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I deštivý advent
se vydařil
Tentokrát v novém…

P

očasí na první adventní neděli
ničím nepřipomínalo nadcházející vánoční čas. Pršelo a foukal silný vítr, dokonce jsme se radili,
jestli akci nezrušíme. Nakonec jsme
se ale rozhodli, že stromeček rozsvítíme, i kdyby z nebe padaly trakaře
a raději jsme počítali s tím, že dětí
a diváků moc ne-

přijde. Pódium bylo postavené, elektřina připravena, zvukař, ač riskoval
znehodnocení aparatury, byl trpělivý, kuchařinky z mateřské školy našly suché místečko k prodeji štrůdlu
v průjezdu knihovny, hasiči postavili
stánek s občerstvením. Jaké bylo
naše překvapení, když se v 16 hodin
parkoviště před zdravotním střediskem zaplnilo a vy jste přišli.
A co víc, přišli jste v dobré náladě
a děti byly natěšené. Po přivítání
paní starostkou Evou Jurinovou
se o krásné vystoupení zasloužily děti i paní učitelky z mateřské
školy a z druhých tříd základní
školy v Sadské. Za to jak pečlivě
a s jakou obětavostí si připravily
koledy, písničky a zimní básničky, jim patří veliké poděkování.
Po rozsvícení rostlého stromečku patřilo pódium vánočnímu
skřítku a medvídku, ale jejich
vystoupení bylo s ohledem na
děti kvůli počasí zkráceno.
Zahájení letošního sadského adventu bylo vlastně zcela
v novém. Nový byl strom, místo, ba ani počasí nebylo zimní,

jen dobrá a sváteční nálada zůstala stejná jako každým rokem.
A tak děkujeme všem, co jste
přišli a vytvořili tu pravou předvánoční atmosféru. Také všem,
kteří se na hezkém podvečeru
podíleli, ať už stáli na pódiu
nebo akci připravovali technicky a
vše sledovali zpovzdálí. I když nebyl
pracovní den, udělali všechno pro
to, aby se náš stříbrný smrček v parku rozsvítil. Jsou to zástupci města
Sadská, děti a paní učitelky základní
školy, mateřské školy, SDH, městská
policie, firma Moravec - Zahálka,
pánové Jan a Oldřich Pleskačovi
(pódium), knihovna K. Viky a KIC.
Ptáte se, proč jsme letos změnili
strom i místo? Navzdory ustálené tradici jsme tentokrát zvažovali
ekologické i finanční hledisko. Vykácet nový strom jen proto, aby stál
pár dnů na náměstí a pak ho zničit,
nám bylo líto. Všechny práce kolem, včetně dopravy i jeho upevnění
něco stojí a jen v loňském roce jsme
za ně zaplatili 60.000 Kč. Ty jsme
letos ušetřili a využili vlastní krásný vzrostlý smrk v parku před kni-

hovnou. Je vysoký 17 metrů
a chybí mu jen vánoční hvězda, kterou jsme vzhledem k výšce, větrným
poryvům a nejistému zabezpečení
raději neriskovali. Třeba k němu
o příštím adventu ještě něco přidáme. V každém případě nám dělá
radost a večer příjemnou vánoční
atmosféru. Ve společnosti nového
chodníku i nového osvětlení náměstí jsme na něj pyšní.
Zdenka Hamerová
a Eva Jurinová

V tomto čísle
Bilancujeme...............str. 6-7
Vánoce ve škole
a školce ................str. 10-11
Přechod u spořitelny...... str. 4
Ples bude..................... str. 8

2

zprávy z radnice
Z jednání rady města
Sadská, 2. 12. 2015

Rada města schválila:
l Smlouvu o dílo s Ing. arch. Pavlem Koubkem na vyhotovení souboru změn č. 3 územního plánu sídelního útvaru Sadská za 229.900,- Kč
včetně DPH.
l Smlouvu o poskytnutí dotace
z FROM Středočeského kraje v maximální výši 3.000.000,- Kč na akci rekonstrukce a oprava místní komunikace Jesemany. Podepsal náměstek
pro oblast regionálního rozvoje Středočeského kraje Mgr. Karel Horčička,
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5.
l Smlouvu o dílo se Společností pro
poradenství, projekci a design,s.r.o.
, Karlovo náměstí 290/16, 120 00
Praha 2 na akci Projekt veřejného
osvětlení – Sadská; části: ul. Pražská, Třebízského, Smetanova, Jordán a nepojmenovaná slepá ulice na
p.č. 1662, vše v souhrnné délce cca
2.030 m osvětlovaných komunikací
za cenu 121.800,- Kč bez DPH.
Rada města doporučila ZM schválit: OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Rada města vzala na vědomí kalkulaci nákladů na odpad v roce 2014 .
Kalkulace nákladů na sběr, svoz a ulo-

žení komunálního odpadu na skládku
v roce 2014 činila 2.984.547,- Kč,
což je 831,- Kč na 1 osobu.
Rada města zamítla žádost paní
Květy Lakatošové o přidělení městského bytu.
Rada města povolila zábor veřejného prostranství Ing. Štěpánovi Romočuskému za účelem prodeje ryb
ve dnech 20. 12. – 23.12. 2015 za
cenu 20,- Kč/1 m2 a den s tím, že celkovou částku uhradí před zahájením
prodeje dne 20.12. 2015.
Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemku p. č. 774, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 285
m2 a pozemku p. č. 775 o výměře
182 m2, oba pozemky v k. ú. Sadská manželům Drobným, za nabídnutou celkovou kupní cenu ve výši
600.000,- Kč.
Rada města zamítla mimořádnou
dotaci pro školní tvořivý klubík ZŠ
4. – 6. tříd s tím, že RC Život je hra
může na tuto aktivitu požádat v rámci standardního režimu pro podávání
individuálních nebo programových
dotací.
Rada města uložila ředitelce ZŠ
Sadská předložit vyúčtování ceny
stříbrných řetízků a destiček na akci
„řetízkování žáků 9. tříd“ v roce 2015
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do 31.12. 2015 a dále RM rozhodla,
že pokud bude město Sadská v dalším období participovat na slavnostním vyřazování a řetízkování žáků
9. tříd, bude tento akt přístupný
všem žákům bez omezení.
Rada městadoporučila ZM schválit
termíny zasedání ZM Sadská v roce
2016: 17. 2. 2016, 27. 4. 2016,
8. 6. 2016, 7. 9. 2016, 19.10. 2016,
14.12. 2016.
Rada města schválila termíny zasedání RM Sadská v 1. pololetí 2016:
6.1., 20.1., 3.2.,16. 2., 2. 3.,16. 3.,30.
3.,13. 4., 26. 4. 11. 5., 25. 5., 7. 6.,
22. 6.
Rada města schválila vybudování
zastřešení chodníku mezi halou ZŠ
a novými učebnami v ulici Za Sokolovnou. Zastřešení provede dle
návrhu ZŠ Zdeněk Černý - Zámečnická výroba, za cenu 146.799,- Kč
bez DPH.
Rada města konstatovala: že na
základě právního posudku ze dne
15. 6. 2015 jsou smlouvy na prodej
pozemků společnosti Norma, k. s.
pro město nevyhovující a uložila
starostce města Mgr. E. Jurinové
pověřit právní zástupkyni města Sadská zpracováním návrhu nové kupní
smlouvy v české verzi.

