platností
od 1. 11. 2015 budou na webových
stránkách města v registru smluv
zveřejňovány ve formátu PDF veškeré schválené smlouvy s výjimkou
smluv pracovních a smluv nájemních k bytům ve vlastnictví města
Sadská. Osobní údaje fyzických
osob budou anonymizovány.
Další zasedání Rady města Sadská
se bude konat dne 2. 12. 2015

Z jednání
zastupitelstva

Zastupitelstvo města Sadská
se dne 4. 11. 2015 se mj. usneslo takto:
Zastupitelstvo města schválilo:
l směnu pozemků se společností BG Technic cs, a.s. podle tabulky s tím, že město Sadská uhradí společnosti BG
Technic cs rozdíl v hodnotě pozemků ve výši 23.686 Kč
l prodej pozemků v k. ú. Sadská, a to p.č. 1986/59 o výměře 2941 m2, 1986/53 o výměře 2849 m2, p.č. 1986/67
o výměře 385 m2 (pozemek oddělený geometrickým plánem od pozemku p. č. 1986/62) za cenu ve výši 400 Kč
za 1 m2 společnosti Norma za účelem výstavby nového
obchodního domu Norma včetně parkoviště
l prodej pozemku p. č. 1986/66 o výměře 566 m2 (pozemek oddělený geometrickým plánem od pozemku p. č.
1986/55) za cenu ve výši 1.100 Kč,- za 1 m2 společnosti Norma za účelem výstavby nového obchodního domu
Norma včetně parkoviště
l připojení města Sadská k žádosti města Nymburk
o přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí
na lokální výstražný systém, varovný a informační systém
a digitální povodňový plán.
Zastupitelstvo města souhlasilo:
l se zrušením svazku Sdružení obcí „Kersko“, na adrese
Železniční 127, 289 12, IČ: 709 12 254, vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 58794.
V Sadské dne 5. 11. 2015.
Další jednání zastupitelstva se uskuteční 14. 12. 2015
v 17 hodin v budově MěÚ.

Slovo

starostky

Pravda a lež
Lže, když tvrdí, že jeho
inzerát v Sadských novinách je rozmazaný a že si
starší lidé chodí stěžovat,
že ho nemohou přečíst.
Pravda je, že text je
naprosto čitelný a bez závad. Pochopila jsem
tedy, že zadavatel nemá peníze a nabídla mu
splátkový kalendář. U nás se totiž platí až po
zveřejnění inzerátu. Nebývá to zvykem, ale
navázali jsme na zajetou tradici a nutno říct,
že nevznikl jediný problém. Ten současný
nás poučil natolik, že jsme změnili pravidla.
Ublížený muž pro svou lež získal i neohroženého zastupitele, který mi s nadšením,že
má kauzu, strkal na jednání pod nos tablet
s argumentem, že v inzerátu poskakují jakési
pixely. Já jsem se rozčílila a on měl radost.
Vztekám se pokaždé, když mi někdo tvrdí, že
jedna a jedna jsou tři. Teď už v klidu znovu
opakuji, že inzerent si zadal reklamu do
tištěných novin a nikoliv na internet. To, že je
reklamní stránka součástí Sadských novin na
webových stránkách města a ještě navíc zcela
zdarma, tak to je jen naše dobrá vůle, jakýsi
neprojednaný nadstandard! A pozor, otevřela jsem si ty webovky na několika počítačích,
otevřeli si je i ostatní, a nikdo ani tam,v internetové verzi žádnou vadu nezjistil (možná
chyba v prohlížeči…). Mimochodem,
tvrzení, že si starší lidé stěžují na nečitelnost
je hloupé. Mám si vážně myslet, že si Sadské
noviny čtou z internetu, když mají pravidelně ve schránkách tištěný výtisk zadarmo?!
Ještě nedávno jsem chtěla sama využít služeb
pana podnikatele. Po této události mám o
něm ale vážné pochybnosti a jak říká doktor
Štrosmajer ve známém seriálu na adresu
neschopného doktora Cvacha, nesvěřila bych
mu ani obřízku jezevčíka! 
Eva Jurinová


UPOZORNĚNÍ !

osince bude
V pondělí 28. pr
a na Silvestradnice uzavřena
pracovní doba
ra 31. prosince
hodin.
zkrácena do 12
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Miluje Veroniku, Karolínku, Simonu, Andulu, Pepina a Ferdu
Je to typ muže, který když stojí opodál, máte pocit, že se nemůže nic zlého stát a kterého ženy jistě rády
vidí po svém boku, protože se cítí bezpečně. Však když je třeba něco opravit, zapojit, vypojit, zajistit,
navrtat, narovnat, zvednout a postavit, přinést, vynést, vyvézt, zmenšit, zvětšit, zavěsit, vybourat, narovnat,
odmontovat, namontovat, poradit a zachránit a vůbec správně uchopit, volají Pepu! Když drží v náručí svou
nedávno narozenou dcerku Karolínku, je úžasný kontrast dokonán. Je to

PROSTĚ CHLAP!
Seznámila jsem se s ním skrze prahy, které
byly na radnici nad schody a při vstupu do
kanceláře. Bylo jich nějak moc a dostatečně
odfláknuté přímo na zabití. Poprosila jsem
pana Doležala, který okamžitě přišel, vytrhal, zarovnal, upravil a je klid.
Chtěl jste zůstat ve vašem rodném městě,
když jste ukončil Střední odborné učiliště
železniční v Nymburce?
Plány, neplány, nastoupil jsem do provozu v ŽOS
Nymburk a zanedlouho přišel povolávací rozkaz
na vojnu a já v dubnu 1992 pěkně rukoval do Prostějova, kde jsem strávil krásných, ale těžkých pět
měsíců. Pak mě převeleli do Kbel v Praze a po vojně už jsem se k tomuto povolání nevrátil.
Nabízí se ohlédnutí po nějaké lehčí práci…
Kdepááák, pár let jsem pracoval u zednické firmy
a poté nastoupil v Nymburce k Českým dráhám
jako posunovač. Později mi umožnili stát se vedoucím posunu na osobním nádraží. A věřte mi,
že práce to byla skvělá, i když těžká a někdy i dost
nebezpečná.
Kdy nastala změna soukromého života?
V roce 1996 jsem se oženil s manželkou Jitkou, za
rok jsme se stěhovali z Píst do Sadské a začali předělávat baráček. Když se narodila dcera Simona,
přemluvila mě rodina, abych od ČD odešel a tak
jsem v roce 2000 nastoupil jako přípravář a seřizovač u firmy Parker Hannifin v Sadské. Začal jsem
tu vlastně bydlet i pracovat a vrátil se tak do svého
dětství, protože jsem v Sadské chodil do základní
školy. Radoval jsem se předčasně. Brzy přišly zlé
časy a začalo se mi rozpadat manželství. Musel
jsem opustit Sadskou a po nějaké době i Parker.
Porazilo vás to?
Ne, ne, spíše poučilo… Okamžitě se vzdávat, to
není řešení. Bylo by to na delší povídání, pár

