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ZDARMA

Dobřichovická divadelní společnost s inscenací „Je úchvatná“

Klicperovy divadelní dny se opět vydařily
Letošní divadelní festival, který pořádá Kulturní a informační centrum spolu s Divadelním spolkem Klicpera,
skončil, a proto mi dovolte malé ohlédnutí a velké poděkování.
Letos jsme se poprvé snažili vyjít vstříc soutěžícím spolkům, aby
si zahráli i ti, kteří mohou jen večer, případně o víkendu. Ač se díky
tomu mohla zdát přehlídka poněkud „roztahaná“, nakonec byli
všichni spokojeni a vstříc nám vyšli i porotci.
Přehlídka však
pro každý spolek
neznamená
jen
odehrát předsta‑
vení. Na radnici
ještě probíhá in‑
dividuální přiví‑
tání a po každé
inscenaci seminář
s porotou. A pro
to všechno je po‑
třeba vytvořit zá‑
zemí, což se skvěle

podařilo DS Klicpera. Ať to byli zkušení divadelníci, nebo mladí,
kteří teprve začínají, všichni se snažili přiložit ruku k dílu a za to jim
patří velký dík.
Poděkovat bych chtěla také zástupcům města – starostovi Milanu
Dokoupilovi a místostarostovi Jakubu Bartákovi. Všechny účinkují‑
cí divadelní soubory přivítali dárky na radnici a pohostili je v zase‑
dací síni.
Děkuji restauraci Husarka za výborné jídlo a trpělivost, s jakou
i po zavírací době čekali, až hostující divadelní soubory dohrají,
uklidí na scéně a dorazí na večeři. Také děkuji členům SDH za to, že
bděli téměř nad každým představením.
Moc si vážíme toho, že nám i letos finančně či věcně pomohli živ‑
nostníci a firmy. Někteří tak činí již dlouhá léta, což je obdivuhodné.
Jsou to: Keramika Luděk Škrabánek, Lesní Ateliér Kuba v Kersku,
Reklamy Ivan Hubáček, Zmrzlina Dana Jirousková, Truhlářství
Melinte Nymburk, Tip Sport bar pan Jindřich Jaroš, manželé Cecí‑
lie a Jan Pajkrtovi, pan Jan Pleskač, Uhelné sklady Holanovi, TMT
Milan Marek a Motorest Husarka. Těší nás, že se přehlídka ko‑
nala s finanční podporou Ministerstva kultury a budeme se těšit
na 22. ročník v roce 2020.
Zdenka Hamerová, KIC

ZPRÁVY Z RADNICE
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Ze zasedání Rady města Sadská 20. března 2019
Rada města schválila:
smlouvu o užívání nebytových prostor v budově čp.
266 v Tylově ulici s Tanečním a divadelním spolkem Vá‑
nek, Sadská, za účelem provozování tanečních a diva‑
delních aktivit dva dny v týdnu. Nebytové prostory měs‑
to Sadská přenechává uvedenému subjektu bezúplatně
zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc.
č. 2023/6 o výměře 5 715 m2 Mysliveckému sdruže‑
ní Sadská za účelem zřízení mysliveckého políčka pro
ochranu drobné zvěře
smlouvu o dílo s firmou Roadstav s.r.o., Poděbrady,
na akci „Oprava komunikací zástřikem pro roky 2019 –
2020“ za cenu 135 korun za 1 m2 bez DPH
dodatek č. 22 ke smlouvě s firmou Vodafone Czech
Republic a.s., kterým se zvyšuje roční nájemné pro rok
2019 o inflaci ve výši 1 242 korun, tj. na částku 60 410
korun

dodatek č. 3 k nájemní smlouvě s firmou Mirnet s.r.o.,
kterým se zvyšuje roční nájemné pro rok 2019 o inflaci
ve výši 269 korun, tj. na částku 13 068 korun
Prodej bytu č. 1 v čp. 256
Záměr prodat byt č. 1 v čp. 256 byl zveřejněn v závě‑
ru roku 2018 s termínem podání návrhů do 25. ledna
2019 za minimální cenu 1 800 000 korun, nebyla podá‑
na žádná nabídka. V současné době se nabízí možnost
prodat byt prostřednictvím realitní kanceláře za stej‑
nou cenu s tím, že k této ceně bude připočtena provize
ve výši 5 %.
Rada města schválila záměr prodat byt č. 1 v čp.
256 v Kostelní ulici prostřednictvím realitní kanceláře
M&M Reality za cenu 1 890 000 korun. Záměr prodat
byt č. 1 v čp. 259 byl zveřejněn ve dnech 19. 12. 2018 –
28. 1. 2019