VÝZVA
PODNIKATELŮM

Zveřejněné nepovolené zábory veřejného prostranství v minulém vydání
SN přece jen rozhýbaly stojaté vody.
Někteří majitelé těchto reklamních
stojanů přišli zaplatit s omluvou, že si
porušování vyhlášky města č. 4/2012
neuvědomili. S pochopením omluvu
přijímáme a zároveň vyzýváme ostatní k jejich následování.
Současně je třeba se dohodnout, kam
reklamu umístit, aby nebránila volnému průchodu na chodníku, po kterém
navíc ještě občas projíždějí i cyklisté. Mimochodem, nejrůznější cedule
a stojany vlastní výtvarné či spíše nevýtvarné produkce, které navíc poráží vítr,
působí často dost neesteticky a tak přemýšlíme o tom, že navrhneme jednotný
styl po vzoru jiných měst. Spolupráci
rozhodně přivítáme.

Slovo

starostky

PŘIZNÁNÍ
Šuplíky vysypat a přebrat,
každou věc otřít a pečlivě
uložit. Všechny lustry rozebrat a naleštit, okna nevyjímaje, i kdyby padaly trakaře.
Když už se vyklízely i skříně
a každý svrchník doznal nové místo, praly se
koberce, pulírovaly se všechny boty a když už byla
ohrožena i velká knihovna, měla jsem touhu utéct
z domova a vrátit se až když to vonělo čistotou
a všude bylo vánočně. Nejděsivější to bylo u nás
doma před Vánocemi právě proto, že celoročně
nikde nepořádek nikdy nebyl, maminka to prostě
brala spíše jako nezbytnou tradici. Pak uštvaná
usedla ke svátečnímu stolu a teprve tři následující dny byly pro ní zaslouženým odpočinkem.
Jinde to všechno zase absolutně ignorují a užívají
advent plnými doušky. V klidu nasávají vánoční
atmosféru, v klidu nakupují dárky, v klidu chodí
na koncerty, obcházejí nejrůznější trhy a radují
se společně s dětmi z každého pěkného okamžiku.
Jiní zase neprožívají nijak extra domácí úklid, ale
zase nestíhají nic. Nakoupit, napéct co si naplánovali, vyzdobit okna domu nebo bytu, navštívit
ty, kteří se o Vánocích navštěvují. Jiní zase Vánoce
neuznávají vůbec a protestují proti byznysu, vtíravé reklamě a narvaným obchodním centrům.
Znám ty, co volají „už aby bylo po svátcích“, ale
i ty, kteří je prožívají radostně, s láskou a pohodou
i bez velkých dárků.
Přiznám se, že patřím mezi ty, kteří nestíhají
a to rok co rok. Většinou vlastní vinou. Dárky
nakupuji na poslední chvíli a to, že nemám čas se
ani sejít s přáteli, to si nikdy neodpustím, i když
oni mi odpustili už dávno. A tak jako vždycky si
i letos řeknu: příště se polepším! Jenomže třeba
už žádné příště být nemusí …Jistě je tento čas
dobrý i pro to, že si tyto citlivé momenty aspoň
uvědomíme . Tak přeji i vám všem dost svátečních momentů na zamyšlení, lásku, povzbuzující
emoce a dost síly na to odpustit, co se odpustit dá.

Eva Jurinová

Krátce

l Od 1. ledna 2016 nastupuje k Městské
policii v Sadské jako vedoucí strážník pan
Patrik Wolf.
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představujeme vám
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Vánoce př icházejí
Až se všichni sejdeme na Štědrý večer, bude nám jistě moc hezky.
U stromečku budou všichni, které máme rádi a budou si užívat ty
jedinečné vzácné chvíle, vzájemnou blízkost. Ty pocity dokážou
naplnit člověčí duši až po okraj a možná ještě víc. Budeme si navzájem na blízku a tím si řekneme, že nemáme rádi jen sebe, ale
také ty druhé a nezáleží na tom, jak drahé dárky si dáme.

Jak vzniklo slovo Vánoce?
Toto slovo je vlastně zkomolenina.
Naši předkové slavívali slunovrat od
21. prosince do Nového roku, tedy 12
svátečních dnů, což bylo symbolem
12 příštích měsíců. Svátkům zimního
slunovratu se říkalo čas o 12 nocích,
později dvanáctioce až z toho vznikly
Vánoce. A k zimnímu slunovratu se
nejspíš váže i pověst, že se tomu, kdo
se celý den postí, ukáže před štědrovečerní večeří zlaté prasátko. Prase bylo
v předkřesťanské době symbolem slunce a o zimním slunovratu, v době Vánoc, se začínají zkracovat noci a vlády
se pozvolna ujímá právě slunce.
Štědrovečerní lahůdky
našich prababiček
Až kam paměť sahá, vždycky si hospodyňky se štědrovečerní večeří dávaly záležet. Nechme se na chvilku unést proti
proudu času. Je 24. prosince, v ošatkách
jsou jako koleda červená jablíčka, vlašské ořechy a křížaly. K večeři je černý
Kuba, jídlo z krupek, hub a česneku,
sádla a cibulky. Pak černá omáčka,
kterou hospodyně připravovaly už celý
podzim. Nejdříve bylo třeba připravit
sirup z řepy, nasušit švestky a uvařit
povidla. Základem do hrnce byla kořenová zelenina, bobkový list a nové koření, k tomu se po uvaření přidaly sušené
uvařené švestky, kousky ryb, rozinky,
mandle, k zahuštění se používal nastrouhaný perník, řepný sirup a půl litr
piva. K omáčce se přikusovala vánočka.

