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II. KOLO
PREZIDENTSKÉ
VOLBY V SADSKÉ
hlasy
%
Miloš Zeman (SPOZ)
809
52,36
Karel Schwarzenberg (TOP 09)
736
47,63
Volební účast v druhém kole
dosáhla v Sadské 58,03 %, což
reprezentuje 1542 aktivních
voličů z celkového počtu 2666.
Platných hlasů bylo odevzdáno
99,87 %. Neplatné byly pouze
2 hlasy.
-red-

V sobotu 16. února se orientální skupina Zahra (Život je hra) podruhé zúčastnila soutěže Hvězda orientu v Náchodě. Letos se mezi osmi tanečními skupinami umístila na úžasném čtvrtém místě, což je vzhledem k intenzitě
tréninků skutečně úspěch.
Foto poskytlo RC Život je hra

Dotace na státní správu bude vyšší
Pr v ní roz počtové opat ření
na rok 2013 schválila rada města
23. ledna. Jde o posílení příjmové
stránky rozpočtu o 775 tisíc korun
– navýšení dotace na výkon státní
správy, kterou je pověřen Městský
úřad Sadská. Díky tomu ušetří peníze, které má v rezervě z minulých
let. Úpravu rozpočtu musí ještě
schválit zastupitelstvo.
Rada také schválila výpůjčku
pozemku p. č. 1234/4 o výměře
457 m 2 v Mírové ulici od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových s výhledem, že pozemek bude následně do vlastnictví
města převeden.
Dále byla schválena věcná
břemena k městským pozemkům,
kde mají vlastníci tří rodinných
domů v Rašínově a Riegrově ulici
položeny přípojky ke svým nemovitostem za jednorázovou úplatu
1000 korun ke každému věcnému
břemeni. Čtvrté věcné břemeno

vznikne k městskému pozemku
ve Zvěřínské ulici, kde investor
položil deset metrů plynovodní
přípojky. Za jeho zřízení městu
zaplatí 3000 korun.
K věcným břemenům se rada
vrátila i na své další schůzi 6. února, když schválila smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemena k pozemku p. č. 2316/2
v chatové osadě Na Vodrážce,
do kterého v rámci rekonstrukce
elektrorozvodů umístí akciová
společnost ČEZ Distribuce novou
kompaktní pilířovou skříň a 3 metry kabelového vedení. Jednorázová
úhrada městu za zřízení břemene
bude činit 1000 korun.
Na základě žádosti společnosti
Viva Natura koření, s. r. o., Třebestovice povolila rada konání
potravinového trhu v prostoru
Palackého náměstí, a to 13. března
v době od 9 do 17 hodin za nájemné
2000 korun.

Provozovat loterii prostřednict vím videoter minálů bude
zřejmě také restaurace. Pokec.
Se záměrem její majitelky Jolany
Mahrikové souhlasila za město
jako účastníka schvalovacího řízení i rada s tím, že nepředpokládá
kvůli této činnosti narušování
veřejného pořádku.
Na n á sle dující m z a se d á n í
18. února projednala rada účetní
závěrky příspěvkových organizací města. Přebytek hospodaření
základní školy ve výši 12,4 tisíce
korun bude převeden do fondu odměn této organizace, zlepšený hospodářský výsledek mateřské školy
142,3 tisíce korun posílí rezervní
fond, stejně tomu bude i v případě
kulturního a informačního centra,
kde zlepšený hospodářský výsledek
dosáhl 140,1 tisíce.
Rada vyhověla žádosti ředitele
Polabského muzea a snížila pro
letošní rok nájemné této organiza-

ci za užívání nebytových prostor
v budově kulturního a informačního centra na částku 7639 korun.
Poplatky Ochrannému svazu
autorskému za veřejné provozování hudebních děl př ijdou
město v roce 2013 na 8477 korun.
Jde předně o úhradu za veřejnou
produkci při hlášení městským
rozhlasem.
Vzhledem k plánovanému rozšíření kapacity mateřské školy schválila rada výpověď z pronajatých
prostor v domě č. p. 3 na Palackého
náměstí k 31. květnu 2013 nájemkyni Janě Svobodové, která zde
provozuje mateřský klub.
Vzhledem k dlouhodobě kvalitním výsledkům práce základní školy se rada města rozhodla nevyužít
možnosti vyhlásit konkurz na místo
ředitelky této organizace. Tímto
rozhodnutím je nynější ředitelka
Blanka Žánová fakticky potvrzena
ve funkci na dalších šest let. -qk-
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Město udržuje více Rada rozdělila dotace
chodníků

V souladu s rozpočtem Města Sadská na letošní rok rozdělila rada
města 6. února 190 tisíc korun dotací na činnost dětí a mládeže těmto
žadatelům:

Letošní zima prověřila údržbu
města již několikrát ať už při
hustém sněžení nebo ledovce.
Sjízdnost vozovek a schůdnost
chodníků zajišťovalo město podle
schváleného plánu zimní údržby
pro letošní rok, do kterého byly
zařazeny další chodníky.
V letošním roce udržují komunikace města dva traktory. Přesto

zůstává skutečností, že při intenzivním sněžení nelze město zbavit
sněhu během několika minut. Proto
musí každý dávat pozor na silnicích, chodnících a přizpůsobit se
aktuální situaci.
Vedení města Sadská děkuje
všem, kteří dobrovolně pomáhají
s úklidem sněhu.
Jiří Jeník místostarosta

POZVÁNKA NA
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA SADSKÁ

organizace

- ŠBK
- Keramický kroužek
- Klub Mladých diváků

Rodinné centrum Život je hra
Český kynologický svaz,
ZKO Sadská č. 398
Kynologická organizace
Sadská - Jezero

SDH Sadská

PROGRAM:
1) zahájení, kontrola počtu přítomných podle prezenční listiny
2) kontrola usnesení z minulé valné hromady, určení zapisovatele
3) zpráva předsedy honebního společenstva
4) zpráva pokladníka
5) volba volební komise, mandátové a návrhové komise
6) volba starosty, místostarosty a výboru honebního společenstva
7) zpráva volební komise
8) stanovy honebního společenstva
9) diskuse
10) usnesení a závěr
Mgr. Jana Frcková, honební starostka

Renata Kůstová

ve středu
27. února
od 17.00 hod.
v zasedací místnosti
městského úřadu.