let jsem se těžce protloukal životem, než jsem se
opět do Sadské vrátil. Živil jsem se jako pokrývač
střech a v roce 2006 získal od města byt. Když se za
dva roky uvolnil byt v hasičské zbrojnici, neváhal
jsem a přestěhoval se tam. Jsem už od svých 18 let
dobrovolným hasičem a v Sadské od roku 1999.
A kolik schodů to je odtamtud do vašeho
nynějšího zaměstnání?
Z hasičárny to je vlastně jen krůček, rovných
24 schodů. Kdybych spočítal kolikrát jsem je vyšel
od roku 2010, kdy jsem tady jako vedoucí údržby
města začínal, bylo by to vysoké číslo. Na dílně,
jak u nás říkáme, je celkem 6 stálých zaměstnanců
a v sezóně také 5 dalších z úřadu práce. Práce tu
je stále dost, jako sekání trávy, úklid listí, odklízení sněhu… podle toho jaké je roční období, takže
vlastně za každého počasí.
Když se řekne úklid města, co všechno musíte zajistit?
Kromě toho komplexního úklidu a různých oprav,
svážíme odpad z chatových osad Vodrážka, Mrsoly a Zámeček. Bohužel si někteří občané pořád
neuvědomují, že třídit a ukládat odpad se smí jen
na vyhrazená místa, proto odklízení černých skládek a nepořádku okolo kontejnerů je tu opravdu
na denním pořádku. Naše dílna také zajišťuje práce s plošinou nebo odvoz fekálií, takže jak říkám,
práce pořád dost.

Může v takové partě, kde je pořád co dělat,
vzniknout ponorková nemoc?
Občas to někde skřípe, protože práce s lidmi je
tvrdý oříšek i v terénu, ale přesto si myslím, že tu
je celkem dobrá parta, která se snaží dělat Sadskou krásnější a lidštější.
Dvanáct let jste vedl mladé hasiče, to je
obdivuhodná dobrovolná aktivita, protože vyžaduje čas, odbornost a trpělivost.
Ještě vás to pořád baví?
Baví a nikdy nepřestane, dnes už ale bohužel

z časových důvodů pouze vypomáhám. Jsem zastupujícím velitelem jednotky a členem výjezdové
jednotky a tam se zatím snažím fungovat jak jen
to jde. Ono jezdit k ohni, na povodně nebo odklízet spadlé stromy, dá také zabrat. Vždyť letos jsme
zvládli téměř 30 výjezdů. Samozřejmě do toho
spadají i kulturní a společenské akce, které spolek
hasičů pořádá nebo zajišťuje. To je např. pálení čarodějnic, dětský den a další.
A teď k nejšťastnějšímu okamžiku ve vašem životě. Jaké to bylo, když nastal?
Letos v červnu se nám s přítelkyní Veronikou narodila dcera Karolínka. Je to naše krásné roztomilé
sluníčko, které nám dělá radost každý den stále víc
a víc. Stal jsem se samozřejmě nejšťastnějším tátou na celém světě a patřičně jsem to oslavil. Mám
teď zkrátka o další strach v životě navíc, protože
mě strašně moc trápí do jak špatné doby se vůbec
dnešní děti rodí, jaký je na tom světě hnus. Všude
se střílí, zabíjí, bombarduje. Co jí řeknu až se začne
vyptávat? Už teď je zvědavá. S Veronikou uděláme
všechno, aby byla šťastná.
Když Pepu Doležala nevidím za volantem,
u ohně, při práci v ulicích nebo v dílně,
s dětmi na táboře, co ještě dělá?
Pořídili jsme si starší domeček v Hořátvi, který
samozřejmě pořád renovujeme, tak na své koníčky moc času nemám. Ale i přesto se věnuji
malé zahrádce, kde si vypěstujeme nějakou tu
zeleninku. Chovám králíky a slepice, nesmím
opomenout naše papouchy Koreláky Pepina,
Ferdu a Andulu. A když to jde, utíkám relaxovat do přírody na houby nebo na ryby, nejraději na krásnou řeku Labe. A jestli berou? To
není důležité, hlavně ten klid a pohoda. Také
rád vařím, nemám problém připravit cokoli
a vždy to všem chutná!
…a přání k Vánocům?
Bohatého ježíška, krásný nový rok plný lásky, štěstí a spokojenosti. A mé přání na závěr? Ať se všichni mají rádi a sadšťáky i chataře prosím, ať nám
nepřidělávají tolik práce s úklidem města.
Za rozhovor poděkovala Eva Jurinová
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ze života města

Svatomartinský lampionový průvod v maskách již potřetí
Historie lampionových slavností je stará tisíce let. Thajci tvrdí, že první lampiony vznikly v jejich zemi, naopak Číňané jsou si jisti,
že je vymysleli čínští mniši vyznávající buddhismus, aby se přiblížili bohům. Lampiony jsou prostě součástí nejrůznějších etnik
a kultur po celém světě a hojně se používaly
(a stále používají) při nejrůznějších slavnostech, průvodech a tradičních obřadech.
Pro oživení této dětmi oblíbené tradice jsme
si vypůjčili svatého Martina a pradávný německý průvod světel, na který se chodilo se

zapálenými loučemi. V čele průvodu jel svatý Martin na koni ve válečné zbroji, rozdával
dětem sladkosti, zapalovaly se ohně a hrála
muzika. Naše muzika spustila ve čtyři hodiny
odpoledne ještě za světla. Byla sice z reproduktoru, ale děti si při ní zahrály, zazpívaly
a zatančily s kašpárkem Vendelínem. V půl
páté přijel „Martin“ se svou družinou a děti
se mohly povozit na koních. Oheň jsme také
zapálili, ale jen tam kde měl být - v ohništi
v areálu Junáku, kde se na něm opékaly výborné špekáčky. Po páté hodině vyrazil dlóó-

