SADSKÉ
NOVINY

Číslo: 10, ročník: 18, vychází 27. 10. 2017

ZDARMA

„Chceme konstruktivně jednat“,
říká nový majitel areálu bývalé IPS

O odpovědi na několik otázek Sadských novin jsme požádali pana Ing. Jaroslava Fremunda, jednatele firmy
CPOS s.r.o.
Před nedávnem se vaše firma stala majitelkou výrobního areálu
v katastru našeho města. Jaké jsou vaše záměry na jeho využití?

Nejde nám o nějaké samostatné využití pozemku. Koupili
jsme areál s úmyslem pokračovat a rozvíjet výrobu jak ocelových konstrukcí, zejména těch co nejkvalifikovanějších, jako
jsou mosty, lávky, dálniční portály, konstrukce pro železnice,
mostové jeřáby apod., tak ale i postupně přecházet na výrobu
strojů, dílů strojů a různých zařízení s vyšší přidanou hodnotou.
Sídlo společnosti i výrobní prostory vaší firmy jsou v Nymburku.
Předpokládáte přenesení sídla a veškerého výrobního programu
k nám do Sadské?

Ano, chceme sídlo i technologie z Nymburka přenést do Sadské, To souvisí s tím, co jsem uvedl výše, tedy částečnou změnou orientace na výrobu strojů, dílů strojů atd. To je dnes
hlavní náplní provozu v Nymburku.
Kolik lidí firma zaměstnává a kolik z nich žije v Sadské?

V současné době provoz v Sadské zaměstnává kolem 70 osob,
z toho většina je ze Sadské nebo blízkého okolí.
Z internetové stránky firmy www.cpos.cz je zřejmý poměrně široký
rozsah výroby a služeb. Převládá práce s kovy, kterou realizují velké
lisy, zakružovačky plechu, hořáky, lakovací box… Nevzniká tak příliš hluku a škodlivého vlivu na okolní životní prostředí? V nedávné

minulosti si lidé, kteří žijí v okolí, stěžovali právě na tyto neblahé vlivy. Jaký je váš názor na tyto stížnosti? Budete je řešit?

Rozhodně se chceme zabývat snižováním vlivu hluku i jiných
dopadů průmyslové výroby na okolní prostředí. Se záměrem
zateplit a současně snížit hlukovou zátěž podal již minulý
majitel, firma Skanska, žádost o vydání stavebního povolení
na rekonstrukci jedné z hal v areálu. Stavební povolení zatím
nebylo vydáno, ale doufáme, že tuto akci, která podstatnou
měrou sníží hluk v dotčené části areálu, budeme moci realizovat. Součástí projektu je i instalace moderního lakovacího
zařízení s perfektním odsáváním a filtrací, které bude odpovídat aktuálním požadavkům ochrany životního prostředí.
Jsme již nějakou dobu ve styku s občany Sadské, kteří bydlí
v okolí areálu, chceme s nimi konstruktivně jednat o potížích,
které podle jejich názoru výrobní provoz přináší, a v mezích
možného je řešit. Civilizace a s ní průmyslová výroba usnadňuje lidem podstatně život, přinesla a přináší lidem veliké
výhody, ale je přirozeně spojená i s určitými jevy, které jsou
vnímány méně příznivě. Ty se budeme snažit omezovat. Nečekejte ale prosím zázraky na počkání, nezbytná postupná
modernizace areálu – technologií, budov i komunikací –
bude vyžadovat ohromné finanční náklady, v něčem i administrativní procedury, zpracování projektů a stavební povolení
a to vše si vyžádá určitý čas.
‑R‑
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Ze zasedání Rady města Sadská dne 27. září 2017
Žádost pana Zdeňka Otty
Pan Zdeněk Otta požádal spolu
s panem Miroslavem Semeckým
o pronájem prostoru bývalé skládky ve dnech 15. 08. – 19. 08. 2018
za účelem konání akce „Rock of
Sadská 2018“ s tím, že vlastní
produkce se bude konat 17. 08. –
18. 08. 2018, zbývající dny budou
určeny na přípravu akce a úklid
po ní.
Rada města schválila: Pronájem
pozemku p.č. 2185/11, tj. prostor
rekultivované skládky, pro konání akce „Rock of Sadská 2018“
za cenu 10.000,‑ Kč za předpokladu složení vratné kauce ve výši
25.000 Kč.
Rada města vzala na vědomí:
Odstoupení pana Ing. Jiřího Kyncla z redakční rady Sadských novin a schválila paní Ing. Jaroslavu

Kynclovou jako členku redakční
rady Sadských novin.
Rada města schválila: Cenovou
nabídku na zpracování žádosti
o dotaci pro projekt „Nová učebna
jazyků s využitím digitálních technologií a vytvoření podmínek pro
integraci žáků“ ve výši 30.000,‑
Kč bez DPH (36.300,‑ s DPH)
a cenovou nabídku na zpracování
studie proveditelnosti uvedeného
projektu ve výši 160.000,‑ Kč bez
DPH (193.600,‑ Kč s DPH), která
je splatná pouze v případě obdržení dotace; způsobilý výdaj – 95 %
hradí poskytovatel dotace, se společností LK Advisory, s.r.o.. Zároveň RM schválila smlouvu o dílo
na tuto akci.
Rada města schválila: Podání
žádosti o dotaci na akci projekt
„Nová učebna jazyků s využitím

digitálních technologií a vytvoření
podmínek pro integraci žáků“ pro
ZŠ Sadská do Integračního regionálního operačního programu
MAS Podlipansko.
Výběr zhotovitele – přístavba
garáže HZ: Na základě pověření
RM ze dne 12. 09. 2017, ohledně
přístavby garáže hasičské zbrojnice, byly osloveny 2 firmy, výhodnější nabídku podala firma Michal
Remsa.
Rada města schválila: Jako zhotovitele akce přístavba garáže
hasičské zbrojnice firmu Michal
Remsa, Sadská, který dílo provede
za cenu 826.291,‑ Kč bez DPH, tj.
999.812,‑ Kč včetně DPH. Zároveň
RM schválila smlouvu o dílo na tuto
akci.
Rada města schválila: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne

Ze zasedání Rady města Sadská dne 11. října 2017
Rada města schválila: Přijetí účelového sponzorského daru na účet
KIC města Sadská od firmy Parker
Hannifin s.r.o. ve výši 12.500,‑ Kč
na 20. ročník přehlídky KDD 2018
a realizaci inscenace DS Klicpera
Kachna na pomerančích.
Rada města vzala na vědomí:
Oznámení ředitelky KIC Z. Hamerové o konání Martinského lampionového průvodu v maskách ve spolupráci s Junákem dne 10. 11. 2017
v areálu Junáka na Husínku a Rozsvícení vánočního stromu dne
03. 12. 2017 od 16.00 hodin na parkovišti před radnicí.
Rada města schválila: Průchod
koní po městských komunikacích
za asistence strážníků MP Sadská

a možnost vozit děti pod dohledem
rodičů na koních v parčíku vedle
objektu Junáka na Husínku při akci
Martinský lampionový průvod dne
10. 11. 2017.
Rada města schválila: Cenovou
nabídku na zpracování žádosti
o dotaci pro projekt „Rekonstrukce BD Kostelní čp. 78 na sociální
byty“ ve výši 30.000,‑ Kč bez DPH
(36.300,‑ s DPH), která je splatná
po splnění kriterií formálních náležitostí a přijatelnosti projektu,
a cenovou nabídku na zpracování
studie proveditelnosti uvedeného
projektu ve výši 190.000,‑ Kč bez
DPH (229.900,‑ Kč s DPH), která
je splatná pouze v případě obdržení dotace; způsobilý výdaj – 90 %

hradí poskytovatel dotace, se společností LK Advisory, s.r.o. Zároveň
RM schválila smlouvu o dílo na tuto
akci.
Rada města schválila: Prodloužení svozu bioodpadu o jeden svoz
dne 14. 11. 2017.
Rada města schválila: Plán
zimní údržby na zimní období
2017/2018.
Rada města schválila: Dohodu
o odklizení sněhu v zimním období
2017 – 2018 s panem Zdeňkem Novákem, Zvěřínek a Smlouvu o dílo
na odklizení sněhu v zimním období 2017 – 2018 s panem Antonínem
Štěpánem, Sadská.
Rada města schválila: Cenovou nabídku na úpravu

25. 01. 2017 s firmou STAFIKO
Poděbrady, kterým se zvyšuje
cena akce Přístavba ZŠ Sadská
o 315.702,‑ Kč včetně DPH.
Rada města vypověděla: Smlouvu o dílo č. 001/2017 s firmou
Ing. Hynek Seiner, Pardubice,
na zhotovení PD na akci Rekonstrukce ulice Dr. Sokola z důvodu
nečinnosti uvedené firmy.
Rada města schválila: Vyhlášení
výběrového řízení na obsazení pracovní pozice referent/referentka
pro zajišťování odborných agend
na úseku územního plánování.

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

Ulice Jordán a Karla Viky se dočkaly nového povrchu
Stav komunikace v ulicích Jordán a Karla Viky byl naprosto havarijní. Ulice byly místy nesjízdné a dá se říci, že ani nebyly nikdy
zcela dokončeny. Obyvatelé se pohybovali v blátě a dlouho upozorňovali na tento špatný stav.
Tentokrát se však na podzim sešly dvě příznivé okolnosti. Za prvé se městu v letošním roce podařilo prodat několik pozemků a získat tím dodatečné
prostředky do rozpočtu města. Za druhé se nám podařilo získat kontakty
na firmu, která používá zajímavou technologii PowerCem. Na silnice budované tímto postupem jsme získali dobré reference od několika obcí v regionu. Technologie PowerCem umožňuje vytvořit silnici za skoro poloviční
náklady, ve velice krátké době a přitom ve zcela odpovídající kvalitě. Navíc
je vhodná pro tento typ komunikací, které se nacházejí prakticky na hlíně
a nemají potřebné podloží. Celá oprava povrchu obou ulic tak byla hotova
za dva týdny a stála zhruba 3 miliony korun.
V opravách ulic a chodníků hodláme pokračovat i nadále. V brzké době bude
podepsána smlouva na opravu chodníků a parkovacích míst ve střední části
ulice Pražská. Práce začnou ještě letos a dokončení je předpokládáno brzo
na jaře. Na tuto rekonstrukci bude navazovat východní část ulice Pražská

(mezi Třebízského a Tyršovou), kde je také plánován nový chodník a parkovací místa. Na tuto část je nyní zažádáno o stavební povolení. Ve fázi žádosti
o stavební povolení se také nachází vybudování přechodu pro chodce přes
Poděbradskou ulici u vyústění ulic Hlouškova a Na Valech. Tento přechod
by tak měl být také hotov v průběhu jarních měsíců. V neposlední řadě čeká
oprava také ulici Podskalí, kde je již platné stavební povolení a je podepsána smlouva s dodavatelem stavby. U této ulice stále čekáme na poskytnutí
dotace, pokud však dotaci nezískáme, tak spustíme opravu ještě před létem
i bez této dotace.
Snažíme se také o vytipování dalších ulic, které by bylo možné opravit levnější technologií PowerCem. Bohužel je však možné takto opravit pouze ty
ulice, které nebyly dříve dobře založeny. Jejich systém je založen na recyklaci
drobného kameniva a hlíny, nelze ho použít na velké kusy štěrku a recyklaci
plnohodnotného asfaltového povrchu. Ten by totiž musel být odtěžen a odvezen na skládku, čímž se ztrácí finanční výhodnost této metody.

Milan Dokoupil,
starosta města

strojovny vytápění v objektu DPS
ve výši 32.950,‑ Kč bez DPH
(39.869,50 Kč s DPH) společnosti
THERMOKOMPLET1990 s.r.o.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
» Svoz BIO odpadu (hnědé nádoby) bude v letošním roce
naposledy prováděn 14. listopadu. Další svozy očekávejte až
v březnu 2018.
» Sběrné místo BIO odpadu v Hlouškově ulici bude otevřeno ve stejných dnech a hodinách do konce měsíce listopadu
2017 pro vaši případnou potřebu.
» Od 23. října do 3. listopadu tohoto roku bude mimo provoz městský rozhlas. Důvodem je montáž nového varovného
a výstražného systému, který nahradí stávající poruchový
systém podávání informací.
» Výtok vody SADKA se předpokládá do konce měsíce listopadu 2017. V případě, že zima ohlásí svůj příchod dříve, bude
muset být přijato odpovídající opatření.
Odbor správy majetku města a vnitřních věcí.