Ze zasedání Rady města Sadská 3. dubna 2019
Rada města schválila:
finanční příspěvek na činnost Linky bezpečí, Praha 8,
ve výši 5 tisíc korun a zároveň schválila veřejnoprávní
smlouvu na poskytnutí individuální dotace
výzvu č. 2 k podávání žádostí o individuální dota‑
ci na činnost v roce 2019 nebo na jednorázovou akci
z rozpočtu města Sadská v roce 2019 podle Zásad pro
poskytování finanční výpomoci z rozpočtu města Sad‑
ská. Celková částka k rozdělení činí 150 tisíc korun,
termín podání žádostí je do 26. dubna
nájemní smlouvu na uskladnění techniky k údržbě
města Sadská s firmou CPOS s.r.o., Praha 9, za roční
nájemné ve výši 5 tisíc korun
rámcovou smlouvu o provedení exekuce s Exekutor‑
ským úřadem Praha 5, JUDr. Juraj Podkonický, Praha 6
architektonickou studii nového bytového domu
na místě čp. 369

Rada města jmenovala do funkce předsedy Komi‑
se prevence kriminality pana Lukáše Moravce ke dni
4. dubnu 2019.
Rada města povolila:
Krajskému ředitelství Policie Středočeského kraje,
Praha 5, konání Policejního mistrovství ČR v policej‑
ním víceboji na pozemcích ve vlastnictví města Sadská
ve dnech 28. 5. až 31. 5. a Přeboru KŘ PSK v dračích lo‑
dích ve dnech 25. až 26. 6. na pozemcích ve vlastnictví
města Sadská a na Jezeře s tím, že pořadatel je povinen
dodržet hygienické předpisy a prostory po skončení
akce uklidit
pořádání táborových ohňů v Psychiatrické nemocni‑
ci Kosmonosy, oddělení Sadská, pro pacienty v rámci
klubové činnosti v období duben – říjen 2019 s tím, že
jejich konání bude nahlášeno na MěÚ Sadská a HZS
Nymburk, resp. Kladno

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

Jarní práce na ulicích
S příchodem jara začaly práce na úklidu
a údržbě ulic. Čištění a zametání silnic
a chodníků, opravy výmolů a výtluků
po zimě, výměny lamp a další činnosti
zaměstnávají spoustu pracovníků.
V ulicích se objevuje zametací vůz, který se
využívá hlavně na jaře k zametení zbytků posy‑
pových materiálů a snižuje prašnost. Díky sys‑
tému veřejně prospěšných prací a veřejné služby

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SADSKÁ
Ústředna: 325 546 600
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

Blahopřání jubilantům
Významná životní jubilea oslavili v březnu:

paní Ludiše Sakmáryová 80 let
v dubnu:

jsme získali pracovníky,
kteří se věnovali čištění
chodníků a příkopů napří‑
klad v ulicích Barákova,
Bojiště, Nádražní a dal‑
ších.
Díky brzkému příchodu
vyšších teplot jsme mohli
začít i se stavební činnos‑
tí. To je znát hlavně v se‑
verní části Hálkovy ulice,
kde je již nyní hotový nový
chodník. Slouží hlavně obyvatelům Nymburské
a Zvěřínské ulice. Firma HALKO, která byla do‑
davatelem prací, stihla i několik drobných oprav
v ulicích Lázeňská a Husova.
Dále se v uplynulém měsíci podařilo vyměnit
veřejné osvětlení v ulicích Hlouškova, Na Valech
a U Nadjezdu. Několik lamp bude ještě vyměně‑
no během dubna u nového chodníku v Hálkově
ulici a u benzínové pumpy v Pražské ulici. Do‑
davatelská firma pánů Zahálky a Moravce opět
operativně vyřešila všechny časové kolize a rád
bych jim poděkoval za odvedenou práci.
V druhé polovině dubna probíhají také opravy
výmolů a výtluků po zimě. Firma Roadstav zví‑
tězila ve výběrovém řízení a bude provádět tyto

Dne 12. května 2019 by se dožil 100 let
pan František Černý ze Sadské.
S úctou vzpomínají jeho prasynovci Petr, Honza a Radek.

Jubilanti, kteří v letošním roce oslaví 75, 80, 85, 90 a více let
a uvítali by návštěvu z městského úřadu u sebe doma a také by chtěli
poblahopřát v Sadských novinách, nechť se sami na úřadě přihlásí
nebo je přihlásí jejich rodinní příslušníci, a to asi měsíc před
narozeninami.