óuhý průvod s překrásnými barevnými lampiony a „svatý Martin“ nás se svojí družinou
na koních provedl městem. Po průvodu se
ještě spousta dětí s rodiči vrátila na Husínek,
kde se všichni mohli občerstvit čajem a rodiče
svařákem, kávou nebo grogem. Děkujeme, že
jste přišli a strávili s námi příjemné odpoledne. Děkujeme také za spolupráci městské policii, panu Tomáši Bělskému z Kostelní Lhoty
a jeho koním a panu Patriku Šimůnkovi alias
Vendelínovi (Nezávislé divadlo).
KIC města Sadská a JUNÁK SH 74 Sadská

ŠKOLNÍ TVOŘIVÝ KLUBÍK
PRO DĚTI 4. - 6. tříd ZŠ

pod vedením Radky Kudrnové
V Klubíku si vaše děti mohou hrát, tvořit, povídat,
relaxovat, psát si domácí úkoly, naučit se novému,
potkat své kamarády a využít smysluplně s ostatními volný čas po škole v bezpečném prostředí.
l KDY: vždy pondělí, úterý a čtvrtek 13 – 17 hod.
l KDE: prostory RC ŽIVOT JE HRA,
Palackého náměstí 3, Sadská
l CENA: 375,- Kč/ měsíc (volitelná
docházka 1-3x/ týden) Začínáme od 4. 1. 2016
Máte-li o klub zájem, prosíme, přihlaste se nejpozději do 21. 12. 2015
na e-mail: rybka.radka@seznam.cz nebo na tel. 774 154 414
Klub bude otevřen pouze při minimálním počtu 10 dětí.

Knihovna v novém kabátě

JESEMANY – ulice, která bude mít nové chodníky a na nové vozovce se finišuje.
Místní obyvatelé si tu užili už dost nepříjemností. Firma HALKO z Nové Vsi
u Kolína odvádí velmi dobrou práci a dá se předpokládat, že do konce měsíce listopadu 2015 budou práce v ulici ukončeny. Jesemanští tak k Vánocům dostanou
vytoužený dárek, který si po těch letech v provizoriu zaslouží.

Městská knihovna K. Viky se
nám zahalila do lešení a zabezpečujícího hávu. Uklízejí se půdní
prostory a do konce roku dojde
k výměně poškozených trámů
a položení nové střešní krytiny.
Dokončí se i práce, které s výměnou krytiny souvisejí. Do střechy
objektu totiž patnáct let zatékalo! Věřme, že počasí tyto práce
umožní, abychom v jarních měsících příštího roku mohli pro-

vést opravu fasády celého domu.
Mnozí se ptají, proč začínáme
teď, v zimních měsících? Pokud
nebude vydatně pršet, střecha se
dá dělat. Pro odbornou firmu Fi
STAKL z Vrbové Lhoty to není
problém. V letních měsících nastaly potíže, protože i přes včasná
výběrová řízení, která proběhla
ve dvou kolech, nakonec dvě vítězné firmy od zakázky odstoupily. Věříme, že vše dobře dopadne.

ze života města
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Rozsvícení vánočního stromečku v Sadské
v neděli 29. 11. od 16 hod.
Palackého náměstí (před knihovnou)

Přijďte s námi přivítat adventní čas spojený s vůní jehličí, skořice a cukroví. Rostlý
stromeček na náměstí Palackého rozzáříme v našem městě spolu s žáky základní
a mateřské školy. Můžete se těšit na pár hřejivých slov paní starostky Evy Jurinové,
klobásy, svařák a punč od hasičů a také štrůdl od kuchařek z mateřské školy.
Aby se děti trochu zahřály, přijede vánoční skřítek s medvídkem a předvedou
spoustu písniček, soutěží a legrace.
(Upozorňujeme, že bude v pátek 27. 11. večer
parkoviště před zdravotním střediskem
uzavřeno. Děkujeme, že přeparkujete
svá vozidla na jiné parkoviště.

Jak se prodává NORMA!
Zastupitelstvo města schválilo
na svém zasedání dne 4. 11. 2015
souhlas s prodejem a cenou pozemků pro výstavbu prodejny
NORMA .
Co předcházelo?
Na zasedání rady města konaného
dne 9. 4. 2014 byla představena žádost spol. NORMA k.s. o odkoupení pozemků parc. č. 1986/53,
parc. č. 1986/59 a části pozemku
parc. č. 1986/62 (dále jen „pozemky“) za cenu 300,- Kč/m² za
účelem výstavby nové prodejny.
Záměr prodeje pozemků schválilo zastupitelstvo města Sadská
na svém zasedání konaném dne
18. 6. 2014 při stanovení kupní
ceny ve výši 400,- Kč/m². Na zasedání rady města konaného dne
16. 7. 2014 došlo v návaznosti na
předchozí schválení záměru prodeje pozemků ke schválení smlouvy
o zřízení předkupního práva s účinky věcného břemene a smlouvy
o smlouvě budoucí kupní.
Došlo k prodeji?
Ptáte se nás, proč zastupitelstvo
opět prodává pozemky, když se
má obecně za to, že pozemky byly
Normě prodány už v polovině
roku 2014?