Stalo se, že vám nebyla vyvezena popelnice?
Návod na vylepení svozové známky na rok 2018
KROK 1 – odstranit vylepené známky
KROK 2 – nalepit svozovou známku na přední stranu nádoby,
cca doprostřed

POZOR:
Tisková oprava:
V zářijovém čísle SN jsme na 2. straně v informačním článku pod titulkem Usnese‑
ní Zastupitelstva města Sadská ze zasedání dne 13. 9. 2017 nesprávně uvedli výši
schválené dotace pro oddíl stolního tenisu TJ Sadská. Ve skutečnosti byla schvále‑
na částka 13 000,‑ Kč. Za chybu se omlouváme.

svozovou známku neumisťujte:
‑ na zadní stranu nádoby
‑ na víko
‑ na boční strany nádoby

Zcela jistě se několika z vás tato událost stala. Příčin je několik a rádi bychom pomohli eliminovat reklamace na nevysypané nádoby. Jednou z nich je skutečnost, že na nádobách se nachází mnoho svozových známek z minulých
let a někdy se stane, že posádka svozového vozu tu správnou známku přehlédne. Rádi bychom vás požádali, abyste
všechny staré svozové známky odstranili a ponechali nalepenou pouze tu, která daný rok platí.
Další příčinou je místo, kde je známka nalepena. Většina z vás ji lepí správně – na přední stranu nádoby, cca
na úroveň loga. Jsou však tací, kteří ji nalepují na zadní stranu nádoby, z boku, nebo na víko a popeláři pak musí
nádobu prohledat, aby svozovou známku vůbec našli. Proto prosíme – vylepujte svozové známky na přední stranu
nádoby! Pokud se přeci jenom stane, že i při správném nalepení nebude nádoba posádkou vysypána, neváhejte
volat Městský úřad, odbor správy majetku města a vnitřních věcí, tel. 325 546 602, nebo 325 546 604.

Václav Frank, místostarosta

Důležitá telefonní
čísla:
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Evropské tísňové volání:

112

Policie ČR v Sadské: 158
Městská policie v Sadské:

800 20 21 21
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Koncert v kapli Panny
Marie Bolestné

Městská policie měřila rychlost
Vzhledem k tomu, že se začaly množit stížnosti na rychle jedoucí vozidla
přes naši obec, po poradě s panem starostou jsme se rozhodli, že si opět
v našem městě zopakujeme měření rychlosti. Stížnosti se týkaly hlavně
rychle jedoucích aut v ulicích Lázeňská, Prokopova a na několika dalších
místech.
Městská policie může měřit rychlost pouze v úsecích, ve kterých získá
povolení od DI PČR (Dopravní inspektorát Policie ČR). Po obdržení
souhlasu jsme požádali firmu Inoteska o pronájem vozidla, ve kterém je
pevně zabudované měřící zařízení. Toto má potřebné certifikáty a ověření
od všech potřebných institucí.
Proběhlo nutné školení k získání certifikátu a jdeme na to. Ještě než vůbec začnu popisovat měření, musím vysvětlit, jak je těžké vybrat místo,
ve kterém se bude měřit. Je potřeba vybrat místo, kde lze postavit vozidlo,
ve kterém je měřící zařízení. Postavení vozidla musí odpovídat předpisům, aby nebylo možno způsob měření napadnout v případném správním řízení. Dále je potřeba vybrat místo, které je vhodné pro zastavení
a řešení řidičů, kteří překročí povolenou rychlost. Toto místo musí být
dostatečně daleko od místa měření, musí být dostatečně prostorné pro
zastavení více vozidel a také musí být bezpečné jak pro hlídku, tak pro řidiče vozidla, který musí zastavit. Kvůli výše popsaným parametrům nelze
měřit na každém místě, které by se líbilo nám i občanům, kteří upozorňovali na pravidelné překračování rychlosti. Ve zkratce jen uvedu, že měřící
zařízení měří rychlost vozidla na základě výpočtu odrazu rádiového signálu. Každý radar, který policie používá k měření rychlosti vozidel, musí
odpovídat zákonu č. 505/1990 Sb., o metrologii.
Jistě se objeví otázky, na jakou hodnotu nastavujeme radar? Je nutné
říci, že při nastavení se musí počítat s hodnotou ‑3km/h do 100km/h
a ‑4% nad 100Km/h. které jsou stanoveny jako odchylka radaru. Kdybychom radar nastavili například v úseku kde je povolená rychlost 30km/h
na 33 km/h, radar by nám vyhodnocoval všechna vozidla pohybující se
rychlostí od 34 km/h a výše. Už na začátku rozhodnutí o měření bylo
důvodem dopravu v Sadské zpomalit a informovat projíždějící řidiče, že
se zde mohou setkat s touto činností. Rozhodně nebylo důvodem naplnit obecní pokladnu. Proto byla mezní měřená rychlost nastavena výše.
Nebudu však z pochopitelných důvodů zde uvádět, jakou konkrétní toleranci jsme nastavovali.
Rychlost jsme měřili v ulici Lázeňská, kde dopravní značení stanovuje
rychlost vozidla na 30 km/h. Vzhledem k tomu, že příjezd od obce Zvěřínek je omezen, nečekali jsme, že zde měření bude mít moc velký úspěch –
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chyba. Během krátké chvíle jsme udělili několik pokut za překročení
povolené rychlosti. Samozřejmě jsme se dozvěděli, že v Sadské bují kriminalita a pohybuje se zde mnoho dealerů drog, zatímco my vybíráme
pokuty. Informace vzešla od člověka, který povolenou rychlost překročil
mnohonásobně. Většina pokutovaných řidičů se omluvila a uznala svůj
prohřešek, mnohdy s úsměvem a dodatkem – dobře mi tak.