Vánočka
Poprvé se o ní dozvídáme od Petra
Chelčického pod názvem „calta“. Její
původní chlebový tvar byl hněten na
„húsky“, „štědrovnice“, „pletence“, „vrkoče“ a zejména „vánočky“ napodobující dítě v peřince. Mezi štědrovečerní
dobrotou patřily i vdolky, které hospodyně pekly na kamnech. Byly mazané
švestkovými povidly a sypané strouhaným perníkem. Sladkou lahůdkou byla
i prachanda, prášek z nasušených hrušek. K tomu všemu se pilo pivo a punč.
Ke koloritu Štědrého večera patřila
i půlnoční mše.
Jesličky
Každý řezbář se snažil vytvořit vlastní postavičky nejčastěji v nějaké akci,
v pohybu. A mnohdy nebyl osamocen,
sousedé si pomáhali, a tak jeden vyřezával betlémská stáda, jiný figurky lidí,
nebo stromy, jiný působil jako architekt
scény. Nebylo snad domácnosti, měšťanské nebo venkovské, kde by betlém
o Vánocích chyběl. Nikdy nebyl dokončeným dílem, mnohdy ho vytvářely
celé generace.
Vánoční perník
Toto voňavé pečivo z mouky a medu se
v Evropě prý začal péct už ve 13. století
a v Čechách se poprvé objevil na jarmarku v Turnově v roce 1335. Nejstarší
dochovaná forma na perník u nás ale
pochází až ze 17. století. Tato vánoční
lahůdka má ovšem také svá tajemství,

třeba o koření, těch se prý
do těsta přidávalo až dvacet druhů. Určitě to byl fenykl,
anýz, hřebíček nebo badyán, koriandr, skořice nebo muškát. Perníkářské
formy byly malým uměleckým dílem.
Byly to desky z hruškového dřeva silné dva až sedm centimetrů, přičemž
řezba motivů musela být všude stejně
hluboká.
Vánoční
stromeček
Zatímco se v Německu
první vánoční stromek
rozzářil v roce 1642, ve
Francii poprvé rozsvítila
stromeček v roce 1840 na
královském dvoře v Tuilleries princezna Helena Meklenburská, která se provdala za vévodu
Orléanského. V Americe první vánoční stromeček rozsvítili v roce 1912 na
Medison Square v New Yorku. V Čechách se prý poprvé vánoční stromek
objevil v letohrádku Šilboch, nebo-li
Ztracená varta, na okraji pražského
Střížkova o Vánocích v roce 1812. Intendant Stavovského divadla Jan Karel
Liebich tu jako vánoční překvapení
svým hostům nechal ozdobit jedli.
Stromeček se začal zdobit ovocem
a ořechy a ozdobami z papíru, později
se na něj věšely ozdoby z vosku nebo
vaty a pak ty skleněné.

Vánoční kapr netradičně
Smažený kapr, bramborový salát a rybí
polévka. Tak vypadá
klasická česká štědrovečerní večeře, na
kterou většina nedá
dopustit. Co ji však
malinko ozvláštnit?

Suroviny pro čtyřčlennou rodinu:
8 porcí kapra, 0,5 l piva, 3 vejce,
sůl, pepř, drcený český kmín,
strouhanka, 100 g nastrouhaného parmazánu, olej

me pivem. Takto naložené kapří
maso dáme na hodinu odležet
do lednice. Mezitím si rozšleháme vejce a smícháme strouhanku
s parmazánem. Naložené kapří
maso vyndáme z piva, obalíme v
Kapra nejprve vykucháme a rozšlehaném vejci a pak ve strouočistíme. Rybu osolíme, opepří- hance. Smažíme do zlatova na
me, posypeme kmínem a zalije- oleji. Podáváme s plátky citronu.
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ze života města

Přijďte také na babinec

M

ladší seniorky se takto na večírku
nesetkaly jen před Vánocemi, ale
najdete je pospolu pravidelně každé
druhé pondělí v měsíci v prvním patře
budovy KIC a Městského muzea. Vznikla tak
pěkná tradice, která se udržuje už

3 roky. Pro zlepšení nálady sem chodí zahrát
mužské hudební trio Stanislav Mrzena, Jiří
Kutifel a Petr Hamral. Babinec, jak si říkají, je
ale v převaze. Jejich klub má 15 členek
a na svých schůzkách jaksepatří všechno
proberou od dění v našem městě a oko-

lí, přes vlastní starosti i radosti, oblíbené
zahrádky, recepty a vaření až po nejrůznější
ruční práce. Posezení si zpříjemňují kávou,
čajem a domácími dortíky, specialitkami a
vůbec… Vládne dobrá nálada a jak samy
vzkazují, rády přivítají další nové zájemkyně.

Přechod skončil…

P

řechod, nebo ještě lépe NEPŘECHOD u České spořitelny, který způsoboval mnohým z nás spíše nepřekonatelnou
překážku, než místo pohodlného
a bezpečného přechodu přes silně frekventovanou komunikaci,
už konečně přestal existovat! Začal se komplexně rekonstruovat
a už brzy bude bezpečně schůdný.
Umožní klidný přejezd maminkám
s kočárky, ale i těm, kteří používají

zdravotní opěry a vozíky. Přechod
má nejen plynulý přejezd na druhou stranu Palackého náměstí, ale
i do ulice Kostelní. Její druhá strana
bude pak řešena zvlášť spolu s dalšími úpravami části náměstí před
muzeem. Stavbu v hodnotě díla
150.000 korun provedla ve vzorné kvalitě firma Halko z Nové vsi
u Kolína. Příští rok se dočká celkové úpravy také zbývající část chodníku k obchodnímu domu Norma.
Pramen minerální vody Sadka byl na zimní
období uzavřen. O jeho otevření
vás budeme na jaře
informovat.