Proto jsme se rozhodli celou záležitost
stručně objasnit.
Po nástupu nového vedení radnice
začala společnost Norma uplatňovat svůj nárok vyplývající ze
smlouvy o smlouvě budoucí kupní a rovněž i ze smlouvy o zřízení
předkupního práva s účinky věcného břemene. Smlouvy byly podepsané bývalou starostkou C. Pajkrtovou dne 9. 10 resp. 20. 11. 2014.
Z nich vyplývá povinnost města
uzavřít kupní smlouvu na základě
výzvy kupujícího. Vedení města
začalo mít určité pochybnosti především proto, že zmíněně smlouvy
byly podepsány bývalou starostkou těsně dva dny před volbami
9. 10. 2014 a ze strany kupujícího
teprve dne 20. 11. 2014. Tedy až
po nástupu nového zastupitelstva,
které začalo plnit svůj mandát dne
6. 11. 2014. Proto město zadalo
zhotovení právního stanoviska
k těmto již podepsaným právně
vymahatelným závazkům a chtělo
vědět, zda je tento procesní postup
v souladu s platným zněním zákona o obcích č. 128 Sb.
Jsou smlouvy platné?
Citujeme z právního stanoviska: „…protože nebyly spl-

něny procesní předpoklady pro
schválení a uzavření smluv ze
dne 20. 11. 2014, je potřebné
považovat smlouvy za neplatné.
Došlo pouze k jejich projednání
a schválení radou města, která
však není podle zákona o obcích
č. 128 Sb. kompetentní ke schvalování smluv v případě, kdy
dochází ke změně majetkové
dispozice (prodeji) nemovitosti (pozemků) v majetku města.
Je tedy třeba konstatovat, že
ke schválení uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí kupní
a smlouvy o zřízení předkupního
práva s účinky věcného břemene
je kompetentní ze zákona zastupitelstvo města. Za zvlášť omezující pro město je fakt, že podepsanými smlouvami je navíc město
zatíženo nemožností nakládat se
svým majetkem minimálně do
r. 2020! K pochybení došlo
i tím, že na jednání zastupitelstva konaného dne 18. 6.
2014 ani na dalších jednáních zastupitelstva nebyly výše
uvedené smlouvy projednány
a schváleny.
Smlouvy následně podepsané bývalou starostkou ze dne
9. 10., resp. 20. 11. 2014 vycházely pouze z odsouhlaseného

záměru zastupitelstva pozemky
prodat a zřejmě i z mylného názoru o kompetencích rady města. V návaznosti na stanovisko
k právnímu charakteru smlouvy
o zřízení předkupního práva
s účinky věcného práva ze dne
20. 11. 2014 je nutné a to z důvodu vymezených v § 39 odst.
1 a v ust. § 41 odst. 3 zákona
o obcích pohlížet jako na neplatné. Dalším problémem bylo
i nesprávné zveřejnění záměru
o prodeji pozemků společnosti
Norma. Nebylo postupováno podle zákona a tak se hledí na tento záměr jako na nezveřejněný
a následná právní jednání jsou
neplatná!“
Celý proces tedy
letos začal znovu.
Město vstoupilo do jednání
s Normou s tím, že se musí
celý prodej zejména s napravením procesních vad opakovat! Smlouva byla jednoznačně
pro město nevýhodná a nyní se
dostalo do nevýhodné situace
v jednání, kdy hrozí, že bude vystaveno soudní žalobě za zmařené předkupní jednání!
Eva Jurinová
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z kultury
novinky
v knihovně
Michal Viewegh – Biomanžel
Biomanžel je volným pokračováním
Vieweghova bestselleru Biomanželka.
Spisovateli Mojmírovi praskne v cíli pražského maratonu aorta a někdejší světák
se tak na několik let změní v komického
neurotika. Takovou proměnu unese
jen málokterá žena, zvláště když se její
choť ve slabé chvíli přizná k nevěře. Ani
manželka Hedvika není výjimkou.
Jojo Moyesová
- Dívka, již jsi tu zanechal
Píše se rok 1916, když francouzský malíř
Edouard Lefevre odchází bojovat na frontu.
Jeho mladé manželce Sophii po něm zůstane na památku jen její portrét, na svou dobu
poněkud nezvyklý. Když městečko,
v němž Sophie žije, padne do rukou Němců, upoutá Sophiin portrét německého
důstojníka, který je jím doslova posedlý.
Sophie je odhodlána riskovat cokoliv, jen
aby mohla znovu spatřit svého muže.
Alexandra Potter
- Tentokrát to bude jinak
Jaký je recept Alexandry Potter na zlomené
srdce? Stačí k tomu pradávný rituál. Až
budou na silvestra hodiny odbíjet půlnoc,
hodíte do ohně všechno, co vám připomíná
ztracenou lásku, a nahlas vyslovíte přání:
„Kéž bych ho nikdy nepotkala“. Tess
Connellyová vyzkoušela na vlastní kůži,
že tenhle recept funguje! Když si ani po
třech měsících po rozchodu se Sebem,
na něj nedokáže vzpomenout, aniž by se rozbrečela,
rozhodne se uchýlit k magii.

Koncert v kostele sv. Apolináře Sadská
v neděli dne 13. 12. 2015 od 18 hod.
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY
Pěvecký kvartet
DANUBIUS SINGERS
Umělecké vedení a varhany:
Daniel Simandl
Po úspěšném loňském
vystoupení zapěje i letos Jaroslav Pehal spolu se svými
pěveckými kolegy překrásnou
Českou mši vánoční při pří-

ležitosti 250. výročí narození
a 200. výročí úmrtí Jakuba
Jana Ryby. Pěvecký kvartet
Danubius Singers je součástí
úspěšného pěveckého okteta
Danubius Octet Singers
zaměřeného na interpretaci
české, slovenské a slovanské vokální tvorby. Kvartet
sdružuje čtyři profesionální
sborové pěvce a hudební pedagogy, členy sboru Vídeňské
státní opery, sboru Slovenské
filharmonie a jiných významných těles.
Děkujeme římskokatolické
církvi farnost Nymburk za
spolupráci a za to, že umožnila konání tohoto koncertu
v kostele sv. Apolináře.