údržbové práce pro město po dobu dvou let. Po‑
kud po ukončení jarních prací zůstane v někte‑
ré z ulic nějaký větší výmol, je třeba to nahlásit
na odbor správy majetku města.
V jarních měsících jsme také pokračovali s vý‑
měnou špatných kanalizačních poklopů a deš‑
ťových vpustí. Dodavatelem prací je společnost
WOXI, která používá moderní technologii
umožňující rychlou výměnu a opravu poklopu,
takže je možné pracovat bez velkého omezení
dopravního provozu. Poklopy jsme tentokrát vy‑
měňovali hlavně v Riegrově ulici a několik jed‑
notlivých poklopů i v dalších ulicích.
Milan Dokoupil,
starosta města

Kam zmizela socha svatého Jana Nepomuckého
Pravděpodobně někteří kolemjdoucí v posledních dnech zaznamenali, že
z parčíku v Jindřichově ulici zmizela
socha sv. Jana Nepomuckého a zůstal
po ní pouze podstavec zakrytý modrým
igelitem. Při kontrole památek bylo totiž
zjištěno, že pískovcová barokní socha
z 18. století je ve zcela dezolátním stavu
a bude třeba ji urychleně opravit.
Socha byla sejmuta z podstavce a převezena
do dílny restaurátora a sochaře M. Kulhánka,
který nyní pracuje na zhotovení hliněného mo‑
delu, s jehož pomocí poté odlije sádrový odlitek
a podle tohoto odlitku vytesá kopii sochy z pří‑
rodního kamene.
Kopie sochy bude následně instalována
na restaurovaný podstavec do Jindřichovy

ulice. Originál sochy bude muset stát, vzhledem
ke svému stavu, v zastřešených prostorách. Díky
vstřícnému přístupu pana faráře p. J. Krajla
bude originál sochy zdobit kostel sv. Apolináře.
Celá oprava a zhotovení kopie sochy přijde
na 563 tisíc korun a bude trvat skoro tři roky.
Práce budou prováděny a placeny po etapách
a pokusíme se získat dotaci z některé výzvy týka‑
jící se záchrany památek.
Pan Kulhánek pracoval v posledních letech
na opravě Mariánského sloupu na náměstí a bě‑
hem letošního roku také opraví přímo na místě
sochu sv. Gotharda na křižovatce Jindřichovy
a Hálkovy ulice.
Milan Dokoupil,
starosta města

pan Václav Frank 75 let
paní Jaroslava Koutská 75 let

Pevné zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost oslavencům
přejí jejich rodiny a k blahopřání se připojují také zástupci
Městského úřadu.
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Fotosoutěž

Březnová fotohádanka byla opravdu těžká. Dokonce jsem byl i podezírán, že jsem tyhle staré
závory vyfotil někde mimo Sadskou a vydávám je za něco zdejšího. Ne! Opravdu jsou v Sadské
a najdete je za Hyrossovou vilou u Polygrafie, u domku č. p. 415 (dříve strážní domek u trati).
Jako první správně odpověděla paní Hrášková.

FOTOHÁDANKA NA DUBEN:
Víte, kde v Sadské najdete tento „přístřešek“ a k čemu sloužil,
nebo ještě slouží?
Své odpovědi zasílejte od čtvrtka 2. května (ne dříve!) na e‑mail:
sadskenoviny@seznam.cz, nebo svou odpověď doručte osobně
v písemné podobě na Podatelnu Městského úřadu Sadská.

Michal Němeček
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ZE ŠKOLY

ZPRÁVY Z MĚSTA

Výsledky 21. ročníku Středočeské krajské přehlídky venkovských
divadelních souborů Klicperovy divadelní dny Sadská 2019
Porotci: Mgr. Lenka Lázňovská, Mgr. Sylva
Vůjtková, PhDr. Milan Strotzer

ší paní na holení
* Divadelnímu souboru Mrsťa Prsťa Jr‘s za vý‑
pravu k inscenaci Zběsilé N. aneb Další paní
na holení
* Divadelnímu souboru Mrsťa Prsťa Jr‘s za ins‑
cenaci Zběsilé N. aneb Další paní na holení

Nominace do programu celostátní přehlídky venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim Vysoké
nad Jizerou 2019:
* Dobřichovická divadelní společnost s insce‑
nací Je úchvatná
Čestná uznání:
* Františku Černému za herecký výkon v roli
Hugha Prestona v inscenaci Kachna na pomerančích
* Halině Brošové za herecký výkon v roli Zdeny
Frimlové v inscenaci Hašler…
* Jiřině Hrebičíkové za textovou předlohu ins‑
cenace Myšmašáda
* Petře Bartoníčkové za herecký výkon v roli
Fanny Sternové v inscenaci Vrátila se jednou
v noci
* Aleši Vykoukovi za herecký výkon v roli Ma‑
nuela Sterna v inscenaci Vrátila se jednou
v noci
* Pavlíně Staňkové za herecký výkon v roli Tulá‑
ka v inscenaci Ze života hmyzu

* Ivě Jabůrkové za herecký výkon v rolích Iris
a 1. inženýra v inscenaci Ze života hmyzu