Y!
B
Y
R
A
N
M
A
K
JESEMANY PŘED KOLAUDACÍ!
V sobotu 12. prosince byly provedeny poslední drobné úpravy v ulici Jesemany. Nová komunikace a chodníky čekají na kolaudaci a úplné otevření provozu ještě do konce roku. Stavbu
v hodnotě vyšší než 3 miliony korun dotoval Středočeský kraj, kterému děkujeme!

dnech
kaprů bude ve
Letošní prodej
v Husově
ed Večerkou
o20. až 23.12. př
čních ryb v pr
různých váno
h
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dn
ulici a prodej
ve
zbrojnice
storu hasičské
din.
od 9 do 17. ho
2.
.1
23
21., 22. a

ze života města
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orik
Hledá se staford T
Dne 6. 10. 2015 se ztratil v okolí
Sadské americký stafordšírský
terier slyšící na jméno Torik. Je
světlehnědý s bílou náprsenkou,
bílými ponožkami a velmi tenkou
bílou čárkou na čele. V den
ztráty měl zelený látkový obojek.
V kohoutku má cca 60 cm a váží
v současné době cca 25 kg. Je
velmi hodný a má rád lidi i děti.
V současné době bude patrně
velmi vystresovaný. Za dobu, kdy
není doma bude pravděpodobně

ve špatném tělesném stavu. Na
pravé přední pacce mívá ekzém,
který se mu často dělá a je třeba
ho léčit. Na tomto psovi záleží
dvěma rodinám a zejména několika dětem.
Za jeho odchycení nebo nalezení
a předání nabízím 10.000,- Kč.
Kontakt je na mobil:
603 440 814.
V poslední době byl několikrát
spatřen v oblasti Sadská, ulice
Dr. Sokola a okolí kostela.

S láskou…

Pf 2016

celých 10 let

I letos na Mikuláše to v ulicích Sadské žilo...

Vánoce v domě s pečovatelskou službou Sadská

V

duchu tradičních Vánoc
se odpoledne sešli všichni
obyvatelé Domu s pečovatelskou službou na slavnostním posezení. Vánoční cukroví
si samozřejmě vyrobily i upekly
hospodyňky samy, muži zase
pomáhali se zdobením vánočního stromečku, který darovalo město Sadská. Krásné a milé
setkání zorganizovalo Centrum
sociálních a zdravotních služeb
Poděbrady. Sešlo se tak na šedesát
spokojených klientů Centra, Klubu mladších a starších seniorů,

TĚŠÍME SE
NA OHŇOSTROJ!
Vážení a milí spoluobčané, rozloučení se starým rokem a příchod
toho nového oslavíme
tradičně setkáním na
náměstí  u slavnostního
ohňostroje, který bude
letos ve znamení laserové show s hudebním
doprovodem.
Přijďte rozjímat
v pátek 1. ledna 2016
v 17 hodin.

dětí a pedagogického doprovodu
mateřské školy a samozřejmě nechyběli ani zaměstnanci Centra
a zástupci městského úřadu.
Atmosféru tradičních Vánoc
umocnilo vystoupení školáčků,
pouštění skořápek, rozkrojování
jablíček, samozřejmě se zpívaly
vánoční koledy a všichni si pochutnávali na vynikajícím domácím cukroví, které také přichystala rodina Snopků a Klicperů,
kterým děkujeme.
Za CSZS Poděbrady o.p.s.
Lenka Pavelková, vedoucí střediska
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bilancujeme

Končí rok věnovaný
příští rok bude rokem
Blíží se konec roku, dětem utíkají dny do Vánoc pomalu, nám ostatním čas běží rychleji, než by se
nám líbilo. Uplynul první rok, kdy radnici převzalo nové vedení. Nastupovali jsme s představami o
investicích, které v Sadské uskutečníme. Nakonec jsme však první rok na radnici museli věnovat z
velké části jiným činnostem a jednoduše ho můžeme označit za „rok úklidu“. Hned na samém začátku
nás dostihlo několik hříchů z minulosti, které jsme museli velice rychle napravovat. Město bylo potřeba
uklidit, a to jak fyzicky, tak i obrazně.

P

ředevším bylo nezbytné
rychle předělat nově otevřené páté oddělení mateřské školy, kde se děti pohybovaly
ve vlhkém a plesnivém prostředí. Zároveň se provedla rekonstrukce střechy, zateplení fasády
a úpravy zahrady.

Během letních prázdnin jsme
u základní školy vyčistili dlouholetý nepořádek na přilehlém dvorku
a vybudovali na něm parkoviště
pro zaměstnance školy. Na podzim byla v areálu další mateřské
školy provedena výměna střechy
na skladu hraček, do kterého 10 let
zatékalo.
Některé z ulic byly prakticky
nesjízdné, takže jsme urychleně
provedli opravy, a to v co nejširším
měřítku jak nám to dovolil rozpočet města. Správa majetku se i dále
snaží o okamžitou opravu všech
rozbitých míst na komunikacích.
Pokud se objeví nové výmoly,
nebojte se na ně hned upozornit
a žádat opravu.

Parkoviště na náměstí bude mít novou dlažbu.

Snažili jsme se vyřešit nepořádek okolo kontejnerů na tříděný
odpad. Podstatně jsme zvýšili jejich počet a zřídili několik nových

stanovišť. Místo kontejnerů na
bioodpad, kolem kterých byl největší nepořádek, jsme zavedli hnědé popelnice. Biopopelnice začalo
používat už více než 500 obyvatel,
což nás velice těší a děkujeme za
takovou skvělou odezvu. Již dnes
se ukazuje na množství vyváženého odpadu, že se jedná o úspěšný
krok. Pokud se nám všem podaří
i v příštím roce vytřídit více odpadu a vyprodukovat méně toho
netříděného, tak budeme moci od
roku 2017 snížit poplatek za likvidaci odpadu všem občanům.
Bohužel velké množství energie
a hlavně času zabral
úklid, který není vidět
navenek. Bylo potřeba
srovnat dlouholetý nepořádek v nájemních
smlouvách k městskému
majetku, kdy smlouvy
obsahovaly špatná čísla
pozemků, nebyly podepsány s aktuálními uživateli a obsahovaly i další
chyby. Hromadně byly
vyzýváni uživatelé k aktualizaci a podpisu smluv na
pronájem hřbitovních míst.
Také jsme napravovali stav,
kdy v minulosti vůbec nebyli
stavebníci vyzýváni k podpisu smluv o věcném břemeni
na postavené přípojky. Tyto
stavby nebyly ani geodeticky
zaměřovány a ukládány do
katastru nemovitostí.
Nemálo času bylo věnováno i jednání ohledně vyřešení
dlouhodobě zakonzervovaného
stavu na Jezeře a můžeme doufat,
že dosažené pokroky v jednání

s majiteli pozemků a připravované změny v územním plánu,
konečně povedou v příštím roce
k uvolnění stavu a hlavně k odpisu zásob písku a zrušení dobývacího prostoru.
Začali jsme také řešit ostudný stav některých nemovitostí v majetku města a to hlavně čp. 3 - knihovny a čp. 78
vedle spořitelny. Na knihovně
byla ještě letos vyměněna střecha, do které masivně zatékalo,
a na jaře bude opravena fasáda
celé budovy.
Knihovna dostala novou střechu.