Z programu:
- roz počtová opat ření
č. 12/2012 a 1/2013
- Inventarizace majetku města
a jeho příspěvkových organizací
- zpráva o činnosti městské
policie
- hospodářský výsledek města
za rok 2012
- vyhlášení přijímání úvěrů
z Fondu rozvoje bydlení

POZOR
NA POPLATKY!
Místní poplatky městu
za psy a za svoz
komunálního odpadu
je nutné uhradit nejpozději do konce března,
nejlépe
v hotovosti v pokladně
městského úřadu.
Pro platbu převodem
na bankovní účet kontaktujte
pracovnici Městského úřadu
Sadská Dagmar Kazdovou
na tel. 325 595 028 nebo
325 594 261, l. 148.

Poděkování
Městská policie děkuje Bohuslavu Mokráčkovi za finanční dar
pro pejsky v útulku Aura. -mp-

dotace
v Kč

ZŠ Sadská:

v pátek 15. března 2013
od 17.00 hodin v hostinci U postřeleného kance v Sadské

Zasedání
Zastupitelstva
města Sadská
se bude konat

účel

Junák
AFK Sadská

Myslivecké sdružení
Kuželkářský klub Sadská
TJ Sadská, oddíl stolního
tenisu
TJ Sadská, oddíl karate
TJ Sadská, oddíl
badmintonu
Český svaz chovatelů, ZO
Sadská

basketbalové turnaje
4 družstev
hlína, glazury
doprava na akce
ZŠ Sadská celkem

8.000
3.800
46.800

festival Ráj na zemi 2013

12.000

různé akce

13.000

nákup cvičebních
kynologických
pomůcek
startovní čísla –
soutěž CTIF, pergoly
na soustředění a soutěže,
stravné na soutěžích
Aerobikmánie, závěrečná
vystoupení kurzů
akce v přírodě pro děti
startovné, sportovní
vybavení, doprava
na turnaje a mistr. utkání
akce pro žáky ZŠ,
Memoriál J. Potměšila,
měsíc myslivosti
akce pro děti a mládež
O putovní pohár města
Sadská a O pohár města
Sadská
pořízení sportovních
potřeb
turnaj s mezinárodní
účastí
příspěvek pro 2 mladé
chovatele a posvícenskou
výstavu

CELKEM:

35.000

5.000

15.000

8.000
8.000
37.000

3.000
15.000
3.000
15.000
5.000
4.200
190.000

Dotace na drogovou prevenci a zdravotně postiženým dosáhly celkové výše 19 tisíc korun:
Svaz postižených
civilizačními chorobami
Svaz postižených
civilizačními chorobami
Handicap Centrum srdce,
o.p.s., Poděbrady
Semiramis, o.s. Nymburk
CELKEM:

akce ZO Nymburk
akce Okresní organizace
Nymburk
Příspěvek na provoz
Týdenního stacionáře
v Chotěšicích (umístěn
jeden sadský občan)
terénní služby

2.000
2.000

5.000
10.000
19.000

Orientální skupina Zahra (Život je hra)
trénuje pod vedením lektorky Ireny Klinkáčkové jedenkrát
týdně 60 minut. Máte-li zájem přidat se k nám, můžete.
Právě začíná nové pololetí, ideální doba přidat se.
Více na www.zivotjehra.com – sekce kurzy.
Hanka Pánková, 724 166 664, info@zivotjehra.com

25. února 2013
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KARNEVAL PRO DĚTI
I letos pořádala mateřská škola v sokolovně tradiční maškarní pro
všechny děti. A tak byly 2. února k vidění princezny, vodníci, piráti a další
krásné masky. Zatančily nám dívky z kroužku tance zumby, který vede
Veronika Maršonová, občerstvení zajistili Michal a Milan Klokočníkovi,
nouze nebyla ani o tanec, soutěže a zábavu. Karneval se vydařil a děti
odcházely domů s dárečky a úsměvem ve tvářích.
Všem, kteří pracovali na přípravě dětského karnevalu i následném
úklidu nebo nám poskytli sponzorské dary, patří velké poděkování. Také
děkujeme ochotným rodičům, kteří nám pomohli vyzdobit sokolovnu:
paní Revajové, Šimáčkové, Mansfeldové, panu Revajovi, Heerinkovi,
Nedbalovi, Karasovi, Šimáčkovi, Strnadovi, Hájkovi, Tománkovi, Zavoralovi a Kalicovi. Děkujeme také dobrovolným hasičům, kteří nám
výzdobu zapůjčili.
Dana Kaplanová

ZE ŠKOLY

To to zebe, je to z nebe
(zima podle žáků 4. B)
Konečně napadl sníh! Po čase jsme mohli zase vyrazit do bílého světa
zimy. Vyšli jsme ve dvě odpoledne a šli jsme na sadskou Skálu. Když
jsme s Matyášem a Sebou dorazili na vrch, připravil jsem si boby a rozjel
se. Jel jsem neskutečně rychle, srdce jsem měl až v krku! Zastavil mě až
hrbolek na silnici. Za chvilku přišel Filip a začali jsme jezdit ve vláčku.
Potom jsme si dali koulovačku. Ale za chvíli se začalo šeřit a my museli
domů. Bylo to hezké odpoledne!
Ondra Černý
Napadl sníh, a tak jsem se s kamarádem domluvil, že půjdeme na kopec. Vzali jsme si boby a šli. Cestou jsme se koulovali, až nás mráz štípal
do tváře. Přišli jsme na kopec a bobovali jsme. Skoro každou jízdu jsme
se vybourali. Už se stmívalo, tak jsme museli jít. Škoda, že ten den byl
moc krátký!
Ondra Kvíz