Ceny:
* Ochotnickému spolku Uhlíř Uhlířské Janovi‑
ce za dramaturgii inscenace Přízrak
* Divadelnímu souboru Jiřího Voskovce Sázava
za interpretaci písní Karla Hašlera v inscenaci
Hašler…
Doporučení k výběru do programu celostátní přehlídky venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou 2019:
* Divadelnímu souboru Mrsťa Prsťa Jr‘s s ins‑
cenací Zběsilé N. aneb Další paní na holení

* Dušanu Navaříkovi za herecký výkon v roli
Cosmy McMoona v inscenaci Je úchvatná
* Eugenii Koblížkové za herecký výkon v roli
Florence Foster Jenkinsové v inscenaci Je
úchvatná
* Lence Mejstříkové za kostýmy pro inscenaci
hry Je úchvatná
* Dobřichovické divadelní společnosti za insce‑
naci Je úchvatná
* Petrovi Žďárskému za herecký výkon v roli
Tonyho Řezníčka v inscenaci Zběsilé N. aneb
Další paní na holení
* Tereze Fabianové za herecký výkon v roli Bar‑
bary Markové v inscenaci Zběsilé N. aneb Dal-

Doporučení k výběru do programu celostátní přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti a mládež Popelka
Rakovník 2019:
* Jílovským ochotníkům s inscenací Ze života
hmyzu

Krásný život
Již od ledna se na setkání parlamentářů domlouvaly děti, jak bude vypadat
oslava Dne učitelů. No vlastně moc
nedomlouvaly. Deváťáci byli tentokrát
tajemní a vše jen naznačovali. Samotný průběh nám popsali až krátce před
28. březnem a to jen střídmě – ráno
přijdete, bude nějaké vystoupení, pak
sportovní zápas proti učitelům a pak…
no, uvidíte.
V tomto sledu celý den probíhal. Krásně
nazdobená škola dávala tušit, jakou práci jim
vše dalo. Vystoupení je pro mě vždy pohla‑
zením, důkazem, jak jsou naše děti úžasné.
Vystupovaly úplně všechny bez ohledu na na‑
dání nebo pohybovou průpravu. Ostatní, při‑
hlížející, jim nadšeně aplaudovali a vnímali
je stejně jako já. To spojení všech je prostě
nezapomenutelné.

Další úspěch
v jazykové soutěži
Koncem února se konalo okresní kolo olym‑
piády v anglickém jazyce, kde jsme měli dva
zástupce – vítěze školního kola Filipa Růžič‑
ku z 8. B a Honzu Nguyena ze 7. B. Honza se
umístil na pěkném 3. místě v kategorii I. A (žáci
6. a 7. ročníků základních škol a nižšího stupně
gymnázií). Blahopřejeme!
Monika Semecká

Lyžařský zájezd

Všem divadelním spolkům děkujeme
za účast a budeme se těšit příští rok, že
se opět setkáme.

Stížnosti občanů se firma CPOS snaží řešit
Vedení firmy CPOS, zástupci města
a několik občanů se nedávno sešli, aby
projednali množící se stížnosti obyvatel
v okolí areálu firmy. Vadí jim hluk a světlo
brzy ráno.
Společnost sídlí v místě, kde dříve fungova‑
la Skanska, s níž místní obyvatelé nemají moc
dobré zkušenosti. CPOS vyrábí a dodává oce‑
lové konstrukce pro různá průmyslová odvětví,
nosníky mostových jeřábů, dopravní portály,
mostní a železniční konstrukce a dále stroje, díly
strojů a další komponenty pro zpracování ne‑
rostných surovin. Takováto výroba je samozřej‑
mě spojená se značným hlukem.
„Před rokem jednatel firmy pan Jaroslav Fre‑
mund a jeho syn, manažer firmy Jakub Fremund
svolali do kina občany, kteří s firmou sousedí
nebo bydlí poblíž, aby prezentovali svůj nový
projekt. Původně hlučné plechové haly měly
být modernější, s omezenou hlučností, opláště‑
né, hlučné jeřáby měly být uvnitř hal. Nicméně
po čase se množily stížnosti lidí žijících v okolí.