V čp. 78 se nám podařilo
uvolnit několik bytů, což nám
umožní provést rozsáhlejší rekonstrukci tohoto domu, která je
naplánována na příští rok. Mimo
jiné bude zbudováno ústřední
plynové topení, což přispěje ke
zlepšení ovzduší v našem městě. Počítáme s vybudováním
dvou nových podkrovních bytů,
které budou zařazeny do kategorie startovacích bytů. Nové
a opravené byty budou nabídnuty k pronájmu novým nájemníkům, kteří budou vybráni podle

nových pravidel pro přidělování
bytů.
Spoustu práce a starostí všem
přidělala nově vybudovaná cyklostezka z Kostelní Lhoty. Tento
projekt byl v minulosti tak špatně řízen, že nám zcela reálně
hrozilo odebrání přidělené dotace v mnohamilionové výši. Těsně
před termínem pro dokončení
vyúčtování se ukázalo, že při výměně pozemků pod cyklostezkou s jejich původními majiteli
se udělala zásadní chyba a byly
jim převedeny pozemky, které
se také nacházejí pod cyklostezkou. Náprava tohoto stavu
nebyla kvůli lhůtám příslušných úřadů včas možná a jedině díky osobní
intervenci a pomoci pana
hejtmana nám byl poskytnut odklad termínu. Tyto
pozemky se nakonec po
mnoha jednáních podařilo
úspěšně vykoupit a je potřeba velmi ocenit přístup
majitelů pozemků, kdy
jeden dokonce musel narychlo přerušit pracovní pobyt
v Asii a přiletět domů podepsat
příslušné smlouvy.
Všechny uvedené problémy
se podařilo zvládnout díky nasazení odboru správy majetku,
kdy nám velmi pomohlo i posílení o nového investičního referenta. Díky tomu bylo možné
se věnovat i dalšímu rozvoji
a zvelebování města. Začínali
jsme prakticky s čistým stolem,
jelikož po minulém vedení nezůstala skoro žádná projektová příprava. Hned jsme začali

bilancujeme

úklidu,
bezpečnosti
Nový přechod pro chodce.

s plánováním a projektováním různých akcí. Už během roku 2015 se
podařilo uskutečnit několik staveb.
Je to například přechod pro chodce v ulici Lázeňská a nová dětská
hřiště v ulici Prokopova a Za sokolovnou.

měněno a hlavně doplněno veřejné osvětlení i na
Palackého náměstí, kde
byl dobudován rozbitý
a chybějící chodník. Dnes
je tak již možné bezpečně a pohodlně projít
i v noci od železářství
k zdravotnímu středisku,
radnici a škole.
Snažili jsme se otevřít
radnici více občanům
a poskytnout co nejvíce informací o dění na radnici a ve
městě. Proto jsme změnili obsah
i grafiku Sadských novin a rozhodli
o jejich poskytování všem zdarma
do poštovních schránek. Doslova
před několika týdny byly spuštěny
obnovené internetové stránky města, kde všichni najdete spoustu informací z radnice v přehledném členění. Mezi novinky patří například
rozklikávací rozpočet města, kde si
můžete najít kolik a za co město vydává peníze. Dále jsou na stránkách
zveřejněné veškeré smlouvy, které
město uzavřelo od listopadu 2015
a v budoucnu uzavře. A v neposlední řadě zde najdete odkaz na on-line
přenosy ze zasedání zastupitelstva
města (první on-line přenos proběhl
4. listopadu). Tolik k těm největším
změnám v uplynulém roce.

Také bylo provedeno zateplení
bytových jednotek v domě s pečovatelskou službou, kde v podkroví
prakticky chyběla tepelná izolace.
Zateplen byl i byt v Hasičské zbrojnici a provedena nová střecha na garáži města. Největší akcí je kompletní rekonstrukce ulice Jesemany, na
kterou se nám podařilo získat dotaci
od Středočeského kraje až do výše
3 miliony korun. Ulice získala nový
asfaltový povrch, nové veřejné osvětlení, nové chodníky a nový obecní
rozhlas. Tato akce je dokončována
právě v těchto dnech a je
důkladně dozorována, aby
byla provedena
v odpovídající
kvalitě.
Další velkou
investiční akcí
byla
výměna veřejného
osvětlení v ulicích Kostelní,
Tyršova, Podskalí a Dr. Sokola. Zároveň
Ulice Dr. Sokola má nové osvětlení.
s tím bylo vy-
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A co plánujeme na rok 2016?