Přijďte mezi nás! Kdy?
Každou středu od 18.30 v Kulturním
a informačním středisku v Sadské (1. patro
budovy muzea na Palackého náměstí).
• v pátek 4. 12. – zveme všechny na
předvánoční koncert, kde vystoupí Jindřich
Černohorský s kapelou – vítěz ceny Českého
rozhlasu Sever a také účastník finále Porty

2014 a Mezinárodního finále Porty 2015.
Konat se bude od 18.30 v KICu v parketovém
sále. Vstup volný. Po koncertě bude k dispozici malé občerstvení.
V prosinci budou Rozcestí pouze dvě, a to
v pátek 4. 12 od 18.30 – KONCERT a ve
středu 16. 12. VÁNOČNÍ posezení a vyrábění. Těšíme se na Vás.
Pořádají křesťané z Apoštolské církve. Kontakt: rozcesti.sadska@seznam.cz

MIKULÁŠSKÁ POHÁDKA S NADÍLKOU!
Čert Makrela 5. 12. od 10 hod. v kině
Pekelně veselý pohádkový kabaret
pro hodné i zlobivé děti
Čert Makrela je lenoch, kterého ze spánku nevytrhne ani
Lucifer. Jednou však do pekla zabloudí děti, kterým se
podařilo ukrást pirátům plánek k pokladu. Tohle si piráti
nemohli nechat líbit, a tak je v pekle najednou docela
plno. Co si s tím nešťastný čert Makrela počne?
Po skončení pohádky přijde Mikuláš s andílkem a čertem
a rozdá dárečky! Milí rodiče, nadepsané balíčky pro
vaše děti můžete v kině odevzdat mezi 9,00 – 9,30 hod.
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různé

Odposlechnuto
tentokrát

téma zvířátka

Ovociáda byla

především sladká

Poslední zářijový den patřil
v naší škole projektu pod názvem
„Ovociáda“, do kterého se zapojili
všichni žáci. Ve vyšších ročnících
jsme se rozdělili na vodiče mladších žáků a organizátory jednotlivých stanovišť. Většina stanovišť
byla umístěna ve třídách, zbytek
venku na školním dvoře.
Cílem bylo seznámit mladší žáky s podzimem a věcmi
s ním spojenými. Úkoly na stanovištích byly tedy tematicky
spojené s ovocem a přicházejícím ročním obdobím. Bylo
toho více, ale nejlákavější byl

začátek, a to soutěž o nejlepší ovocnou dobrotu. Zapojilo
se hodně žáků a rodičů. Sešla
se celá řada výborných buchet
a koláčů a zákusků, až byl problém vybrat ten nejlepší kousek. Nakonec se to podařilo
a vítězem se stal Ondra Hlavica. Speciální cenu poroty za
mňamku, kterou vidíte na fotografii, získala Nikola Kvízová.
Projektový den se vydařil
všem, výhercům moc gratulujeme!
Denisa Caňkářová, Adéla
Šmejkalová, žákyně 9. ročníku

FOTOSOUTĚŽ
Aktuální
fotohádanka

Správná odpověď na
minulou otázku je:
Detail znaku najdeme nad vchodem do
domu č. 369 v Husově
ulici. Tentokrát přišla
jen jediná odpověď
a cenu vyhrává paní
Naďa Víznerová ze
Sadské.
Další záběr naší
fotohádanky je opět
ze Sadské a ptáme se,
ve kterém místě je tato
podezdívka? Odpověď
zašlete co nejdříve na
redakce@mesto-sadska.cz, nebo ji
Fotohádanka osobně doručte do
podatelny MěÚ.
z minula

• „Tak jsem si koupil psa.“
„A co máš? Jezevčíka?“ „Seš blbej? Budu se ke psovi ohýbat, né?
• „Já vychovávám psa demokraticky! Vždycky mu řeknu: Tak
lehneš, nebo ne? No a on si vybere
a buď lehne, nebo ne…“
• „Jé slečno, vy máte ale krásnýho
pejska! Můžu si vás pohladit?“
• „Prosím tě, co to máš za kočku?
Dyť nemá ocas!“ „No nemá no…
To je totiž úsporná kočka! Když ji
v zimě pouštím domů a zase ven,
tak nevyvrzá tolik tepla…“
• „Já svýho psa nikdy nebiju!
Když mě naštve, tak s ním prostě
nemluvím. Hele on je z toho normálně úplně hotovej a plazí se
nešťastně přede mnou.“
• „Z domácích zvířátek chovám
už akorát akvarijní rybičky. Ty
aspoň neřvou, když mají hlad!“
• „Chlapi, co to pečete? To je
taková libová vůně…“ „Bera-

na!“ „Berana??? Kde jste sehnali
berana?“ „Ále, toho přivezla známá z Kerska. On jim už třikrát
pokousal listonošku…“
• „To je náhodou velice ušlechtilej
pes. Žere úplně všechno a nejradši má malý děti.“
• „Tak jsme přišli o psa…“ „Co se
mu stalo?“ „Ten náš blbec byl sice
malej, ale bytostně nesnášel velký
psy. No a na sousedova dobrmana byl tak těžce vysazenej, že se
k němu nakonec podhrabal…“
• „Kdepak, já a kůň, to nejde
dohromady. Nemá spojku, brzdu
a volant, takže to je pro mě neovladatelný zvíře.“
• K opilému plačícímu muži na
náměstí: „Jardo, co se ti proboha
stalo?“ „Když já nemůžu domů!“
„Co, stará tě zbije?“ „Ale ne,
stará si už zvykla, ale já mám
doma psa a když na něj dejchnu,
tak mě kousne…“

Pyrotechnika
Celoročně oslavujeme boucháním petard a rachejtlí, ale v době Vánoc
či vítání nového roku budeme rány slýchat častěji. Pokud se rozhodnete
zakoupit zábavnou pyrotechniku, je třeba ji pořizovat výhradně v obchodech
tomu určených. Skladujte ji mimo dosah dětí a na místech, kde nemůže
dojít k jejímu vznícení a samovolné aktivaci. Pyrotechniku musíte odpalovat
dle návodu vždy venku v bezpečné vzdálenosti od objektů, nejlépe na volném prostranství, aby nemohly rachejtle zalétnout na střechu nebo oknem
do objektů, kde by způsobily požár. Neodbornou manipulací s pyrotechnikou či nepostupováním dle návodu může dojít ke zranění. Pokud chcete mít
větší ohňostroj, svěřte jeho uspořádání raději odborníkům.