24. září se konal koncert v kapli pod záštitou starosty města Sadská Milana Dokoupila.
Všichni víme, že barokní kaple Bolestné Panny Marie stojí u staré „Hradecké“
silnice na Prahu a že byla založena u lázeňského komplexu nad zázračným
pramenem léčivé vody. Také víme, že po lázních už není ani památky a kaple
je v současné době obklopena sklady. Ovšem málokdo z nás se někdy podíval
dovnitř. I já jsem se těšila, až uvidím nádherný a kupodivu zachovalý iluzivní
oltář od Václava Prokopa Kramolína, krásné obrázky křížové cesty a původní
dřevěné lavice. Koncert byl tedy hezkou příležitostí kapli navštívit a otevřít
veřejnosti nejen pro účel poutní bohoslužby, která se zde každý rok na Marii
koná. Na koncertě jsme si mohli vychutnat razantní pozounové tóny tria Tre
Tromboni, ve složení zkušených profesionálů. Byli to Pavel Čermák (Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze) Barbora Kolafová (Orchestr opery
Národního divadla v Praze) a Petr Fríd (Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze). Jejich průvodní slova, která celý koncert doprovázela, byla vtipná
i poučná. Děkujeme paní Kleslové za spolupráci, děkujeme římskokatolické
církvi farnost Nymburk a hlavně vám všem, co jste přišli.

Další měření proběhlo v ulici Prokopova, kde jsme měřící vozidlo postavili tak, že přijíždějící řidiči byli již předem informováni o své rychlosti zde
nainstalovaným ukazatelem. I přesto jsme zde zastavili několik řidičů,
kteří se pohybovali rychleji, než je povolená rychlost v obci. V této ulici
jsme zaznamenali mnoho stížností na nákladní automobily, jejichž řidiči
nerespektují povolenou rychlost. Za celou dobu měření se toto podezření
nepotvrdilo, ani jedno z nákladních vozidel nepřekročilo povolenou rychlost.

Zdenka Hamerová,
KIC

Výsledky nebyly nijak tragické, ale přesto je nutno tuto činnost zopakovat. Navíc v týdnu, kdy jsme měli zapůjčené měřící vozidlo, nám nepřálo počasí, střídaly se dešťové srážky se sluncem. Kamera je umístěna
za předním sklem vozidla a v dešti tak měřit nelze. Důkazy o porušení
rychlosti by byly nevymahatelné.
Závěrem dovolte trochu statistiky: měřenými úseky za dobu měření projelo 468 vozidel, stanovenou rychlost překročilo 111 řidičů, sankcí nebo
oznámením o spáchaném protiprávním jednání jsme řešili 16 řidičů.

FOTOSOUTĚŽ
V minulém čísle byl vyobrazen smírčí kříž, lidově známý
jako „Modrý kříž“, který se nachází cca. 200 metrů za cedulí
„Sadská“ směrem na Prahu, na malé vyvýšině, vlevo u silnice. Jako první správně odpověděla Hana Bašusová.

FOTOHÁDANKA NA ŘÍJEN:
Na dnešním snímku jsou „Tajuplné dveře“ patřící k jedné
významné sadské stavbě. Poznáte, kde je najdete?
Odpovědi zasílejte na e‑mail: sadskenoviny@seznam.cz,
nebo odpověď doručte osobně na Podatelnu Městkého
úřadu Sadská.
Ještě jedno upozoznění: Na základě připomínek čtenářů,
týkající se nemožnosti distribuce SN v jeden den po celé
Sadské, a tedy nemožnosti rovné soutěže, tak od dnešního
vydání novin své správné odpovědi zasílejte vždy první
pracovní den následujícího měsíce po vydání novin
(tentokrát to je 1. listopad)
Michal Němeček

Milan Javůrek, MP Sadská

Kroužek TVOŘIVÉ RUCE v domě s pečovatelskou službou v Sadské
pro velký úspěch POKRAČUJE
Kroužek TVOŘIVÉ RUCE v domě
s pečovatelskou službou v Sadské
pokračuje každé úterý od 13,30 hodin a nadále ho vede lektorka Ludmila
Petáková. Vyrábět se bude z různých
přírodních materiálů. V měsíci červnu získaly účastnice našeho kroužku
hned několik ocenění v soutěži Šikovné
ruce, která se uskutečnila na výstavišti
v Lysé nad Labem. Milé seniorky a senioři, budeme rádi, když přijdete a přidáte se. Vždyť kdo si hraje, nezlobí!!!

Jaroslava Novotná, MěÚ Sadská

Začínáme s podzimní výzdobou.
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Dopravní hřiště

I když celý den hrozil déšť, na dopravní hřiště v Nymburce jsme se těšili. Vypravili jsme se
tam 25. 9. 2017. V osm hodin začala teoretická
výuka, která se týkala hlavních zásad silničního
provozu. Děti si zábavnou formou zopakovaly,
jak se mají chovat chodci i cyklisté. Po teoretické části začala výuka venku na hřišti, kde jsme si
vše procvičili prakticky. Žáci se rozdělili do dvou
družstev. Jedni se stali cyklisty, druzí kontrolovali, zda spolužáci dodržují bezpečnostní pravidla.
Potom si vyměnili role. I počasí nám nakonec
přálo a my jsme se mohli plně věnovat výuce.
Návštěva dopravního hřiště se nám všem líbila,
užili jsme si to.
Jaroslava Dobrá, 4. B

Evropský den jazyků

V úterý 26. 9. 2017 proběhl ve vybraných třídách
v hodinách anglického, německého a ruského
jazyka projekt k Evropskému dni jazyků. Tématem byl život v zemích, kde se mluví anglicky,
německy a rusky. Děti si vyzkoušely nejen práci
s informacemi z různých zdrojů (vyhledávání
reálií), ale také pravidla a výhody spolupráce
ve skupině. Výsledkem byly pěkné práce, které
si mohli návštěvníci školy prohlédnout 29. září
u příležitosti Dne otevřených dveří.
Za všechny jazykové sekce Monika Semecká