Chystáme hned několik investic, které přinesou zvýšení
bezpečnosti v našem městě. Jako první je možné uvést zavedení kamerového systému. Počítá se s realizací první etapy, která bude spočívat v instalaci čtyř kamer na Palackého
náměstí, k základní škole, na kruhový objezd a k vlakovému
nádraží. Podle doporučení policie ČR by toto opatření mělo
být pro začátek postačující a je možné ho dále rozšiřovat.
Zadáno je i zpracování digitálního povodňového plánu a
varovného systému občanům. Zařízení by mělo zároveň
pracovat jako nové, bezdrátové, rozhlasové ozvučení města.
DĚTI – ŠKOLA – CYKLOPRUHY - PŘECHODY
Snažíme se více zajistit bezpečnost našich dětí na cestě
do školy, a proto plánujeme na příští rok několik investic do
dopravní bezpečnosti. Je zpracována dopravně-bezpečnostní
studie okolí základní školy, kdy chceme provést přestavbu
prostoru před budovou ZŠ a přiléhajících chodníků a ulic tak,
aby byly pro děti více bezpečné. Dále je připravován projekt
na výstavbu přechodu pro chodce na Poděbradské u křížení
s ulicí Na Valech. Na tento přechod v budoucnu naváže i nový
chodník v Hlouškově ulici. V areálu mateřské školy se pro
příští rok počítá s vybudováním nových chodníčků.
Nejen pro bezpečnost dětí, ale i dalších cyklistů, je
připravována rozsáhlá studie dopravní bezpečnosti
v Sadské, která bude podkladem pro projektování
cyklopruhů na hlavních tazích přes náměstí a dále směrem
k Jezeru a okolním obcím. Realizace bude závislá na získání
dotací s prostředků SFDI. Podobným směrem se ubíráme
i v případě Hálkovy ulice, zadali jsme zpracování studie a
následnou přípravu vybudování takzvané vjezdové brány od
Nymburka, která zpomalí auta vjíždějící do této ulice.
NORMA - PRAŽSKÁ ULICE - KANALIZACE V RESSLOVĚ
Chystáme i další investice. Bude opraven chodník u
Normy, ještě v letošním roce bude nově přebudován přechod
u spořitelny na bezbariérový a v příštím roce bude posunut
o několik metrů přechod u pošty tak, aby nezasahoval do
vjezdových vrat. Je připraven projekt na opravu chodníků
a výměnu veřejného osvětlení v ulici Pražská. V příštím roce
bude realizována jeho první etapa z vlastních prostředků
města bez dotačních peněz. Jsou připraveny projekty na
vybudování kanalizace v ulici Resslova a kompletní rekonstrukci ulice Podskalí. Tyto dvě akce budou závislé na získání
dotace. Věříme, že alespoň jednu se v příštím roce podaří
získat a akci realizovat.
V neposlední řadě je potřeba ještě zmínit přípravu projektu
na rozšíření kapacity základní školy, kdy nám rostoucí počet
dětí na jednu stranu dělá radost, ale na druhou stranu
přináší starosti s kapacitou. Peníze vydané v minulých letech
na rekonstrukci dvou tříd v bývalých dílnách se ukázaly jako
neúčelně vynaložené a neřešící situaci. Proto bude potřeba
opět do školy investovat a navýšit její kapacitu radikálně, aby
se problém vyřešil nadobro. Na tuto akci je také počítáno se
získáním dotace a v závislosti na tom bude přístavba postavena buď v roce příštím, nebo nejpozději v roce 2017.
Závěrem vás chceme požádat, abyste se nebáli sdělovat nám své stížnosti a nápady. Rádi je s vámi probereme a budeme spolupracovat na zvelebování našeho
města. Můžete nás kontaktovat na zasedání zastupitelstva, přijít na radnici nebo nám napsat prostřednictvím
internetových stránek.
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novinky
v knihovně

Není drak
jako drak!

- Divadelní pohádka
24. ledna v 16 hodin
pro děti
ství přiletěl drak. V zám
Bylo nebylo, do králov
de
bu
ě
jist
k
dra
e
protož
ku nastalo pozdvižení,
. A tak se začali hlásit
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k
ka bojí a ne každý dra
dra
každá princezna se
Kč
50
né
. Vstup
se krmí princeznami

Kulturní a informační centrum a město Sadská
zvou všechny příznivce našeho města na

SPOLEČENSKÝ PLES
MĚSTA SADSKÁ
Těšíme se na shledanou
V SOBOTU 20. 2. 2016 od 20.00 hod.
v sokolovně Sadská
Nebude chybět hra o barevné lístky
plná lákavých cen, nádherná předtančení
klasických i moderních tanců a zahraje
kapela POHODA.
Vstupné 170,- Kč a předprodej v KIC
zahájen od 4. ledna 2016

Upozornění
pro čtenáře
Knihovna K. Viky
bude ve dnech
28. – 31.12. 2015
uzavřena.

Hezké prožití
vánočních svátků
vám přejí vaše
knihovnice
Monika Malinová
a Marcela Dudková

Kristina Novotná - Setkávání s Irenou Kačírkovou, jejími přáteli, nepřáteli a jinými zvířaty
O mojí mamince se už napsalo pár knížek, vyšlo
několik článků v tisku a natočil se dokument. Že
jste chtěli slyšet o Ireně Kačírkové a já vás vůbec
nezajímám? Chápu, ale beze mě to nepůjde. Byla
jsem u toho. U setkávání i míjení. Máma a já. My
dvě a někdo třetí. Přišel, aby nás potěšil, obdaroval nebo rozdělil. Dal nám lásku nebo bolest.
Odešel a my jsme zůstaly. Spolu. Dodnes.
Petra Soukupová
- Bertík a čmuchadlo
Bertíkovi je devět. Rodiče se rozvedli a on žije
s maminkou, která si našla nového přítele.
Bert mu říká Rypouš. Vůbec celou tuhle
životní změnu nese těžce. Připadá mu to jako
zrada. Vzteká se. Je na všechny kolem sebe
protivný. Vymýšlí naschvály. Až prázdninové
setkání s tajemným tvorem - mluvícím
zvířetem čmuchadlem - dokáže zlepšit jeho
pohled na svět. Kniha pro děti.
Luděk Navara - Na útěku:
neuvěřitelný příběh Josefa Brykse
Kniha vychází ze vzpomínek pamětníků, z dokumentů
či archivních materiálů. Některé jsou zde publikovány vůbec poprvé. Bryksův deník popisuje cestu z
okupované vlasti do válčící Francie, odkud se pak
dostal do Británie. Strhující vyprávění je důkazem,
že i Česko má významné hrdiny, kteří se nezastavili
před nacistickou či komunistickou totalitou. Josef
Bryks je bezpochyby jedním z nich.

Lednové tvoření
výroba závěsných dekorací
Pondělky 12 – 16 hodin.
Městská knihovna K. Viky

Přijďte mezi nás! Kdy?

Mikuláš a čerti přišli do kina

P

rvní prosincový den měla premiéru pohádka Čert Makrela.
Zkušení divadelníci, členové
DS Klicpera se ujali vedení dětí (a
vlastně i středoškoláků) a zrodil
se pekelný kabaret plný tanců a
písniček, který byl po druhé uveden
v sobotu 5. prosince a to i s nadílkou od Mikuláše. Většina z dvanácti

malých i mladých herců stála na
jevišti před tak početným publikem
poprvé v životě, přesto pohádku pod
režijním vedením Jiřího Jeníka a Jana
Pleskače odehráli bez klopýtnutí a diváci je za to ocenili zaslouženým potleskem. Po pohádce, jako každý rok,
přišel Mikuláš a rozdal spoustu dárků
připravených pod stromečkem.