Pozor na svíčky

Advent se nám kvapem
blíží. Mnoho z nás si už
teď zpříjemní večer zapálením svíčky. Neopouštějte domov, dokud svíčka
nedohoří a nebo dokud ji
nezhasnete. Je nutno si
také uvědomit, že zapálenou svíčku nelze položit
kamkoli a na cokoli. Svíčka
musí být umístěna na stabilní nehořlavé podložce
bránící přímému kontaktu
hořící svíčky s podkladem
(často je to chvojí adventního věnce). Svíčky umisťuj-

te v dostatečné vzdálenosti
od hořlavých materiálů,
nedávejte je k oknům do
průvanu, blízko záclon,
blízko sedaček či jiných
textilií, ani na poličku či
skříň, neboť oheň se rychle
přenese na nábytek a
textilie. Rizikovou
skupinou jsou pak
malé děti a starší lidé. Svíčka
je krásná, ale
stává se bez
dohledu nebezpečnou.
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poslali jste nám

Černá stavba musí pryč

Posílám vám fotografii přístřešku pro auta, který byl vybudován
na veřejné komunikaci města na východní straně SVJ 860, ulice
Rašínova. Když jsem jednoho z obyvatelů domu, který stavbu rekonstruoval, upozornil na černou stavbu, tak jen pokrčil rameny.
Několik parkovacích míst tam má své majitele a nikdo jiný tam
nesmí parkovat. Skupina lidí si tak přivlastnila část společného
městského pozemku, budují si tam garáže a nikomu to nevadí?
V minulosti se zde i zranilo dítě, když vlezlo pro míč na střechu
této konstrukce a propadly se pod ním vlnky, protože střecha
není zpevněná a představuje bezpečnostní riziko. Nebo si v Sadské může každý postavit kde chce co chce? občan Sadské.

Česká pojišťovna

Nápoje v Paroubkově

ulici

Vyjádření MÚ
ek

Dětský obchod Koníč

Pizzerie vedle Husarky

Že si v Sadské

každý dělá co chce?

R

ozhodně to tak vypadá
u záboru veřejného
prostranství, o který
nikdo z uvedených na záběrech Městské policie nepožádal. Městské pozemky
zneužívají dotyční zdarma

ke své reklamě
a porušují tak Obecně
závaznou vyhlášku města
Sadská č. 4/2012 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství. Všimneme si
i dalších.

Dobrý den,
kme nem, mimo jiné mými
zabý vám se rodinnou historií a rodo
Můj prapradědeček Ing.
ů.
irch
přímými předky z rodu Schn
1802 † 20. 7. 1877), otec
Jose f Emanuel Schnirch (* 25. 12.
ra např. pomníku v Poděsochaře Bohuslava Schnircha, auto
cí postavil v roce 1834 na
bradech, podle dostupných informa
odářský mi a hostinskými
hosp
s
silnici u Sad ské poštovní dům
budovami.
tifikovat místo, kde tento
Zajímalo by mě, zda je možné iden
a dochovaly nějaké části.
dům stál, popřípadě zda se dodnešk
a nebo stavby pro účely
míst
i
ntac
Rád bych pořídil fotodokume
, kdysi také spolupracovník
rodinného archívu. Jose f Schnirch
proslavil stavbou železnic,
Joachima Bar randeho, se později
z Vídně do Terstu. Je také
zejména nejobtížnější části dráhy
střechách, z nichž jedna,
ch
zový
spoluautore m publikace o řetě
ské Bystrici.
kterou postavil, se dochovala v Ban
kou informaci o působení
něja
má
kdo
o,
někd
se
Prosím, ozve
Jose fa Schnircha v Sad ské?
ne
Srdečně předem děkuji. Dr. Jiří Pay

1. stavba přístřešku na auta parc.č. 230/21 se
nachází na pozemku Města Sadská a nebyla
stavebním úřadem povolena.
2. stavbu by bylo možné tzv. dodatečně povolit po odprodání části pozemku pod stavbou
novým vlastníkům a po udělení souhlasu se
stavbou na cizím pozemku.
Pokud nedojde ani k odprodeji a ani k souhlasu se stavbou na cizím pozemku, bude
vedeno řízení o odstranění stavby a stavba
nebude dodatečně povolena.

Miroslav Vaníček, vedoucí odboru
VÚP a ŽP, Městský úřad Sadská

Vážení, při letošních návštěvách sadského hřbitova jsme si nemohli
nepovšimnout, jak působí celý prostor čistě, upraveně a udržovaně.
Jistě nejsme první, kteří vám tuto skutečnost sdělují. V minulosti
tomu tak vždy nebylo. Většinou umíme spontánně popsat vše, co je
ošklivé, poničené nebo zanedbané, ale když jsme s něčím spokojeni, tak se slova chvály hledají mnohem hůř. Jsme přesvědčeni, že si
správce hřbitova pan Mansfeld zaslouží pochvalu.  manželé Sůsovi

I holky umějí lovit ryby. Jeseter má
89 cm. (Rybářský kroužek Sadská)
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U11 a U12 jasně vládnou svým soutěžím v basketbalu
Oba týmy se již v krajských soutěžích naplno zapojily do tabulek a i když se ještě díky
nemocem nesešly nikdy v úplném složení,
nenašly přemožitele ani v jedné z kategorií.

U 11 mají odehráno více zápasů a v šestičlenné tabulce jim chybí ještě zápasy s také
zatím neporaženým Brandýsem (doma
28. 11.). S ostatními soupeři si poradily
snadno, a přestože pravidelně do hry zasahují i holky z mladšího týmu, mají impozantní skóre 569:35.
U 12 nejtěžší soupeř čeká 21. 11. a budou to Poděbrady, které disponují velikými
podkošovými hráčkami. Na ty jsme zatím
vždy platili svojí rychlostí, ale každý zápas
je jiný a tenhle bude určitě velmi náročný.
Pak nás čeká ještě zájezd do Slaného a první kolo bude za námi. Zatím máme i tady
skvělou bilanci 248:61.