Měli pocit, že provoz vypadá jinak, než jak bylo
řečeno v kině,“ popisuje Dana Hořáková, jejíž
dům sousedí s areálem. Lidem vadilo, že jim
brzy ráno svítí světlo do oken, jezdí auta, slyší
od časného rána hluk vysokozdvižných vozíků,
dokonce i o víkendech.
„Domluvili jsme se tedy s vedením firmy
na dalším jednání. Schůzky se zúčastnil maji‑
tel, jeho syn, místostarosta Jakub Barták, paní
Vlčková, paní Růžičková a já jako zástupci ob‑
čanů,“ říká Dana Hořáková. „Jsme velice rádi,
že ke schůzce došlo. Plně si uvědomujeme, že
oblast, ve které v těsné blízkosti sousedí rodinné
domy a průmyslový areál, skýtá všelijaká úskalí
pro obě zmíněné strany,“ uvádí Jakub Fremund,
manažer společnosti. Na schůzce občané před‑
nesli své stížnosti. „Nejdřív jsme si hodinu po‑
vídali. Majitelé firmy nám líčili, že úpravy areálu
kvůli vysokým nákladům bohužel trvají déle,
než počítali,“ dodává paní Hořáková. Společně
si prošli celý areál a podívali se, co všechno se
od posledního setkání změnilo.

„Postupně přijímáme různá opatření, která
by měla společné soužití usnadnit. Například
jsme nedávno realizovali výsadbu zeleně v před‑
ní části areálu, jejímž dlouhodobým účelem je
odstínit a částečně odhlučnit obě zmíněné ko‑
munity. Jsme před podpisem dotační žádosti,
jejímž prostřednictvím máme v úmyslu revita‑
lizovat tři objekty, které jsou v těsné blízkosti
sousedících rodinných domů. Zavedli jsme
celopodnikové nařízení, aby se používání ma‑
nipulační techniky v časných ranních hodinách
omezilo na absolutně nezbytné minimum. Po‑
dařilo se nám do výrobních hal nainstalovat ce‑
lou řadu nových, moderních mostových jeřábu,
jejichž provoz je výrazně tišší a šetrnější. Také se
bavíme o možnosti výpomoci při zpevnění roz‑
padajícího se ozdění jednoho z přilehlých rodin‑
ných domů,“ uvádí výčet aktivit Jakub Fremund
a dodává: „Doufáme, že nejenom tyto, ale i další
plánované aktivity povedou k pozvolnému vy‑
lepšení vzájemného soužití.“
Jolana Boháčková

Ve dnech 3. až 8. března se žáci 2. stupně naší
školy zúčastnili lyžařského výcviku na Brádle‑
rových boudách. Doprovázeli nás učitelé Věra
Pospíšilová, David Barták a Aleš Čech. V neděli
3. března jsme se všichni shromáždili před ško‑
lou, dali jsme kufry a lyže do autobusu a jelo se.
Po vyšlápnutí strmého kopce a ubytování
na chatě jsme se rozdělili do čtyř skupin. V ná‑
sledujících dnech vždy dvě skupiny lyžovaly,
jedna skupina jezdila na běžkách a poslední sku‑
pina si hrála ve sněhu.

Krásné květiny a přání předcházely florbalo‑
vému utkání 9. tříd proti učitelům. Bylo to vel‑
mi vyrovnané a v základním čase skončil zápas
nerozhodně. Až teprve po nájezdech zvítězil
učitelský tým.
Pak dostali vybraní učitelé pokyn připravit
se na hru Pevnost Boyard, kterou děti vymys‑
lely a připravily za pomoci některých rodičů.
Vzali jsme to vážně, modrý a růžový tým se
vrhly do plnění úkolů po hlavě. Perfektní or‑
ganizace klapala na výbornou, sbíraly se klíče
i indicie a na dětech i dospělých bylo vidět, jak
moc si to užívají. Nakonec zvítězil modrý tým,
ale to není vůbec důležité. V našich očích jsou
jasnými vítězi deváťáci. To, že dokázali celou
věc vymyslet, připravit, podřídit se jednomu
vedení a dotáhnout ji do konce, bylo nesku‑
tečné. Na konci byli všichni obrovsky unavení,
spokojení, že vše vyšlo. Jsou skvělí, ale to není
jen naše zásluha. Obrovský podíl na tom má
výchova v rodinách a to je pro naši školu nepo‑
psatelný bonus.
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Ještě několik dní po Dni učitelů v nás rezono‑
val zvláštní pocit. Pýcha, obdiv, nadšení, vděč‑
nost a spousta dalších emocí. Do toho nás na‑
vštívil v rámci pravidelných návštěv oceněných
škol jeden z inspektorů a mně bylo tak nějak
jedno, co chce kontrolovat. Hned jsem na něj
vychrlila, jakou oslavu jsme měli. Poslouchal
mě a já čekala, jestli bude sdílet moje nadšení.
Nakonec uznale pokýval hlavou a řekl: „Milá
paní ředitelko, luxus, nádhera, je z toho všeho
vidět velká radost! Máte krásný život!“
A já mu hrozně chtěla říct: „Ano, mám a vá‑
žím si toho. Mám skvělé kolegy, na které se
mohu spolehnout, mám ve škole úžasné děti,
které se dokáží radovat a podporovat se navzá‑
jem a v neposlední řadě mám jako partnery ro‑
diče, kteří táhnou s námi za jeden provaz a pod‑
poří děti ve snaze udělat něco pro své učitele.
A to není málo.“
Blanka Žánová,
ředitelka školy