• 6. ledna 2016 - Recyklování
krásy – tvořivá dílna – Doneste
si starou vázu na květiny, lahev,
džbánek či zajímavý dekorační předmět. Polepíme tyto
předměty papírem a budeme je
barvit, tudíž si každý zpět odnese
zbrusu novou krásnou dekoraci
na ozdobení vlastního domova.
• 13. ledna – ODPUŠTĚNÍ –
nový rok přináší nové výzvy
a nové začátky – diskusní
Rozcestí u čaje a kávy
• 20. ledna – Filmový večer –
Kdo je kdo na stříbrném plátně.
Zveme všechny, kdo si chtějí zasoutěžit, i ty, kdo chtějí jen strávit
příjemný večer a zasmát se.

Každou středu od 18.30
v Kulturním a informačním
středisku v Sadské
(1. patro budovy muzea
na Palackého náměstí).
• 27. ledna – Rozcestí bude,
program je zatím v jednání .
• 3. února – vyrábění nejen
pro ženy
Pořádají křesťané z Apoštolské
církve. Můžete nás kontaktovat
na mailové adrese:
rozcesti.sadska@seznam.cz
Novinka pro rok 2016: Člověk
může mít v životě starosti
a trápení. Sami jsme poznali, že
Pán Bůh je dobrý. Pomodlíme se
za každého, kdo bude mít potřebu
(nejen zdravotní). Tuto možnost
lze využít na každém Rozcestí
v čase 20.15 – 20.45. Jsme tu
pro Vás. Za celý tým, přeje krásné
Vánoce Zuzana Sedláčková.
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poslali jste nám / různé

Černá stavba ještě jednou

V

minulém čísle vyšel článek: „Černá
stavba musí pryč“. Dovolte, abych
odpověděl občanovi Sadské, který
ho napsal.
To, co uveřejnil ve svém článku, je většina
výmyslů a pohádek. To, že se jedná
o nepovolenou stavbu jsme zjistili až po
té, co nás na to upozornil, a začali jsme
podnikat potřebné kroky k legalizaci.
Hned druhý den jsme navštívili MěÚ
a zde se dozvěděli, že to tak skutečně je.
Co je s podivem a zarážející je, že tato
konstrukce stojí od roku 1980 a občan
Sadské vedle ní žije řadu let. Proč na to
neupozornil dříve? Proč píše stížnost až
v momentě, kdy je konstrukce opravována? Napadá mě jediné vysvětlení - závist.
Nebo potěšení z možnosti někomu ublížit
nebo ho poškodit. Je pravda, že my jsme
udělali chybu, ale ptám se, jenom my?
Není divné, že ani MěÚ 35 let neví, že tam
konstrukce stojí????
O co jde? Konstrukce nad stáním pro motorová vozidla postavil před 35 lety někdo,

před opravou

kdo už v místě ani nebydlí. V současnosti
ho využívají lidé, kteří zde žijí. A jelikož na
jaře došlo k poškození střechy, rozhodli
jsme se provést opravu a rekonstrukci na
vlastní náklady s investováním vlastní práce. Vše jsme činili v dobré víře, aby poškozená střecha někomu neublížila a nedošlo
zde k nějakému zranění. Dalším záměrem
bylo vyměnit eternitové desky za ekologičtější Bittumen. Občan Sadské se zmiňuje
o úrazech, které se zde udály. Prosím ho o
doložení kdy a kolik úrazů se stalo, protože
to je ta pohádka. Nikde není evidováno, že
by se zde nějaký úraz stal. Stejně jako to,

Co na to Stavební úřad?
Městský úřad Sadská odbor
VÚP a ŽP (stavební úřad) skutečně v tomto, ale i ve spoustě
jiných případů o tzv. černých
stavbách neví, pokud na ně někdo neupozorní. Zvláště, když
už taková stavba stojí několik
desítek let a nikomu nevadí.
Správa několika katastrálních
území v počtu tří úředníků takový dokonalý přehled zcela vylučuje. Odhalování černých staveb tak probíhá zcela náhodně
při kontrolách svěřeného území.
Především lze rozpoznat stavby
zcela nové v místech, kde žádná nestála. U ostatních staveb
se na takovou skutečnost přijde

např. při dědickém řízení, koupi
nemovitosti jiným vlastníkem
nebo na základě upozornění někoho jiného. V každém případě
je nutné takovou situaci neprodleně řešit a je vedeno řízení
o odstranění stavby. Pokud
v průběhu vedeného řízení dojde k podání žádosti o dodatečné povolení stavby a jsou splněny všechny zákonem stanovené
podmínky, lze stavbu dodatečně
povolit. Nezbytné první kroky k
legalizaci uvedené stavby v Rašínově ulici stavební úřad zaznamenal a celou situaci již řeší.
Miroslav Vaniček,
ved. staveb. odboru

Odposlechnuto

v ulicích města

• Pán na náměstí: „Můžu
se zeptat jak
vám na radnici fungujou ty plašiče
vlaštovek?“ „Jaký plašiče vlaštovek???“ „No ty jak visejí na radnici
pod okapama.“ „To nejsou žádný
plašiče! To je vánoční osvětlení!!!“

po opravě

„Aha! A já myslel že je to proti
vlaštovkám?“
• V hospodě:„Karle sorry, ale ty
seš tak blbej jak daleko vidíš!“
„Náhodou já vidím hodně dobře!“
„ No vždyť to říkám!“
• Při výpadku elektrického proudu: „Hele, už půl hodiny nejde

že se na střechu konstrukce leze pro míč.
Pokud je mi známo a každému dítěti ze
ZŠ, tak na nakloněné rovině s úhlem 30°
se kulatý míč těžko udrží. Potom mě zaujal
výraz „zpevněná střecha“. Co to je? Copak
střecha je určená k tomu, aby po ni někdo
chodil????? Znám zpevněný chodník,
znám zpevněnou krajnici, jen ne střechu.
Pokud někdo z vás ví co to je, přivítám
vysvětlení a rád se nechám poučit.
Závěrem jen tolik, mám dost cti v těle
a nestydím se za svůj článek a článek
podepisuji plným jménem.
Tomáš Kerda

FOTOSOUTĚŽ
Správná odpověď na
minulou fotohádanku zní:
Stupňovitá podezdívka vodojemu
u hřbitova.
Správně odpověděly
téměř v časové shodě
paní L. Pískáčková
a paní M. Borovenová.
Gratulujeme a obě
čeká v sekretariátu
starostky malá odměna.