Sněhové nadělení
Byla zima. Venku stály dva
domy a vedle nich dva sněhuláci.
Jeden byl tlustý a druhý hubený.
Hubený sněhulák měl na hlavě
starý hrnec a v ruce deštník. Tlustý
měl hezký klobouk se stračím pírkem a v ruce držel koště. V domech
bydlely děti, které se hádaly, který
sněhulák je hezčí. Děti s tlustým
sněhulákem říkaly, že mají sněhuláka hubeného jako špejli. Děti
s hubeným sněhulákem říkaly, že
mají moc tlustého jako jitrnici. Maminka zavolala. Děti, pojďte domů!
Děti byly poslušné a šly.
Je noc. Děti spí a neví, co venku
dělají sněhuláci. Ti se pořád hádají.
Kolem letěla víla, která se na ně
zlobila. Sněhuláci se jí zeptali. Vílo,
poraď nám, k terý z nás je hezčí?
Víla se na ně podívala a říká. Každý je hezký v něčem jiném. Víla si
s nimi začala hrát a dovádět. Sněhuláci na hádku úplně zapomněli.
Je ráno. Děti vstaly a podívaly se
z okna ven. Viděly dva sněhuláky
a krásnou vílu, jak si hrají. Děti
se zeptaly, jestli si mohou hrát
s nimi. Od té doby se nikdo nehádal
a všichni si společně vesele hráli.
Hana Straková, 3. B
Byla jedna chaloupka a vedle
stála další. U každé stál sněhulák.
Ovšem každý byl jiný. Jeden byl

hubený, druhý široký. Hubeného
postavili Adam a Štěpán, širokého
Kuba a Ondra. Kuba řekl Adamovi:
„My máme lepšího a suprovějšího!“
Štěpán řekl: „No a co, náš má zase
kabát!“ Začala pěkná bitva. Večer
zavolaly maminky děti domů a sněhuláci zůstali sami. Kde se vzala, tu
se vzala, stála před nimi sněhuláčice. A zase začala hádka. Hádali se,
kdo si vezme sněhuláčici za ženu.
Sněhuláčici se líbil sněhulák s kabátem. Odvedla si ho do zimní
krajiny, kde je pořád velká zima.
Vojta Hanuš, 3. B
Jednou v zimě stály vedle sebe
dvě chaloupky. Na zahradě u každé
chaloupky postavily děti sněhuláka.
U jedné chaloupky stál mrzutý sněhulák, v ruce držel deštník a na hlavě
mu seděl hrnec. U druhé chaloupky
byl veselý sněhulák, na hlavě měl
klobouk a v ruce koště. Děti se hádaly, kdo má hezčího sněhuláka. Potom
je maminka zavolala na večeři.
Pozdě večer se veselý sněhulák
zeptal měsíčka, kdo ze sněhuláků
je hezčí. Měsíček odpověděl: „Zeptám se sluníčka.“
Když sluníčko ráno vyšlo, pěkně
hřálo a sněhuláci roztáli. A tak se
nikdy nedozvěděli, který z nich je
hezčí. Zbyly po nich jen kostýmy.
Adam Lahoda, 3. B

Vycházím ze školy. Napadl sníh! Nos
a tváře mi hned zčervenaly. Všimla jsem
si, že příroda ztichla.
Doma jsem se převlékla a šla sáňkovat
na kopec. Na kopci se koulovaly děti
a mráz nás všechny
štípal do tváří. Dole
kluci h ráli hokej.
Příroda už nebyla
tak tichá! Všude byl Foto Šárka Hubáčková
slyšet smích a křik
dětí, které dováděly a měly radost ze sněhu. Je škoda, že se brzy začalo
stmívat a děti odcházely domů! Byl to krátký, ale hezký den. Zítra budeme
Simonka Slováková
stavět sněhuláky, moc se těším!
Napadl studený sníh, příroda ztichla, ale my děti jsme začaly dovádět!
Na sníh jsme čekaly už dlouho. Vytáhly jsme boby a hned jsme byly
na kopci! Bobovaly a klouzaly se až do večera. Potom jsme musely jít
domů. No to víte, dny v zimě jsou krátké! Další den jsme postavily sněhuláka a koulovaly se před školou. Nejlepší je, že si hrajeme s kamarády.
Zima je dobrá!
Anička Šubrtová
Napadl sníh, celou dobu jsem na něj čekal. Konečně! Taková radost!
Na kopci to bylo fajn, protože jsem se válel ve sněhu a k tomu boboval. Ale
stalo se něco špatného! Na kopečku jsem vylétl z bobu a to bolelo! Jau!
Škoda, že ten den je tak krátký! Tak jsem si užíval! Viktor Karabanov