Ve středu jsme vyrazili na celodenní výlet
do Špindlerova Mlýna, kde jsme si za odměnu
pochutnali na výborné pizze.
Ve čtvrtek se konaly běžkařské závody a závěreč‑
ná diskotéka. Na lyžařském výcviku se nám moc
líbilo. Sněhu bylo dost, nikdo si nic nezlomil
a všichni si to náramně užili.
Jaroslav Truhlář, 8. A

Den učitelů
Každý rok v březnu se
u nás ve škole slaví Den
učitelů. Na zahájení
jsme si tento rok připra‑
vili taneční vystoupení,
které bylo složené z ně‑
kolika písniček. Potom
jsme si zahráli s učiteli
florbal, který jsme na‑
konec bohužel prohráli.
Následně už přišel čas
na předání dortu a ostatních dobrot našim uči‑
telkám a učitelům. Učitelky měly radost z krás‑
ných bílých růží a učitelé z klobás.
Potom probíhala krátká pauza a zahájení na‑
šeho hlavního programu v podobě Pevnosti
Boyard. Příprava této soutěže nám dala spoustu
práce. Do boje o vítězství vyrazily s velkou chu‑
tí dva týmy učitelů a učitelek. Na Modré tygry
a Plameňáky čekaly záludné úkoly. Např. káď
s vodou a obrovskou pěnou na školním dvoře,
sliz v nádobách nebo provázková místnost. Oba
týmy se probojovaly do velkého finále. Nakonec
nasbíral více zlaťáků tým Modrých tygrů, a tak
se stal vítězem.
Všichni byli z našeho programu nadšeni. To nám
udělalo největší radost.
Sofie Sůrová a Eliška Urbanová, 9. A

Učitelé a žáci slavili
Den učitelé aktivně
Dne 28. března byl Den učitelů. Deváté roční‑
ky připravily pro naše učitele den plný zábavy.
Ráno se učitelé i žáci shromáždili v tělocvičně,
kde bylo vše nazdobené a připravené pro první
část programu – pohybové vystoupení. Celou
sestavu jsme nacvičovali několik týdnů. Po vy‑
stoupení následoval turnaj ve florbalu – učitelé

proti žákům. Jak turnaj dopadl? Nejprve to byla
remíza, ale na nájezdech nakonec zvítězili uči‑
telé. Žáci se pomalu přesouvali do tříd, zatímco
my jsme učitelům předávali květiny a poté i dort.
Následovala soutěž Pevnost Boyard. Někteří
deváťáci dohlíželi na nižší ročníky, jiní působili
na jednotlivých stanovištích nebo těmito stano‑
višti provázeli učitele. Vytvořily se dva týmy – rů‑
žový a modrý. Všichni si při plnění úkolů vedli
dobře. Modrý tým byl ovšem o něco lepší, takže
vyhrál. Tento den byl vyčerpávající jak pro nás,
tak i pro učitele. Bylo vidět, že se 28. březen vy‑
dařil, za což jsme rádi.
Aneta Klacková, 9. B

Výlet do skanzenu
Ve středu 10. dubna jsme jeli všichni druháci
na prohlídku skanzenu do Přerova nad Labem.
Byli jsme tam první, proto jsme si všechno po‑
řádně prohlédli. Paní průvodkyně nám povídala
o Velikonocích. Všude byly pomlázky a vajíčka.
Mohli jsme si koupit malé velikonoční ozdoby.
Ve skanzenu také natáčeli film o zimě v Rusku
a tak jsme viděli sníh, kulisy a vánoční stromeč‑
ky. Měli jsme Vánoce i Velikonoce najednou.
Moc se nám tam líbilo.
Žáci 2. A
Ve středu jsme jeli autobusem do Přerova nad
Labem. Viděli jsme, jak žili lidé ve starých cha‑
lupách. Pamatujeme si školu s oslovskou lavicí,
kroje, podkovu zabudovanou do prahu, figurky
ze včelího vosku, bylinkovou
zahrádku. Bylo tam také hodně
malovaných vajíček. Ve skan‑
zenu právě natáčeli pohádku
o zimě. Všude ležel umělý sníh.
Taky jsme nakupovali.
Děti z 2. C

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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Petr Jančák
Dana Suchánková