Podzimiáda

Dne 29. 9. 2017 se konal projektový den s názvem Podzimiáda. Soutěžilo celkem 43 týmů,
které plnily úkoly na stanovištích ve škole
i na školním dvoře. Na každém stanovišti čekal
děti úkol s podzimním tématem, např. poznávání listů a hlasů zvěře, hod šiškou či různé křížovky. Úkoly byly vědomostní i sportovní. Nejvíce
se dětem líbilo loupání brambor a jízda na koloběžce. Za splnění úkolu získal každý tým lístek
se slabikou, kterou po splnění všech úkolů použil
při skládání slov do tajenky. Prvních dvacet týmů
získalo odměnu. Po skončení projektu se všichni
vrátili do tříd.
Martina Procházková, 9. B
V pátek začala u nás ve škole soutěž Podzimiáda. Zúčastnila se celá škola. Nejdříve se kapitáni
přemístili s celým svým týmem do určené třídy.
Většinou byly týmy po pěti až šesti dětech. Ve tří-

ZE ŠKOLY

ZE ŠKOLKY

Basketbalistky rozjely sezónu
naplno

V letošním roce se do soutěží zapojuje více
dětí v kategoriích U10, U11, U12, U13, U14
a U19. Všechny soutěže se již rozjely naplno
a vosy zatím slaví většinou výrazné úspěchy.
Nejmladší kategorie U11‑13 v kraji ještě nenašly přemožitele a svoje zápasy vyhrály výraznými rozdíly, i když se snažíme zapojovat
mladší hráčky. Svoje první koše v mistrovských zápasech daly Lenka Klokočníková
a Kačka Hájková.
U11 Sadská – Pardubice 93:16 (Burešová
M. 25, Strnadová 16, Palánová 12, Burešová
K.,Kvízová 10)
U12 Sadská – AŠ Mladá Boleslav 100:10 (Burešová M., Palánová 18, Horká 14)
Sadská – Jablonec 93:19 (Burešová K. 16, Burešová M, Palánová, Paurová, Strnadová 10)
U13 Sadská – Poděbrady 93:17 (Franková 29,
Caňkářová 21, Reitzová 17)
Mladší žákyně se zapojily do žákovské ligy a jejich zápasy mají již daleko větší úroveň. První
kolo s Jičínem a Jabloncem bylo náročné,
přesto jsme dokázali urvat dvě výhry. Derby
s Poděbrady bylo také naší jasnou záležitostí.
Sadská – Jičín 99:68 (Paurová 23, Reitzová
18, Klokočníková 17, Franková 12, Jeníková,
Caňkářová 7)
Sadská – Jablonec 106:46 (Paurová 22, Franková 18, Reitzová 16, Jeníková 13, Strnadová
12)
Sadská – Poděbrady 120:39 (Paurová 34, Reitzová 20,Klokočníková 14, Strnadová 13)
Pak jsme narazili na USK a na ně bohužel
dě jsme psali na barevné papírové listy básničky
o podzimu. V 8.45 jsme začali soutěžit na stanovištích. Stanoviště byla uvnitř školy i venku
na dvoře. Poznávali jsme listy a stromy, celé dopoledne jsme soutěžili, takže nás to hodně bavilo. Nejvíce se nám líbilo házet bramborou na kuželky. Podzimiáda byla moc pěkná.
Jan Jaroš, Ondřej Pova, 5. B
Vyhodnocení školního projektu provedla paní
učitelka Radka Bláhová, která ho už několik let
připravuje se žáky 2. stupně.
1. místo:
tým č. 25 – kapitánka Eliška Urbanová, 8. A
2. místo:
tým č. 38 – kapitánka Nikola Hlubůčková, 9. A
3. místo:
tým č. 14 – kapitán Jaroslav Truhlář, 7. A

Rodičovské pečení

Projekt Podzimiáda ukončila soutěž rodinných
příslušníků „Pečeme z plodů podzimu“, která
proběhla v pondělí 2. října. Svého favorita vybrali zástupci města. Cenu získal houbový závin Daniela Turka ze 4. C a moučník s jablky a ořechy
Šimona Vrby ze 3. B.
Školní parlament hodnotil velmi svědomitě a vybral moučníky v následujícím pořadí:
1. místo: Barbora Staňková, 3. C
2. místo: Alex a Nikola Čechrákovi
3. místo: Karolína Krátká, 2. A, Eliška Brtko‑
vá, 1. C, Pavla Záhrádská, 1. B a Kryštof Šmej‑
kal, 3. B.
Cenu učitelského sboru získal moučník Ludviky
Lučanové ze 3. B a Daniela Tůmy z 1. A.
Děkujeme všem rodinným příslušníkům, kte-

Červené berušky

naše síly nestačily. Po špatné první čtvrtině
jsme druhou vyhráli, ale rozdíl jsme stáhnout
nestačili. Problém nám dělaly hlavně vysoké
hráčky soupeře. USK – Sadská 73:46 (Franková, Paurová, Strnadová 9, Jeníková, Klokočníková 7)
Druhý zápas s BŠ Praha začal také špatně.
Po první prohrané čtvrtině jsme již všechny
další vyhráli, ale ani tak to nestačilo. Tady nás
o výhru připravily vlastní chyby.
Sadská – BŠ 73:68 (Jeníková, Paurová 18, Strnadová 10)
K postupu do extraligy budeme muset na domácím hřišti tomuto soupeři prohru vrátit.
Na obou výsledcích se podepsalo, že jsme nebyli kompletní a to bylo bohužel znát.

Dýňový koláč s medem
a javorovým sirupem
3 celá vejce
2 lžíce medu
2 lžíce javorového sirupu
ušlehat a přidat:
2 ½ hrnku polohrubé mouky
½ hrnku mléka
½ hrnku oleje
2 hrnky najemno nastrouhané dýně
Hokaido
2 lžíce kakaa
1 lžička mleté skořice
1 prášek do pečiva
Vše smícháme a těsto vylijeme
na vymazaný a vysypaný plech. Pečeme
na 170°C. Ozdobíme čokoládovou polevou.