Přijďte nás podpořit!
Sadští squashisté odehráli první zápasy nové sezóny 3. ligy
Vstup do nové sezony našim hráčům nevyšel podle jejich představ a v sobotu 24. 10. si v
pražském Hájku připsali na úvod 2 prohry - 1:3
s hráči pražského Hectoru a 2:2 s domácím Clubem Hájek (6:8 na sety).
O den později si však sadští squashisté spravili
chuť na horké příbramské půdě, kde dokázali zdolat jak celek SC Prague United B v poměru 4:0 na
zápasy, tak domácí OXYGEN Příbram těsně 2:2
na zápasy a 9:6 na sety.
Náš tým držel celý víkend nad vodou jako vždy
skvěle hrající Vláďa Hlavatý, který dokázal zvítězit
ve všech čtyřech zápasech, které odehrál. Výhry
však zaznamenali i další hráči, kteří do bojů zasáhli, kvalitní práci odvedli Milan Staněk i Jiří Sýkora.
V sobotu se bohužel nedařilo jinak velmi dobře
hrajícímu Jiřímu Jílkovi, který, pro něho nezvykle
na pozici 2, podlehl oběma svým soupeřům.

Kapitán týmu Zdeněk Barták k zápasům řekl:
„V devítičlenné tabulce jsme se po 4 ze 16 zápasů
usadili na čtvrtém místě jen kvůli horšímu skóre
za třetí SquashArenou, což odpovídá umístění, o které chceme tuto sezonu bojovat. Mohlo
být ještě veseleji, kdybychom já s Jirkou Jílkem
v sobotu uhráli alespoň nějaké sety, ale celkově
jsem s víkendovými výsledky spokojen. Nyní se
musíme soustředit na prosincová kola. V sobotu
12. 12. přivítáme v Sadské dva těžké pražské
soupeře, tak doufám, že nás přijde podpořit co
nejvíce sadských sportovních fanoušků! A hned
o den později, v neděli 13. 12. nás čeká velmi těžké
dvojutkání v Poděbradech - derby s poděbradským
„béčkem“ a také zápas s vedoucím týmem z Prahy
s trochu zvláštním názvem „Ostrůvek štěstí“. Byli
bychom rádi, kdyby nás i do Poděbrad přijeli podpořit naši fanoušci.“

V soutěžích holky uplatňují zkušenosti
z minulých ročníků, kdy se praly se staršími i chlapeckými týmy. Největší pokrok je
vidět určitě u hráček 2005, které mají dvojitou porci zápasů a mohou zúročit svoje
zkušenosti i tady. Velkou zásluhu na úspěších má obrovská tréninková disciplína
a nasazení všech. Osobní píle je také dostala na přední místa žebříčku střelců. V trestných hodech máme v desítce nejúspěšnějších U12 hned 5 hráček a za 88 % Naty
Jeníkové by se nemusely stydět ani ligové
hráčky. V U11 se umísťuje dokonce 6 hráček! Doufejme, že náročný program holky
zvládnou a obhájí svoji účast na MČR.

a

Hledá se Em

V okolí Sadské se ztratil tento
pes, který slyší na jméno Ema.
Fenka je velmi hodná a přítulná. Její nálezce dostane od
majitelů odměnu 5.000 Kč.

Jak jsme se dostali do Národní galerie
Dne 28. 10. jsme se my, žáci
9. A, vydali na návštěvu do
Národní galerie v Praze.
Celý výlet byl hrazený projektem EXTRA TŘÍDA, kterého
jsme se účastnili minulý školní
rok. Díky tomuto projektu jsme
si mohli vybrat něco, co bychom
chtěli v našem městě změnit. Vybrali jsme si psí útulek, který byl
ve špatném stavu. Společně jsme
prošli několika fázemi projektu.
Nejtěžší pro nás byla „internetová“ část, kdy jsme museli všechno nejprve naplánovat, vypočítat
a sepsat. Plánování nám sice
zabralo hodně času, ale potom
už nás čekala jen ta „opravdová“
práce. Ve školní kuchyňce jsme
napekli psí suchary a s pomocí
dětí z prvního stupně jsme vyrobili hračky pro naše čtyřnohé

kamarády. Nakonec jsme se vydali do útulku, kde jsme uklidili,
provedli nový nátěr všech klecí a
oplocení a postavili úplně nový
dřevěný kotec. Vybraní žáci se
také vydali na konferenci Nadačního fondu Tesco. Dozvěděli
se např. mnoho rad a typů, jak
získat sponzory nebo jak zaujmout média. Projekt jsme zakončili společnou účastí na akci
,,Celé Česko čte dětem“, kde se
nám podařilo také dojmout paní
učitelku Danielu Hubáčkovou,
která nás vyučuje výtvarnou
výchovu. Pro tento projekt si vybrala naši třídu a spoustu toho s
námi vytrpěla.
Během projektu jsme se naučili
mnoho nových věcí a doufáme, že naši práci ocení i pejsci
v útulku. Chtěli jsme dokázat,

že i děti mohou pomoci tam,
kde je potřeba. Doufám, že se
nám to podařilo.
Naše práce byla oceněna
i zmíněným Nadačním fondem
Tesco. Dostali jsme možnost
vybrat si odměnu v hodnotě
5 000 Kč. Paní učitelka nám
navrhla, abychom tuto částku využili k poznání i zábavě.
V tomto školním roce navštívíme pětkrát Národní galerii ve
Veletržním paláci v Praze.
Naše první návštěva probíhala
skvěle. Dozvěděli jsme se mnoho užitečných informací o světle
a stínu a vyzkoušeli jsme si zajímavá cvičení se světly a barvami.
Myslím, že se teď budeme všichni na výtvarnou výchovu dívat
úplně jinak.
Lucie Doleželová, 9. A
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do rodinného alba

Matěj
Knápek

Vítáme nové
občánky
1. října 2015 proběhlo tradiční vítání občánků na radnici
v Sadské. Bylo jich celkem devět. Dnes vám představujeme
opět tři. Další zveřejníme v příštím čísle.

Viktorka
Hauptová

Vendulka
Petrusová
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Školní dýňování

Soutěž o nejkrásnější dýni
K podzimu patří dýně. Letos jsme si zdobení dýní opravdu užili.
l Ve dnech 2. a 3. listopadu se ve škole konala soutěž
o nejhezčí dýni. Na chodbě před naší třídou se začaly
shromažďovat nádherné dýně. Viděl jsem tam dýně
strašidelné s pavouky, ale i roztomilé s kytičkami.
Dohromady bylo ve škole asi 94 dýní. Ze soutěže jsem
si odnesl nápady pro příští tvorbu s dýněmi.