Dominika Semecká

Fabián Holzer

Jakub Jirčík

Kateřina Gajdošová
Pavel Beneš

Vendelín Pokorný

Patricie Michalská

Natálie Stránská

Marie Wolfová

Nicol Kautová

Z KNIHOVNY A KULTURY

ZE ŠKOLKY
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Vítání jara
Příchod jara byl v mateřské škole Sadská ve znamení vynášení paní Zimy Moreny a přivolávání jara. Děti se také chystaly
na Velikonoce.
Všichni připravovali velikonoční výzdobu školní zahrady, sázeli květní‑
ky a účastnili se všech venkovních aktivit. Také nejmladší děti ze třídy Liš‑
tiček se podílely na výzdobě prostor MŠ například společným setím osení
a malováním dřevěných vajíček. Velký ohlas měla nová tvořivá akce „Ve‑
likonoční soutěž s rodiči“, rodiče malovali společně s dětmi vyfouklá va‑
jíčka v jednotlivých třídách. Příjemná atmosféra se všem líbila a tak mělo
společné kreativní tvoření velký úspěch. Soutěžní vajíčka byla vystavena
v areálu školky ve vyzdobených domečcích. Vajíčka zhodnotila zvolená ko‑
mise a vítězové obdrželi diplom a dárkový balíček.
Začátkem dubna začali jezdit přihlášení předškoláci na kurz plavání
do AquaBella Baby Club v Poděbradech. Při výuce je dětem k dispozici
pestrá nabídka plaveckých pomůcek a hraček do vody. Formou her se tak
předškoláci seznamují s vodou i se základy plavání. Děti jsou odvážné,
nadšené a plavání je baví.
Děti ve školce navštívila divadélka s „Jarním pásmem tradic“ a s po‑
hádkou „Sůl nad zlato“. Všechny třídy se účastnily akce „Ponožkový den
2019“ na podporu lidí s Dawnovým syndromem. Duben je v naší školce
spojený také s dopravně‑bezpečnostní prevencí. Závěrem měsíce nás čeká
„Bubnování v kruhu“ a oblíbený tematický „Čarodějnický den“.
18. dubna se konal „Den otevřených dveří“ pro budoucí předškolní děti
a jejich rodiče, kteří měli možnost vyzvednout si přihlášku k předškolnímu

Knižní novinky v městské knihovně K. Viky
Alena Jakoubková
Manžel do domu… hůl do ruky

vzdělávání a zároveň položit vedení
„Sluníčko ať krásně hřeje,
mateřské školy veškeré dotazy spo‑
mamku, taťku, mě i tebe.
jené s přijímáním dětí do MŠ Sadská
Slavíme teď jarní svátky,
pro školní rok 2019/2020. K dispozi‑
vejce dáme do ošatky.
ci a k prohlídce byly rodičům všech‑
V pondělí k nám přijdou kluci,
ny prostory jednotlivých tříd. Bližší
s pomlázkou pro kraslici.“
informace naleznete na webových
stránkách ms‑sadska.webnode.cz.
Zápis do školky bude probíhat 7. května od 10 do 15 hodin. Občan‑
ský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte je nutné mít s sebou.
Pedagogický sbor MŠ Sadská

Ariana prožívá ne zrovna šťastné dětství,
ale místo aby ji hádky a divoké scény rodičů
od manželství odradily, od dětství sní o tom, že
ona bude žít jinak. Představuje si, že pro ni při‑
jede princ na bílém koni, který jí koupí dům snů
a budou mít spolu dětí jako smetí… Všechny ty
sny mají za cíl jediné – rychle se vdát, aby unikla
z rodičovského domu, a to možná co nejdál. Princ přijede, svatba je veliká.
A jak už to bývá, po svatbě přichází realita. Arianin manžel je žokej, a prá‑
vě dostal nabídku, aby jezdil pro zámožného chovatele koní na anglickém
venkově.

Jonas Jonasson – Stojednaletý stařík,
který se vrátil, aby zachránil svět
Pokračování světového bestselleru Stoletý stařík,
který vylezl z okna a zmizel. Přesně před rokem
utekl stoletý Alan Karlsson z domova důchodců
v Malmköpingu. Teď si se svým přítelem Juliem
užívá života na Bali. Tedy až do chvíle, než se Ju‑
lius rozhodne připravit Alanovi oslavu narozenin.
Horkovzdušný balon, kterým si chtějí vyrazit, totiž
odletí bez pilota a Alan s Juliem se ocitnou na širém
moři. A když je zachrání severokorejská loď, pašu‑
jící uran, je jasné, že několik významných politiků
bude mít znovu plné ruce práce.