Aktuální
Odpověď zašlete
fotohádanka
co nejdříve na
redakce@mesto-sadska.cz, nebo ji
osobně doručte do
podatelny MěÚ.
Otázka pro příští
hádanku:
Poznáte, kde najdete
tento starý kamenný
patník s číslicí 37?

proud?!?! Myslíš, že to bude ještě na
dlouho?“ „No, já myslím, že to za
chvíli už pustěji?“ „Fakt? Jak jsi to
poznal?“ „ Tak auta už svítěji!“
• V hospodě: „Nazdar! Nebyl tady
Karel?“ „Byl! Čekal tady na tebe
celý odpoledne!“ „…a nenechal mi
tady něco?“ „Nechal ti tady účtenku
s útratou! Máš to za něj zaplatit! Dělá
to 560 korun!!!“
• Na zahrádce u Husarky: Hele, ale
ten Franta, to je náhodou velkej
podnikatel!“ „Coo? Franta že je velkej
podnikatel? Prosím tě, jak jsi na tohle

Fotohádanka
z minula

přišel?“ „No, on dluží každýmu na
koho se podívá!“
• Dvě důchodkyně na nádraží:
„Maruško, já jsem ti asi nějaká
nemocná… Já pořád chodím na záchod.“ „Boženko, o tom včera mluvili
v televizi! Že ty máš tu prostatu?“
Povzdechnutí u autobusu: „Tak jsem
se dneska ráno vážil a když jsem viděl
tu cifru, tak jsem si řekl, že bych potřeboval nějak rychle shodit aspoň
15 kilo…“ „Hele, a to je problém?
Ráno zaskoč pod nadjezd, hoď nohy
na koleje a počkej až projede vlak…“
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ze školky

Do školky
přišel
Mikuláš
s čertem.

Školka nemohla chybět u rozsvěcení vánočního stromu.

Děti ozdobily stromeček.

Advent ve školce
Starý rok se s námi loučí,
své vlády se už vzdal.
Nový rok teď přivítáme
a život zas půjde dál.
A tak stále dokolečka
Silvestr je za vším tečka.
Silvestr – poslední den
a rok musí z kola ven.
Až starý rok se bude loučit
a Nový rok než přijde k nám,
hodně zdraví, štěstí, lásky
popřát bychom chtěli Vám..
(autorka básně
p. uč. Libuše Zavoralová)

K

rásný adventní čas jsme
všichni ve školce zahájili
tradičním zpíváním
u stromu na sadském náměstí. V jednotlivých třídách se
vykrajovaly perníčky, vyráběly
se ozdoby na strom ve školkové
zahradě, tvořily se přáníčka pro
rodiče i seniory do DSPS
v Sadské, zdobily se stromečky
ve třídách a hlavně všude zněly
vánoční básničky a koledy, které
se děti učily na svá vystoupení.
Naše šikovné paní kuchařky
nám pekly cukroví, štrúdly a výborné vánočky. Do naší školičky
zavítal i Mikuláš s čertem a obdarovali všechny děti sladkostmi
i ovocem.
Ve školce máme opět krásné
Vánoce díky panu hajnému

Děti ze školky a jejich paní učitelky na adventním večírku.

Kolářovi, který na nás každý rok
myslí a daruje nám do každé
třídy vánoční borovičky. Poděkování patří také našim rodičům
za věcné dary a paní PaedDr.
Cecílii Pajkrtové, která ani tento
rok nezapomněla na naše děti
a věnovala školce sponzorský
dar 5.000,-Kč na vánoční dárky.
Vánoční vystoupení celé MŠ
Sadská bylo v novém kabátě
tentokrát na školkové zahradě.
Jeho součástí bylo i slavnostní
rozsvícení ozdobeného vzrostlého stromu, malé vánoční trhy
z dětských keramických výrobků
a slavnostní ohňostroj, který pro
všechny sponzorsky připravil
JUDr. Karel Koubík, kterému
tímto také děkujeme.
Kolektiv MŠ Sadská

Adventní čas

Advent nám už ozna
muje,
že Vánoce připravuj
e,
že na sadském nám
ěstí,
stojí stromek vánočn
í.
A jak říká tradice,
rozsvítí se nejvíce.
Dlouhé větve prota
huje,
do mraků se natahu
je.
Na náměstí svítit bu
de,
Vánoce nám nasta
rtuje.

(autoři básně
děti ze třídy Delfínků
)

Celou školkou voněly perníčky.
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ze školy

Svátek má Mikuláš

R

ok se sešel s rokem a je tu
opět Mikuláš. Nechyběl ani
u nás ve škole. Letos přišel
už v pátek 4. prosince do všech tříd.
Do třídy 2. B se dostavil nejen Mikuláš, ale i čert a anděl. Chvíli bylo hrobové ticho. Ti odvážnější si na čerta

dokonce i sáhli, ale nikomu do smíchu
moc nebylo. Museli jsme zapsat zlobivé děti na listinu hříšníků. Neposlušné
děti dostaly uhlí, ostatní děti si odnášely bonbonky.
třída 2. B
a paní učitelka Šárka Hubáčková

Strašidelný den na ZŠ Sadská

Ž

e je číslo třináct pro
někoho číslem nešťastným, to ví jen
ten, kdo tomu věří. Když
je ale pátek třináctého,
vzbuzuje to obavu snad
v každém z nás. Na naší
škole se tento den plížila
po chodbách samá strašidla – mumie, upíři, zombie,
kostlivci, čarodějové, krvaví
piráti a spousta dalších příšer. Skoro všichni vypadali

opravdově a věrohodně.
Vybrat a odměnit z každé
třídy toho nejlepšího bylo
proto hodně těžké. Hodnotila se složitost nalíčení
i nápaditost oblečení. Sladká
odměna čekala jen na ty nej.
Děkujeme všem rodičům
a žákům za vytvoření strašidelné nálady v tomto ponurém třináctém listopadu.
Žáci 4. B a paní učitelka
Jana Krejčíková

Dopis
pro

Ježíška

U vánočního stromku na náměstí děti zazpívaly koledy.

Hubněte zdravě
čt | 11.00–12.00
poradna o hubnutí

Humoriáda
po–pá | 16.00–17.00
scénky na přání

Kateřina Cajthamlová

Josef Dvořák | Uršula Kluková | Jiří Lábus a další

Tandem
pá | 11.00–12.00
talk show

Pochoutky
ne | 10.00–12.00
kulinární průvodce a vaření se známými osobnostmi

Jan Rosák

Naďa Konvalinková | Patrik Rozehnal

Vysíláme
pro MILION
Středočechů

Sadská
100.7 FM