Obrázek nakreslila Martina Procházková ze 4. B.
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PŘIVÍTAL JE
UPRCHLÝ VĚZEŇ
V sobotu 26. ledna se konal první letošní ples. A hned maškarní.
Tanečníky přivítal principál divadelního souboru Klicpera Zdeněk
Piskáček v podobě vězně a Jaroslava Kynclová jako Felix Holzmann.
U prvního předtančení jsme mohli
obdivovat malé tanečnice ze skupiny DC Glow při KD Pečky. Z téže
skupiny byly i starší dívky s taneční
scénkou z filmu Slunce, seno, jahody. Kolem půlnoci nás pobavila
vystoupením skupina Vánek, složená
z pánů DS Klicpera. Předvedli nám
kankán z filmu Limonádový Joe
a obecenstvo si bouřlivými ovacemi
vynutilo přídavek v podobě orientálního tance.
Zábava a tanec pak pokračovaly
až do třetí hodiny ranní, a to v rytmu
hudební skupiny Radima Keitha.
Velmi děkujeme všem, kteří nám
pomohli a podíleli se na plese prací nebo zapůjčením dekorací. Také
děkujeme sponzorům za hezké dárky do tomboly. Jsou to: manželé
Klokočníkovi, Michal Remsa Písty,
Ladislava Vlčková, Eva Serbusová,
manželé Révajovi, manželé Novákovi,
Martina Šarochová, Expert-elektro
Kutílek Nymburk, Nykos s. r. o., RC
Život je hra, Hospůdka sokolovna, Čajenka-kávenka Sadská, Outlet Sadská
manželů Šmejkalových, Nápoje Ladislav
Hnilo, obchodní dům Zlatý slon Sadská,
Zahradnictví Jandl, Lukul s. r. o., Květinka Sadská, „Zvířátka v akci“ Sadská,
Pekárna Mochov, Výrobna knedlíků
Hana Vlachová.
Zdenka Hamerová
Fotografie poskytlo KIC

pátek 15. března
od 19.00 hod.
V adaptaci slavné muzikálové komedie
v úpravě Oldřicha Nového uvidíte

v hlavní dvojroli
Otakara Brouska ml.,
který se zároveň ujal i režie. Nechte se vtáhnout do proudu proměn
a dobrodružství světce Célestina a světáka Floridora se zbožnou
klášterní schovankou Denisou, která je andílkem s čertem v těle.
V dalších rolích uvidíte Petra Gelnara, Bronislava Kotiše,
Hanu Czivišovou, Jiřího Wohanku, Miladu Bednářovou a další.
Hudební komedii přiváží Divadelní agentura Praha.
Vstupné: 180 Kč (řada 1–6), 150 Kč (7–10),
120 Kč (11–15), důchodci a děti sleva 30 Kč.

Sadské noviny

Program KIC
KINO
středa 27. února od 17.00 hod
TWILLIGHT SÁGA: Rozbřesk 2. díl – poslední díl Twilligt ságy.
Bella porodila holčičku a stala se upírkou. Cullenovi však nemůžou
být šťastni, protože se na scéně znovu objeví Volturiovi, kteří je touží
zničit. Vstupné 80 Kč

DIVADLO
pátek 29. března od 19.00 hod.
OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA – Divadelní adaptace
jednoho z nejslavnějších českých románů z pera Jaroslava Haška
nám přiveze do sadského kina DS Hálek Nymburk.
„Na Bělehrad!“ Švejk hnaný do války za Rakousko-Uhersko bude
plnit rozkazy „až do roztrhání svýho těla!“ Vstupné 80 Kč, důchodci
60 Kč

PRO DĚTI
neděle 10. března od 16.00 hod.
ZIMNÍ POHÁDKA – V kině na vás čeká pohádka divadla Mimotaurus o přátelství svérázného sněhuláka a štěněte Alíka. Dva
hrdinové se dostanou do víru dobrodružství a nečekaných zvratů.
Příběh plný legrace, hudby a vtipných gagů je vhodný pro děti od tří
let. Vstupné 40 Kč.
Kulturní a informační centrum města Sadská,
Palackého nám. 257, Sadská, tel.: 325 594 329, 603 891 304
e-mail: kic.sadska@email.cz, www.kic-sadska.cz

25. února 2013
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Město Sadská
a Kulturní a informační centrum
srdečně zvou všechny příznivce na
Projekt „VOL Gender“ ve spolupráci s VOLONTÉ CZECH o.p.s.
startuje v pondělí 11. března 2013 v 8,30 v RC Život je hra.
Čeká nás 52 výukových hodin a to vždy každé pondělí a středu
4 vyučující hodiny.
Nabízíme vám bezplatně 17 čtyřhodinových tematických setkání
ve vaší obci ve skupině spolu s vašimi kamarádkami, sousedkami aj.
po dobu cca 3 měsíců vždy v čase, který si vyberete jako nejvhodnější.
Po dobu vašeho školení bezplatně v obci zajistíme hlídání dětí pod
dohledem kvalifikovaných odborníků či vašich kamarádek maminek
a připravíme pro vás zdarma i občerstvení.
O děti účastníků projektu se bude starat Dětský klub Kulíšek.
Projekt je pro všechny ZDARMA
Máte-li zájem rovněž se účastnit, neváhejte a kontaktujte nás:
Anička 605278909, anicka@zivotjehra.com

SPOLEČENSKÝ
P L E S MĚSTA SADSKÁ
v sobotu 2. března od 20.00 hod. v sokolovně
Nenechte si ujít další letošní bál, který zahájí starostka Cecilie
Pajkrtová. Bohatý program nenechá vaše smysly zahálet. Okouzlí
vás dívčí taneční skupina Dance Factory RC Život je hra, která
pod vedením Hanky Pánkové předvede vystoupení Andílci, nebo
Ďáblice, Martina Kučerová vám ukáže, co jste možná ještě nikdy
neviděli, obdivuhodný POLE-DANCE – tanec nikoliv u tyče, ale
na tyči a zasoutěžíte si o poukázku v hodnotě 300 Kč.
Sladkou třešničkou na plesovém dortu budou kurzistky Feel like
a Woman – kurzu vedeného Irenou Klinkáčkovou opět v RC Život
je hra. Vystoupí v choreografii nazvané Židle a rockenroll.
Samozřejmě nebude chybět tombola pěti
barev, ze které si odnese cenu každý, kdo si
od každé barvy koupí alespoň jeden lístek.
Hlavní cenu města předá paní starostka.
K tanci Vám bude hrát skupina POHODA.
Těšíme se na Vás, neváhejte a kupujte
vstupenky, rezervujte místa. Vstupné 170 Kč.
Předprodej KIC Sadská, Palackého nám.
257, tel.: 603 89 13 04, kic.sadska@email.cz.
Vážíme si přízně našich sponzorů a děkujeme jim.