Pavel Skála 5. A
l V této podzimní soutěži byly všechny dýně originální. Ohodnotili je parlamentáři a naši učitelé. Na 1.
místě se umístila Barborka Staňková z 1. C, na
2. místě Kačka Weissová z 2. C a na krásném 3. místě

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme,
á
že bude mateřsk
ké
ds
Sa
v
a
ol
šk
h
v době vánočníc
.
23
od
prázdnin
15
12. do 31. 12. 20
uzavřena.

Děti v mateřské škole v Sadské si stejně jako školáci užili spoustu legrace při výrobě veselých dýní.

Mirek Drábek z 1. C. Učitelé velmi děkují všem
dětem za účast v soutěži.

Michaela Staňková 5. B
l Dýně byly opravdu moc pěkné. Myslím, že se všem
povedly. Pokud jste se neumístili, tak si s tím hlavu
nelamte. Vyhrajete třeba příště. Doufám, že se opět
zúčastníte a že zapojíte veškerou svoji fantazii a nápady.
Však krásná dýně není všechno, co v životě máme. Není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Mezi dýněmi se objevily
také dýně z perníku, vloni dokonce dýně marcipánové.

Emma Fraňková 5. A

Zprávy
ze školky
Úderem půl páté, v páteční podvečer za soumraku, 6. 11. 2015, v tajuplném prostředí školkové
zahrady, pořádala mateřská škola Sadská ve
spolupráci s halloweenskými příšerkami tradiční
,,Cestu Bludiček“ pro děti a jejich rodiče. Děkujeme
všem dětem, které se i s rodiči či prarodiči této akce
zúčastnily a na strašidelnou cestu si posvítily lampionky. Dětem nechyběly krásné převleky, odvaha
a dobrá nálada. Také děkujeme za výbornou spolupráci všem babičkám, dědečkům a pečovatelkám
z Domu s pečovatelskou službou v Sadské. Stejně
jako v minulém roce nám s organizací a soutěžemi
opět pomohli.
Ve dnech od 11. – 13. 11. 2015 proběhla
ve školce výuková akce o zdravé výživě a životním
stylu pod názvem ,,Zpívánky Zdravé 5“. Odborná
lektorka Zdravé 5 Andrea Ulrychová měla pro děti
připravené písničkové pásmo doplněné interaktivními praktickými úkoly s ochutnávkou, aby si i ti
nejmenší obohatili své znalosti, jak správně jíst.
Děti z mateřské školy Sadská se také se svým
vystoupením zúčastní tradiční slavnostní akce rozsvícení vánočního STROMU na sadském náměstí.
Srdečně zveme všechny rodiče i příbuzné našich
dětí na vánoční besídku s překvapením, která
se tento rok bude poprvé konat 11. 12. 2015 na
zahradě mateřské školy.

Dana Kaplanová

Ceník inzerce v Sadských novinách
Sadské noviny vydává město Sadská. Vycházejí
měsíčně vždy dvacátý pátý den příslušného měsíce.
Uzávěrka je vždy patnáctého dne v měsíci. Sadské
noviny vycházejí ve formátu A4 s 12-ti stranami
v barevném provedení. Jsou rozesílané zdarma,
do všech domácností ve městě Sadská. Náklad
1.500 kusů.
Objednávky inzerce osobně:
Zdena Cimrová, podatelna MěÚ, tel.: 325 594 134.
Inzertní podklady zasílejte elektronicky na e-mail:
cimrova@mesto-sadska.cz a to v datové formě
v tiskovém PDF s písmeny v křivkách a to e-mailem
či na datovém nosiči (CD, DVD). Další formáty
pouze po předchozí dohodě.
Za včasné dodání textu inzerátu a bezchybných
podkladů pro tisk je odpovědný zadavatel.
Zadavatel odpovídá za obsah a právní přístupnost
textových a obrazových podkladů poskytnutých
za účelem inzerce. Vydavatel neodpovídá za pravdivost údajů v uveřejněných inzerátech
a není povinen zkoumat zakázky a inzeráty, zda
jimi nejsou porušována či dotčena práva třetích
osob. Vydavatel zaručí pro daný inzerát běžnou
jakost tisku v rámci možností, které poskytuje
podklad pro inzerát dodaný zadavatelem
a použitá technologie.
Způsob a forma úhrady: platba předem
při objednání,v hotovosti či převodem na účet 
9021-504348369/0800. Úhradu je nutno provést do
data uzávěrky, která je vždy do 15. dne v měsíci.

Plošná inzerce
1 strana
(190 x 270 mm) 2.600 Kč – černobíle
1/2 strany
(190 x 135 mm) 1.300 Kč – černobíle
1/4 strany
(95 x 135 mm)
650 Kč – černobíle
1/6 strany
(63 x 135 mm)
450 Kč – černobíle
1/8 strany
(95 x 67 mm)
350 Kč – černobíle

3.200 Kč – barevně
1.600 Kč – barevně
800 Kč – barevně
600 Kč – barevně
450 Kč – barevně

Započatý cm výšky inzerátu při šířce:
jeden sloupec
(44,5 mm)
25 Kč – černobíle
dva sloupce
(95 mm)
50 Kč – černobíle
tři sloupce
(141,5 mm)
75 Kč – černobíle
čtyři sloupce
(190 mm)
100 Kč – černobíle

30 Kč – barevně
60 Kč – barevně
90 Kč – barevně
120 Kč – barevně

Řádková inzerce 1 řádek (20 úhozů včetně mezer)
12 Kč za první řádek
6 Kč za každý další řádek
Občanská oznámení (poděkování,
životní jubilea, vzpomínka na zemřelé)
malé oznámení
(44,5 x 44,5 mm) 100 Kč – černobíle
větší oznámení
(44,5 x 89 mm) 200 Kč – černobíle (vč. fotografie)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Sleva za opakování: při 1. opakování sleva 10 % z ceníkové ceny inzerátu,
při 2. a každém dalším opakování sleva 20 % z ceníkové ceny inzerátu. Sleva je platná při použití stejného
inzerátu ve vydáních následujících za sebou. Za kvalitu inzerce na internetu neručíme.
Platnost od 1. 7. 2015, schváleno usnesením zastupitelstva ze dne 17. 6. 2015 Mgr. Eva Jurinová, starostka