ří se zapojili do této soutěže.
Moučníky, koláče, sladké a slané dezerty byly velmi lahodné
a krásně nazdobené. Děti měly
po obědě ve školní jídelně výbornou sladkou tečku.

molová. Nováčci se i díky spolupráci rodičů postupně
adaptují a zvykají si na pravidelný denní režim. Začali
jsme naplňovat kapitoly vzdělávacího plánu a kromě
nezbytného hraní si s kamarády a utváření sociálních
vazeb se tak dozvídáme a učíme spoustu užitečných
věcí. Učíme se spolu s dětmi také sebehodnocení a spolupodílet se na plánování aktivit v týdenních plánech.
Procvičujeme i sebeobsluhu a samostatnost při společném stolování. Protože léto je bohužel nenávratně pryč,
vystřídaly dopolední hry na dvoře procházky po Sadské,
při kterých si upevňujeme pravidla bezpečného chování
u dopravních komunikací, poznáváme značky a pozorujeme měnící se podzimní přírodu. Z akcí, které pro
děti mateřská škola pořádá, se
nám zatím nejvíce líbila návštěva sokolníka pana Semeckého,
který si připravil poutavý a naučný program, do kterého zapojil i děti a paní učitelky. Nadšení těch, které nalezly odvahu
a podržely dravce na své ruce,
bylo až dojemné.

Po prázdninách kluci holky,
spěchejte do naší školky.
Školička jak kytička,
slyšet je v ní písnička.
Zpívá dětem pro radost,
pro všechny má hraček dost.

Třída Červených berušek se nachází v přízemí zadní budovy MŠ Za Sokolovnou, do které chodí 25 dětí ve věku
od 3 do 5 let. Ve třídě se střídají tři učitelky: paní ředitelka Dana Kaplanová, zástupkyně ředitelky Jitka Hrabinská a paní učitelka Katka Zavadilová.
Děti se spolu během měsíce září seznámily, našly mezi
sebou kamarády a stanovily si společná pravidla chování ve třídě – pozdravit, poprosit, poděkovat, půjčit
si hračku, neubližovat kamarádovi, nechat kamaráda
domluvit atd.
Nejvíce se děti v tomto předškolním období učí hrou.
Pro volnou hru mají děti k dispozici spoustu stolních her, stavebnic, puzzlí a skládaček. Pro
kluky je tu tzv. opravárna, kde
mohou opravovat auta a stavět
autodráhy. Holčičky mohou být
za princezny, hrát si v kuchyňce nebo v krámku, být kadeřnicí
nebo doktorkou, ale i do těchto námětových her se zapojují kluci. Společnou hrou se rozvíjejí dětská přátelství.
Řízené činnosti vycházejí ze školního vzdělávacího programu „Ze školky
duhovým mostem dojdeme k novým vědomostem“. Jsou přizpůsobeny
věku a schopnostem jednotlivých dětí. Tyto činnosti jsou motivovány ročním obdobím, tradicemi, pohádkami a zážitky, střídají se a prolínají v oblasti tělesné, hudební, výtvarné i rozumové.
Nejdůležitější pro nás je však to, aby se dětem ve školce líbilo a byly spokojené.

Modří delfínci

Modrá třída Delfínků se nachází v prvním patře přední budovy MŠ Sadská,
Za Sokolovnou. Novinkou je, že díky uzákonění povinné školní docházky
od pátého roku dítěte, není tato třída již zcela smíšená. Do Delfínků chodí
nejstarší předškolní děti a učí se i připravují na zdárný vstup do ZŠ.
Dostatečné vybavení třídy, hry, hračky a didaktické pomůcky jsou takové,
aby rozvíjely u předškoláků myšlení, paměť, samostatnost, pozornost
a soustředění. Formou her
i prožitkového učení probíhá u dětí každodenní povinné čtyřhodinové vzdělávání,
aby získaly patřičné znalosti
a vědomosti, které jim ulehčí úspěšné zvládnutí zápisu
do prvních ročníků ZŠ. Předškoláci se účastní vzdělávacích
a kulturních akcí, pořadů a výletů. Tradičně v měsíci říjnu je čeká ‚,Slavnostní pasování na předškoláky“.
Na konci školního roku probíhá formou zahradní slavnosti ‚,Slavnostní
šerpování předškoláků na školáky“
a rozloučení se školkou. Děti mohou také navštěvovat kroužek grafomotoriky, keramiky, informatiky a plavání.
Ve třídě Delfínků máme k dispozici od firmy IBM počítač s programem
KidSmart a interaktivní tabuli Magic Box s rozmanitými výukovými programy. Velký důraz klademe na logopedickou prevenci, předmatematickou
a předčtenářskou gramotnost. Rodiče mají možnost se o svých dětech pravidelně informovat u svých paní učitelek. Práci dětí mohou rodiče sledovat
ve třídních šanonech i na výstavkách dětských výtvorů, které jsou umístěny
v šatně a na chodbách třídy Delfínků. Děti se i učí spolupracovat ve skupinách
a hodnotit svoji činnost i práci. Během celého dne v MŠ se všechny činnosti
vzájemně prolínají. Nejdůležitější je, aby se při všech aktivitách cítily děti
spokojeně, přirozeně a hlavně radostně.
Vaše delfínkové učitelky – Mgr. Marcela Kalichová a Libuše Zavoralová

Žlutá kuřátka
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Ve třídě Žlutých kuřátek jsme se po prázdninách sešli hned 1. září. Po odchodu předškoláků do školních lavic jsme mezi sebou přivítali řadu nových
tváří. Děti, které to už ve třídě znají, uvítaly nové uspořádání nábytku a herních prvků, které pro ně připravily paní učitelky Anna Šedinová a Olga Ho-