V pondělí 11. února se v městské knihovně konalo valentýnské tvoření, při
kterém děti vyráběly srdíčkový řetěz. Foto poskytla městská knihovna
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Sadské noviny

Novinky Podzim se zájezdovým kroužkem
v městské
knihovně
Jakoubková, Alena - Starým
láskám nevolej: Laura, která
v dětství se svou matkou emigrovala do Anglie, se po letech vrací
do Čech, aby se ujala restituovaného majetku. První, co po návratu
do rodného města udělá, ovšem
není prohlídka nemovitosti, ale
telefonát dávné dětské lásce. Mezi
Laurou a Pavlem to opět zajiskří,
třebaže Pavel není tak docela bez
závazků. Nic netušící Laura se
zamilovaně vznáší v pražských
ulicích a nevšimne si, že ji někdo
sleduje. Stínem, který ji provází,
je její bývalá spolužačka Jelena,
kdysi nadšená pionýrka, která
Lauru v dětství nenáviděla. Nyní
se dřívější antipatie vrací znovu.
Po nějaké době Laura zjistí, že je
těhotná, jenže Pavel se přiznává,
že má před svatbou...
Patterson, James - Sedmé
nebe: Inspektorka Lindsay vyšetřuje záhadné zmizení. Protože se
jedná o syna bývalého kalifornského guvernéra, velmi prominentní
osoby, je pod obrovským tlakem
nadřízených i médií. A do toho
pátrá po sériovém žháři. Oba případy mají jedno společné: dotýkají
se společenské smetánky...
Cole, Martina - Těla na prodej: Daniella Crosbyová měla tělo,
za které byli muži ochotni platit
horentní částky. Nakonec to ale
byla ona, kdo zaplatil cenu nejvyšší. Zaživa to musela být krásná
dívka. Teď tam ale ležela zmasakrovaná k nepoznání a mrtvá...
Wiesler, André - Vlčí kletba: V roce 2007 už nikdo nevěří
na upíry, vlkodlaky a čarodějnice.
Nebezpečná chyba! Hagen von
Stein, prastarý vampír a pán velké
líhně upírů, má totiž mystické
plány. Nejenže se má nezvratně
změnit jeho život, ale je mu i jedno,
kolik krve kvůli tomu poteče. Jen
inkvizitor Georg von Vitzthum se
mu postaví na odpor. Ale setkání
s temným světem má své následky.
Georga strhne do hlubin vír nadpřirozených událostí a náhle se stane
jednou z nich; bytostí, o jejíž duši
zápolí ďáblové. Jakou roli hraje záhadná žena, jejímuž kouzlu inkvizitor stále více podléhá? Georg ještě
netuší, že tato žena střeží tajemství,
které otřese základy světa.
Monika Malinová

(dokončení z minulého čísla)
V říjnu jsme si vyšli na další
potok , tentok rát Radot í nsk ý.
Vlakem do Radotína a odtud autobusem do Chotče, kde je na vršku
nad obcí kostel svaté Kateřiny,
a už jsme klesali k Radotínskému
potoku. Zde jsme narazili na první
mlýn Veselých, který je přístupný.
Vítal nás mlynář v mlynářském
oblečení a celý mlýn nám ukázal.
Př itom nám v y právěl i r ů zné

Kostel svaté Kateřiny v Chotči
u Prahy
historky z mlynářského života.
Protože bylo po dešti, další cesta
byla blátivá. Nejhorší byla poslední lávka přes potok, pouze dva
kmeny vedle sebe, kluzká, spojovaná mokrými prkénky, které
ze začátku chyběly. Minuli jsme
Suchý a Kalinův mlýn, prošli osadu Ariana až k silnici. Zde jsme se
rozdělili, část z nás šla po silnici
směr Radotín, část do Slivence.
Dostali jsme se na vrcholovou
cestu, odkud byl pěkný výhled
na lesy a okolní kopce. Šli jsme
kolem lomů, obrovské rozvodny
a Slivenec byl na dohled. Odjížděli jsme autobusem do Prahy
na Smíchov.
Na další výlet jsme se rozjeli
v mlhavém ránu do Mělnické
Vrutice a pak už pěšky po zelené
značce polní cestou do Lhotky.
Tato obec je zajímavá tím, že se
zde nachází skalní obydlí. V jednom z nich se žilo ještě v roce
1982. Pokud sledujete pořad ČT
Toulavá kamera, viděli jste, jak to
vypadalo uvnitř. Na Chloumek se
šlo do kopečka, ale mlha ne a ne
odejít. Komunikační zařízení, kolem kterého jsme šli, jsme málem
neviděli. Za jasného počasí je tu
přitom hezká vyhlídka.
Na dalším putování jsme využili opět vlaku i autobusu, který
nás dovezl do Libenic. Tam už
čekala paní Dušková s kamarádkou a kolem tvrze, která pochází
z přelomu 14. a 15. století, jsme

došli k evangelickému kostelu. Tvrz
upravil a zpřístupnil Libenický
okrašlovací spolek. Do Grunty
jsme došli po silnici. Zde jsme si
prohlédli kostel Nanebevzetí Panny Marie. I tento navštívili zloději
a odnesli si 9 dřevěných sošek
a 3 obrazy z křížové cesty. Kostel
je vyzdobený secesními malbami,
ale ve zdech jsou i velké praskliny,
pravděpodobně je také poddolován.
Přes Kaňk jsme došli do Sedlce, který je známý naskládáním
kosterních pozůstatků v kostnici
kostela Všech svatých. Za prohlídku stojí kostel Nanebevzetí Panny
Marie s poslední úpravou v barokní
gotice J. Santinim.
Listopadový výlet z Klánovic
do Úval vedl lesem a po rovině.
Časně ráno hodně pršelo, ale kolem
půl deváté si dal svatý Petr říci
a začalo svítit sluníčko. Protože
jsme severní část Klánovického
lesa už znali, vydali jsme se na jih.
Na konci lesa byla sláva – stříhala
se tu slavnostně páska, část silnice
se znovu otevírala. V Úvalech stojí
socha Arnošta z Pardubic, který
zde kdysi působil. Místní barokní
kostel je zasvěcen Zvěstování
Panny Marie, před ním stojí socha
Jana Nepomuckého. Dolní části
náměstí vévodí neorenesanční
budova školy.

Skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka
Vavřinecký potok byl nakonec
nejdelším výletem co do ušlých
kilometrů. Asi 14 dní před naším
putováním se tu konal vodácký
sjezd jako symbolické uzavření sezony. Kolem potoka tak bylo bláto,
cesty byly rozježděné, proto jsme
museli místy opustit pěšinu a jít
vedle, což bylo trochu obtížnější,
ale turistické hůlky pomohly. Začali jsme v Zásmukách, kde najdete
zámek Šternberků, nad vchodem je
jejich znak, dvůr je volně přístupný.
Jde o původní tvrz barokně přestavěnou. Za poslední léta zde velmi
pokročily opravy. Před zámkem se
tyčí barokní sloup z roku 1700, vedle stojí kostel Nanebevzetí Panny
Marie. Původní kostel, který tu stál,
byl zbořen a na jeho místě postaven
začátkem 20. století nový v pseudorománském slohu. Po 2 kilometrech

cesty jsme došli do Doubravčan,
které kdysi patřily Sázavskému
klášteru. Mezi léty 800 a 1200 zde
bylo slovanské hradiště. V místním
opuštěném lomu se kdysi těžila
stébelnatá rula pro dekorační účely.
Pokud jste viděli u Nového Boru
Panskou skálu z čediče (říká se jí
Varhany), zde je něco podobného,
ale místo mohutných vztyčených
kamenů zde uvidíte mnoho stébélek pohromadě, jak trčí vzhůru.
Měli jsme štěstí, majitelka domku,
za nímž se tato přírodní památka
nachází, byla na dvoře a ochotně
nám otevřela dvířka, abychom se
mohli podívat. Po další cestě jsme
se už dostali k potoku, který se
od Kouřimi jmenuje Kouřimka
a od Peček Výrovka. Přes Hryzely,
kde bylo v 9. století zlické hradiště,
Církvici a Davídkov jsme se dostali
do Vavřince. Zde je novogotický
kostel svatého Vavřince z let 1876
- 1877. Při jeho stavbě byla využita kombinace bílého a červeného
pískovce, Stavělo se podle projektu
Františka Schmoranze. Kolem Vavřineckého rybníka, který má rozlohu 84 hektarů, jsme byli za chvilku
v Hatích. Tam končila naše cesta.
Konec listopadu nás zastihl
na cestě z Dolních Počernic do Běchovic. Zde bydlí naše turistka
Dana Janouchová, a tak jsme měli
zkušenou průvodkyni. Došli jsme
k zámku, kde je dětský domov,
okolní park je volně přístupný.
Kolem kostela Nanebevzetí Panny
Marie, mnohokráte přestavovaném,
jsme se dostali až k baroknímu
statku. Pak jsme šli kolem Počernického rybníka tak dlouho, až
cesta skončila, a my se museli vrátit
na naučnou stezku. Tím, že již bylo
spadané listí, bylo vidět celý rybník
i s obloukovým mostem na západní
straně. Tento most je také vidět
po pravé straně při cestě vlakem
do Prahy. Prošli jsme pod mostem,
který se klene přes údolí a nad
železnicí a běchovické nádraží již
bylo jenom kousek.
Posledními dvěma výlety, které
snad za výlety už ani nepovažujeme, bude návštěva zámku v Ratibořicích, kde se pořádají adventní
prohlídky, a jako každoročně prohlídka vánoční Prahy s různými
výstavami, betlémy a návštěvou
staroměstských vánočních trhů.
Nachodili jsme toho dost, ale
pořád je ještě mnoho míst, kde jsme
nebyli. Věřte, že je u nás všude hezky a že se můžete dostat na místa,
kde to ještě neznáte. Proto Vám
přejeme hodně zdraví a štěstí při
objevování takových míst i v roce
2013.
Cecilie Coufalová