Oranžové lištičky

1. září je prvním dnem a začátkem školního roku. Do třídy
Oranžových lištiček se chystaly
poprvé v tomto roce děti, které nedovršily ještě věku tří let.
Jsou to „dvouleté děti“.
Pro každého je začátek těžký.
Jak to asi zvládnou tito malí
človíčci? Poprvé odloučeni
od milované maminky, milovaného tatínka. Změna prostředí, noví kamarádi, nové paní učitelky. Tato
změna se týká nejen dětí, ale i nás učitelek. Od jejich prvního vstupu do MŠ
se stáváme jejich průvodci na zatím neznámé cestě. Pracujeme dle Školního vzdělávacího programu „Ze školky duhovým mostem dojdeme k novým
vědomostem“. Děti nejvíce potřebují poznávat pravidla – půjčit hračku,
počkat, poprosit, poděkovat, poznat se s novými kamarády. V MŠ nabízíme
různé aktivity – od pohybových přes hudební, výtvarné… Nezapomínáme
na střídání aktivit s odpočinkem ani na volnou hru a volný pohyb dítěte.
Konkrétní volbu činností přizpůsobujeme možnostem a schopnostem dětí.
Nezáleží na viditelném výsledku ale na pocitech, které dítě prožívá – pocit
klidu, jistoty, bezpečí, radosti ze hry.
Vaše lištičkové učitelky – Zuzana Martínková a Hana Poupalová

Zelené žabičky

V letošním roce do Zelených
žabiček nastoupilo celkem 23
dětí, z toho je 14 chlapců a 9
dívek. Tato třída je určena pro
nejstarší děti – předškoláky
a děti s odkladem školní docházky. V průběhu září jsme se
všichni seznámili a díky tomu,
že je naše MŠ multikulturní,
máme mezi námi i děti s odlišným mateřským jazykem nežli je jazyk český.
Je začátek školního roku a děti se už naučily spousty říkadel, několik písní, naučily se pravidla, jak se ve školce chováme, jak se chováme jeden
k druhému a jak je důležité vzájemně si pomáhat. Předškolní vzdělávání je
pro děti velice důležité a k tomu v Žabičkách používáme různé didaktické
a interaktivní pomůcky, hračky, encyklopedie a pracovní sešity určené pro
předškoláky.
V MŠ se budeme snažit vaše děti co nejlépe připravit na vstup do školy
základní a udělat vše proto, aby tato životní změna pro děti nebyla příliš
veliká. Ale zároveň, budeme rády, pokud se do této přípravy zapojí i rodiče
a nenechají veškerou školní přípravu na nás učitelkách. Tímto všem rodičům děkujeme za spolupráci.
Vaše žabičkové učitelky – Markéta Soukupová, Eva Remešová

Z KNIHOVNY
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Knižní novinky v městské knihovně
Jenny Hanová – Oheň a plamen
Lillia, Kat a Mary měly vše do detailu naplánované.
Jejich pomsta ale neproběhla tak, jak zamýšlely. Je
po všem a musí předstírat, že se nic nestalo. Reeve
a Rennie jsou teď krutější než dřív. Po událostech
na plese je všem jasné, že se Mary musí naučit ovládat svůj hněv. Jinak ublíží někomu mnohem víc než
Reevovi. Oko za oko, zub za zub – plamen pomsty už
se rozhořel a holky připravují další odplatu! Tentokrát mnohem účinnější! Kniha pro mládež.

Markéta Šichtařová & Vladimír Pikora – Robot na konci
tunelu aneb Zpráva o podivném stavu světa a co s tím
Dost možná stojíme na prahu nové éry. Vyspělý
svět se dal na cestu multikulturalismu, genderové
korektnosti, rozpadu tradičních rodin a hodnot.
Přestože procházíme obdobím historicky největšího blahobytu, neužíváme si to, naopak. Spotřeba
antidepresiv je rekordní, některé země již vymírají
a úbytek původního obyvatelstva kompenzují jen
díky imigraci. Regulace se neustále zvětšuje a svobod drasticky ubývá. A jako by dnešní společnost neměla dost problémů sama se sebou, přichází do toho
ještě další rána: Čtvrtá průmyslová revoluce. Šíří se
strach, že rostoucí robotizace připraví lidstvo o práci a že umělá inteligence
je pro lidstvo větší hrozbou než války či epidemie…

David Lagercrantz – Přiznání Alana
Turinga
Psychologická skoro‑detektivka Davida Lagercrantze propojuje faktograficky podložené vyprávění o životě a díle počítačového vizionáře Alana Turinga se
strhující sondou do života mladého introverta‑policisty. A čte se jedním dechem, jelikož padesátá léta
v Británii se vyznačovala politickými stihomamy, které soukromým tužbám jedince navzdory vyválčené
svobodě nepřály.

ZE ŠKOLKY A Z MĚSTA

Jiří Jilík – Záhadná jízda králů: příběh tradice zahalené
tajemstvím
Jízda králů je obestřena záhadou, tajemstvím. Kdo
první vyslal mladičkého krále na pouť věky, aby se každým rokem, vždy znovu a znovu v jediný den v roce
zjevil mezi lidmi a odjel do roku příštího, do dalšího
desetiletí, století? Jaké poselství veze na svém bílém
koni? Je snad předobrazem vlčnovského lidového krále zmizelý velkomoravský král Svatopluk? Anebo prchající uherský král Matyáš? A nejde spíš o pozůstatky předkřesťanských kultů? O tom všem je tato kniha.

Kam vyrazit v listopadu? Napište si do diáře

Za knihovnu Monika Malinová

V NEDĚLI 19. 11.
od 15,00 hod. v sále KIC
(1.patro Palackého nám. 257 Sadská)

Veselá pohádka o tom, kterak se jednou za tisíc let rozevřou vody
Vltavy jako květ růže, a vydají dávný poklad. Zlatou kolébku, ve které
může být odchován jen král, který přinese zemi klid a štěstí.

Po besedě paní spisovatelky Jitky Vítové o knihách z říše
hmyzu jsme pasovali děti z tříd 2.A a 2.B na čtenáře. Děti musely předvést své čtenářské umění a poté obdržely od Křemílka a Vochomůrky medaile, knihu a roční
registraci zdarma.

Výtvarná a kreativní dílna

Milé děti, po pohádce si trochu pohrajeme. Co si vyrobíte, můžete si
odnést domů. Výtvarná a kreativní dílna, je zaměřena na rozvíjení
motoriky, kreativity, manuální zručnosti a fantazie dítěte.
Pohádka i dílna je určena dětem od 3 let.
Vstupné jednotné 50,-Kč.