7

RŮZNÉ / INZERCE

25. února 2013

Zvýšení cen za svoz
komunálního odpadu
Odpověď na článek z minulého čísla Sadských novin
V lednovém čísle Sadských novin byl zveřejněn společný článek Milana
Dokoupila (SZ) a Lucie Chourové (členka zastupitelstva města za ČSSD)
nazvaný Reakce na zvýšení cen za svoz komunálního odpadu. Vzhledem
k tomu, že obsahoval některé zavádějící informace, považuji za vhodné
uvést věci na správnou míru.
Jakékoli zvýšení cen je vždy nepopulární a stejné je to i v případě
zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu. Ve výši 500,- Kč jej
platili občané Sadské od roku 2005. Krátce po stanovení této výše došlo
ke zvýšení cen pohonných hmot a poplatku za skládkování, proto začala
stoupat i skutečná cena svozu přepočtená na osobu. Při stanovení paušálního poplatku na osobu a rok, jak tomu je i v Sadské, neumožňoval
zákon celých 7 let zohlednit skutečné náklady města na likvidaci odpadů.
Pro rok 2013 je nově možné stanovit sazbu poplatku až na 1000,- Kč
za osobu nebo objekt určený k individuální rekreaci. Zastupitelé města,
kteří hlasovali pro zvýšení poplatku, tak reagovali na fakt, že jeho původní
výše 500,- Kč neodpovídala skutečným nákladům na likvidaci odpadů
na jednoho obyvatele města. Těmto nákladům ve skutečnosti neodpovídá
ani nově stanovený poplatek 660,- Kč. Pro porovnání přikládám tabulku
se zaznamenanými poplatky za svoz odpadů v okolních obcích a městech.
(Jde o základní výši poplatku, některé obce přikročily ke slevám pro různé
věkové skupiny občanů.)
Pokud jde o vlastní jednání zastupitelstva, je na začátku každého
zasedání schvalován program. Podle výsledku hlasování schválilo upravený program prosincového zasedání 14 z přítomných 15 zastupitelů,
pouze pisatelka sama se hlasování zdržela. Tato skutečnost potvrzuje, že
zastupitelé měli návrhy vyhlášek k dispozici před jednáním zastupitelstva
(v elektronické podobě), a to od 13. prosince.
Závěrem bych ráda pozvala občany na nejbližší zasedání zastupitelů, které
se uskuteční ve středu 27. února od 17 hodin v zasedací místnosti radnice.
Zajímejte o veřejné věci, týkají se i vás.
Cecilie Pajkrtová, starostka
Základní výše poplatku za svoz odpadů
v některých obcích a městech
obec
výše poplatku
obce
výše poplatku
(osoba/rok)
(osoba/rok)
Sadská
660,Písty
950,Kostelní Lhota
600,Milčice
400,Hradišťko-Kersko
700,Velenka
700,Třebestovice
700,Tatce
800,Nymburk
760,Lysá n. Labem
690,Zvěřínek *
1610,- / 805,- Hořátev *
1700,- / 1400,/ 800,* Výše poplatku se odvíjí od typu svozu (např. týdenní, čtrnáctidenní, měsíční)

INZERCE
 ODMĚNA - Nabízím finanční odměnu třem volajícím
za informaci o majiteli telefonního čísla 721806093. První volající
3000,- Kč, druhý 1000,- Kč, třetí 1000,- Kč. Podívejte se do kontaktů ve Vašem mobilu - mohlo by se to vyplatit. Platba buď převodem
na Váš účet nebo diskrétně v hotovosti. GSM 602485444, e-mail:
vranapavel@tiscali.cz
 Pavel Frank, autorizovaný technik pro pozemní stavby,
činnost: technický dozor staveb, stavební dokumentace, vedení realizace staveb, stavebně-technický průzkum. Telefon:
774 843 990, e-mail: pavelfrank.at@seznam.cz
Prodám v Sadské byt 3 + 1 s garáží v osobním vlastnictví.
Kontakt: 728702641.
Firma B + K Sadská provádí montáž sádrokartonu (včetně
zateplení), půdní vestavby, zavěšené stropní kazetové podhledy, stavební, zámečnické práce a nátěry plochých střech. Tel.:
325 594 529, 723 426 189.
Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou.
Tel.: 606527091, www.kaceni.eu

V Ý B Ě R OV É Š E T Ř E N Í V D O M ÁC N O S T E C H

Životní podmínky 2013
Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje v roce 2013 v souladu se
zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České
republice (Životní podmínky 2013), které navazuje na předchozí ročníky
tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získat dlouhodobě srovnatelné
údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích.
Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální
chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé ČR v 10 127 domácnostech, z nichž
se 6 527 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti
byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 23. února do 12. května 2013 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty
všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem
opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2013 a které jim vydá
Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích
zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou
důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech
šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 zmiňovaného zákona o státní
statistické službě.
Občané oslovení zaměstnanci ČSÚ se mohou v případě dotazů obrátit
na pracovnici Krajské správy ČSÚ pověřenou řízením šetření Životní
podmínky 2013 Zuzanu Maškovou, tel.: 274 053 195, 731 439 298.
-čsú-

Starožitnosti Rybáček
Poděbrady
Ing. Zdeněk Rybáček - certifikovaný starožitník v souvislosti s nadcházejícím
jarním Veletrhem starožitností v Novoměstské radnici v Praze vykoupí či
zprostředkuje prodej Vašich kvalitních výtvarných děl (obrazů i plastik),
starožitností (sklo, porcelán), sběratelských předmětů (mince,
vyznamenání, zbraně) i drahých kovů (zlato, stříbro)
v obchodě Husova 60, Poděbrady nebo i u Vás doma.
603 466 788, www.r-antik.cz
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Jak pohladit srdce
Dnešní doba je poněk ud
hektická, to víme všichni. Ale
i v této době funguje Život je
h ra , a to u ž sed mý m rokem.
Kurzy běží jako na drátkách,
a kc e s A n i n kou ch rl í me d le
mome nt ál n í e ne rg ie, n ápa dů

Jumping byl nářez především
po fyzické stránce.
a aktuálních zájmů nás i našich
„životjehráků“. A přiznejme si
to, občas je to maličko rutina,
při vší naší kreativitě se někdy
potýkáme s pocitem, že tohle už
tu bylo a nový nápad a energie jej
realizovat prostě chybí.
Ale pak se zničehonic rozsvítí.
A tím světlem pro mě osobně byl
Minikongres nestandardních tanců
(a dalších pohybových aktivit),
který se konal 9. února v Poděbradech. Pro nějakých 35 účastníků
tancovalo a cvičilo ve dvou sálech
celkem deset lektorů vlastně z celého světa. Zouk, salsa, bachata,
moderní tanec, orient, afro-latino,
kuduro, kizomba, semba, jumping,
pilates, bosu, chi-tonning… Snad
jsem na nic nezapomněla. Doprovodný program obohatila prodejní
přehlídka módní značky Conteiner
z Izraele, vystoupila taneční skupina Dance Factory, účastníci si
mohli koupit fitness pomůcky...
Toliko výčet.