Rozsvícení
vánočního stromu

Zlatá svatba
Beseda o indiánech se školou z Kostelní Lhoty

Adventní čas vůně 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 Betlém, svařák, grog,
punč a také pořad „Show kozy Jůlinky“
s živými zvířátky. Po samotném vystoupení se s nimi děti můžou pomazlit, krmit je, zkusit jim dát různé povely nebo
je vést na vodítku. Kdo bude chtít, dostane na památku „kozí razítko“.
(Upozorňujeme, že parkoviště před zdra‑
votním střediskem bude uzavřeno od so‑
boty 2. 12. večer. Děkujeme, že přeparku‑
jete svá vozidla na jiné parkoviště.)

Životní jubileum 50. let uzavření manželství

Středeční tvoření
celý říjen jsme vyráběli svícny z plechovek
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oslavili dne 07. 10. 2017
manželé Radomír a Helena Drahotovi
oslavili dne 26. 10. 2017
manželé Vítězslav a Dagmar Pražákovi

ZÁJEZD
DO POLSKA
ČTVRTEK 23. 11. OD 7,00 HOD.
Odjezd z Kostelní ulice do Kudowy Zdroje.
Přihlásit se můžete v KIC Palackého nám. 257
Cena 200,‑Kč

MĚSTO SADSKÁ, MŠ, ZŠ A KIC
VÁS ZVOU

V NEDĚLI

3. 12. OD 16,00 HOD.

NA NÁMĚSTÍ V

SADSKÉ

KDE ROZSVÍTÍME

VÁNOČNÍ
STROMEČEK
VYSTOUPÍ DĚTI Z MŠ A ZŠ.
NEBUDE CHYBĚT BETLÉM, SVAŘÁK, GROG, PUNČ.
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Z HISTORIE MĚSTA

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY

„Bejvávalo“ – zemědělci

Vítáme
nové
y
k
n
á
č
ob

„Ach synku, synku, doma‑li jsi… tatíček se
ptá, oral‑li jsi…“
Obdělávat půdu, to byla ještě před dvěma
stovkami let pořádně lopotná práce. V pravěku se políčka obdělávala ručně, posléze
pomocí motyk, poté rádla a nakonec pluhem.
Bratranci Veverkové vynalezli v roce 1827
ruchadlo a to se rychle rozšířilo do světa. Vynález nedali hned patentovat, a tak jim byl
ukraden Janem Kainzem z Choltic. Úředního
uznání se dočkali až 33 let po své smrti.

Sadská měla na počátku 18. století 662 obyvatel. Hlavním zdrojem jejich obživy
bylo zemědělství.
Pěstovali obilí
a chovali hospodářská zvířata.
Po zrušení roboty
nastala
Ruchadlo bratranců Veverkových změnilo práci
možnost nájmů
zemědělcům po celém světě.
polí ze zrušených
císařských dvorů. Kolem roku 1867 bylo již v Sadské 20 větších hospodářů a menších asi 80. Kromě toho, že pěstovali obilí, chovali dobytek, který obecní pastýř pásl pod Boháčkovým
mostkem, u Običek, v Mrsoli, na Psí půli, ve Strži, v Jáchymě,
na Mordě atd. Po čase docházelo k rozorávání pastvin pro
pěstování řepy. Zemědělská půda bývala obdělávána většinou
drobnými rolníky.
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pluhem
Tři generace rodiny Rajských – orba

V roce 1948 byl statek pana Hyrosse znárodněn i s 33 ha půdy
a spolu se Stehlíkovou drůbežárnou se stal majetkem JZD. To
mělo pouze 23 zakládajících členů a v roce 1961 dosáhl počet
družstevníků 120. V září roku 1962 se z JZD stal Státní statek
Sadská. Ten také zanikl a nyní není v Sadské místní hospodář,
který by pracoval na poli. Dnes zde pracují na pronajatých polích moderní stroje, které mají s těmi původními společné máloco. Cukrovka se nepěstuje, ale zato řepka a kukuřice. Kravíny
a vepříny zmizely a my kupujeme mléko, máslo a jiné mléčné
výrobky draho od jiných států. Děti pomalu znají domácí zvířata
jen z obrázků. To by se naši předkové divili, čím se dnes obyvatelé Sadské živí. Zemědělstvím ale ne.
A tak nám nezbývá nic jiného, než si zazpívat píseň “Ach synku“, kterou měl rád prezident T. G. Masaryk, jež se zasloužil
o naši samostatnost 28. října 1918.
Miluše Borovenová
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Mláďata rodiny Rajských

Jubilea na měsíc říjen

Evženie Janáková
Marie Sedláčková
František Foff
Zdenka Pracná
Dobroslava Šubrtová
Ladislav Koutský

Albert Plicka
Zdeněk Hořák
Ladislav Mysliveček
Oldřich Schovánek
Rostislav Kolář
Pavla Havlová

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí.

Filip Kout

Terezie Vorlíčková

INZERCE
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PREMIÉRA KOMEDIE „KACHNA NA POMERANČÍCH“
DIVADLO NA KOVÁRNĚ PODĚBRADY
23. LISTOPADU 2017 V 19.30 HODIN.
VŠECHNY PŘÍZNIVCE OCHOTNICKÉHO DIVADLA
SRDEČNĚ ZVE
DS KLICPERA SADSKÁ.

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

Nehtové studio

Jana

732 235 310

ˇ
Lázenská
484, Sadská
janina1069@seznam.cz

PŘESTĚHOVALI
JSME SE!
REKLAMY
RICHTER
.CZ

Nově nás najdete v Pískové Lhotě.
Adresa: Spojovací 38, Písková Lhota
Vjezd i vchod jsou z hlavní silnice.
Je to jen 5 minut jízdy.
Jsme vám pořád stejně blízko.

Tel.: +420 602 713 833

Restaurace
Bowling squash Sadská s.r.o.
přijme do svého kolektivu
číšníka – praxe v oboru podmínkou
Nástup možný ihned.
Mob.: 604 482 498
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