Chci se s vámi podělit také
o pocity. Jednak jsem si po dlouhé době i já osobně zase krásně
protáhla tělíčko a cítila při tanci
takové to jemné chvění v oblasti
žaludku a chvilkové naprosté odevzdání hudbě a všemu, co se v ní
skrývá. To by mi stačilo, abych
na kongres vzpomínala v dobrém.
Ale kongres pro mě byl naprosto
úžasný hlavně kvůli lidem, kteří
se na něm objevili. Poprvé v životě
mám obrovskou potřebu poděkovat
nejdřív účastníkům. Snad mi to
lektoři a pomocníci, jimž samozřejmě patří také velký dík, odpustí.
Běhala jsem ze sálu do sálu a fotila,
občas natáčela – mám na foťáku
zachyceno tolik úsměvů, radosti
a pohody, že mi to do jara, než mě
pohladí slunce, vydrží.
A do toho neuvěřitelná sounáležitost všech, kdo se na kongresu
podíleli. Z lekcí lektorů bylo cítit
skutečné osobní nasazení, vířící
energie holek z jumpingu, lumpaté
základy tulivého zouku Martina
Prokeše, mazlivá čertíková bachata
a vzápětí neskutečná něha sestavy
moderního tance Andrejky Smělíkové, princeznovský orient Irči
Klinkáčkové, tříhodinový nářez
z Afriky Jamby a Lili, uklidňující
a uzdravující lekce Markéty Kuncové a jejích „pilates“ stylů, holky
a ženy, které se na chvíli dobrovolně
proměnily v modelky, aby pomohly
prezentovat kolekci Conteiner, a konečně zlatíčko Honza Slavíček, který
se trpělivě pral s technikou.
Řeknu vám tajemství: Většinu
lektorů jsem už viděla učit, absolvovala jsem jejich kurzy a dala
bych za jejich profesionalitu ruku
do ohně, ale v sobotu 9. února 2013
se ke vší té profesionalitě přidala
láska - k tanci a lidem. Stejný
úsměv, který byl vidět na tvářích
žáků, se odrážel i v obličejích lektorů. A já jsem okouzlena, obohacena a děkuji. Pohladili jste mé srdce.
Aničko Kracíková, ty můj spolupachateli, co bude dál? Moc se
těším!
Hanka Pánková, Život je hra

Kde se můžete potkat s lektory?
Jamba& Lili
www.kizomba.cz
Andrea Rubin Smělíková www.dependance.in (její módní kolekce

Conteiner ke zkouknutí a zakoupení na facebooku - vybraný model je možné ušít na míru)

Markéta Kuncová
Jumping
Irenka Klinkáčková,
Hanka Pánková

www.posture.cz
www.jumping-podebrady.cz
www.zivotjehra.com
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Sadská stále v čele
tabulky
I po 15. kole Kuželkářské ligy mužů A držel první pozici tým
ze Sadské následovaný kuželkáři z Rokycan a Duchcova. Tabulku
na 12. místě uzavírala Plzeň.
Mezi jednotlivci si ze Sadské nejlépe vedl Aleš Košnar (2. místo), Tomáš Bek byl na 5. pozici, Martin Schejbal na 21., Václav Schejbal na 30.,
Antonín Svoboda na 42. a Jan Renka na 56 pozici.
-zr-

Místní akční skupina Podlipansko, o. p. s., ve spolupráci s Asociací
regionálních značek a partnery z oblas Polabí vyhlašuje

IX. výzvu k předkládání žádos o udělení
značky POLABÍ - regionální produkt®.
Výrobci potravinářských, řemeslných, přírodních a zemědělských
produktů působící v oblas Polabí mohou předkládat své žádos
o registrovanou značku do 28. února 2013.
Cer fikovat lze například:
• řemeslné produkty ze dřeva, keramiky, skla, kovu, šperky, obrazy,
krajky, tex lie, intarzie nábytek, upomínkové předměty, fotografie,
• potravinářské a zemědělské produkty, jako je mléko, sýry, maso,
obiloviny, víno, pivo, pečivo, ovoce, zelenina, ovocné nápoje, ryby,
med,
• dále pak přírodní produkty léčivky, čaje, výrobky z rákosu, slámy,
prou , extrakty z rostlin pro kosme cké účely, včelí produkty,
minerální vody aj.
K čemu značka slouží a co přinese výrobcům?
• PUBLICITU - zviditelní producenty a jejich tvorbu a umožní jim zařazení do databáze výrobců, kteří jsou součás Asociace regionálních
značek.
• SPOLUPRÁCI mezi výrobci a předávání zkušenos , informovanost
o pořádaných propagačních a prodejních akcích.
• ÚČAST na akcích, které pořádá MAS Podlipansko a její partneři.
• PROPAGACI v štěném katalogu cer fikovaných produktů.
Žádos posuzuje a schvaluje cer fikační komise, která hodno tyto
aspekty:
• původ výrobku, tradici výroby, výrobní technologii a firmy samotné
• podíl vynaložené ruční a duševní práce
• využi místního materiálu při výrobě
• zpracování místních surovin
• kvalitu výrobku a zpracování
• šetrnost k životnímu prostředí
• jedinečnost produktu
Lhůta a místo pro podání žádos o registrovanou značku POLABÍ regionální produkt®:
Žádost v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin osobně nebo
poštou nejpozději do 28. 2. 2013 na adresu MAS Podlipansko, o. p. s.,
Chvalovická 1076, 289 11 Pečky.
Osoba přijímající žádos a poskytující další informace:
Iveta Minaříková, tel.: 721 170 352, vandrovani@podlipansko.cz,
www.podlipansko.cz
Dokumenty ke stažení (žádost, zásady značení, seznam obcí a cer fikační podmínky) naleznete pod mto odkazem: mas.podlipansko.cz/
index.php/projekty/polabi-regionalni-produkt
Iveta Minaříková, MAS Podlipansko, o. p. s.
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