INZERCE

REALITNÍ OKÉNKO MARTINY BOUŠKOVÉ

PRODAT NEMOVITOST AŽ O 30 % DRÁŽ?
AUKCE JE ZPŮSOB, JAK TOHO DOSÁHNOUT!
bylo tak, že dům bude toho, kdo se první rozhodne, tak ty ostatní
by o možnost koupě domu přišli. Vzhledem k tomu, že zájemců
je více, tak organizuji tento týden ještě další prohlídky. Cílem je
získat co největší množství uchazečů o koupi. Už jen samotný
fakt, že „zájemců je více“ má důležitý psychologický efekt
a ovlivňuje tak i výši nabídkových cen!
JAK TAKOVÁ AUKCE PROBÍHÁ?
Když jsou absolvované všechny prohlídky, zájemci jsou
obeznámeni s termínem, do kterého si mají možnost svou
nabídkovou cenu rozmyslet.
V předem domluvený čas se přes klientský portál RE/MAX
otevře elektronická aukční síň, kam se kupující přihlásí přes
unikátní přihlašovací údaje ze svého počítače. Kupující vloží
nabídkové ceny. V daný čas termínu uzavření aukce se na portálu
RE/MAX otevřou pro všechny zúčastněné výsledky s výší
jednotlivých nabídek.
Poté, se se zástupcem nejvyšší nabídky
přistoupí k již klasickému dokončení realitního
obchodu.
Aukce je tak ideálním nástrojem k narovnání podhodnocené ceny nebo k dosažení
maximální prodejní ceny.
Prodáváte nemovitost? Veškeré vaše
dotazy týkající se realitních aukcí Vám ráda
zodpovím osobně.
Martina Boušková,
Vaše lokální makléřka pro Sadskou a okolí

V televizních reklamách je stárnutí zobrazováno
jako doba, kdy se vám tu a tam objevují šediny,
ale pokud polykáte příslušné doplňky stravy, mů‑
žete zlézat Alpy a běhat kolem vnoučat. Martin
Skořepa zná jiné stárnutí. Próza Rituál Turínské‑
ho koně ukazuje příznačné starosti padesátníků:
odcházení rodičů i vlastní chátrání. Soužití syna
po onkologické operaci a alzheimerické matky
je bolestivé, utrápené, banální i plné každodenních drobných zápasů, kdy
vás tělo postupně vyloučí z „normálního“ života. Skořepův hrdina nechce
dojímat ani šokovat, je sebeironický a vtipný, nevyžaduje od čtenářů soucit
ani účast. Jen nutí přemýšlet o těle a o duši.

Milena Holcová
Já nic, já Mohamed
Troufalý portrét zakladatele islámu. Miliarda a půl
lidí ho vyznává, stejně tolik se ho bojí, ale jen hrst‑
ka o něm něco ví. Na jedné straně bitvy ve jménu
Alláha, na druhé devět manželek. Záruka, že se
nebudete nudit. Příběh Mohameda, zakladatele
islámu, jedné z klíčových postav světového kultur‑
ního dědictví, je vyprávěn srozumitelně, korektně
a zábavně pro dospělé, s návodem, jak jej případně převyprávět. Na osudu
Mohameda čtenáři – a následně i děti – porozumí i základním principům,

Noc s Andersenem
Poslední březnový pátek se v naší
knihovně konala Noc s Andersenem.
Zúčastnilo se jí 17 dětí a dvě knihovnice.
Se svoji Vodnickou pohádkou jsme u nás při‑
vítali divadlo z Kolína. Po menším občerstvení
se děti vydaly na noční bojovku Sadskou. Poté

zásadám a zákonům islámu, seznámí se v kostce s obsahem Koránu. Au‑
torka vyvrací některé mýty, používané islamofily i islamofoby, to vše pří‑
stupnou formou, v kapitolách plných napětí a zvratů.

Samuel Bjørk
Clona
V horském jezeře je nalezena zavražděná baletka.
Opodál stojí prázdný fotoaparát, v jehož čočce
je vyryté číslo. O pár dní později najde recepční
pochybného hotýlku v jednom z pokojů mrtvého
saxofonistu. Stopy ukazují na stejného pachate‑
le, který zanechává policii podivné vzkazy. Detektiv Holger Munch proto
k případu přizve zkušenou vyšetřovatelku Miu Krügerovou. Společně musí
zastavit vyšinutého vraha dřív, než si vyhlédne další oběť.
Mnoho dalších novinek najdete na našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz

Pozvánka na divadlo

Martin Skořepa
Rituál turínského koně

Realitní aukce je v současné době moderní, naprosto
profesionální a transparentní metoda, jak prodávat nemovitost.
V mnoha případech dochází k navýšení tržní ceny až o desítky
procent!
Seznámím Vás s novými možnostmi pro získání nejvyšší
prodejní ceny vaší nemovitosti.
1. Nemovitost se prodává klasickým způsobem (inzerce,
poptávání kupujících, časopis atd.) a když se sejde
najednou více zájemců o koupi dané nemovitosti, může se:
a. Nemovitost prodat za nejvyšší nabídku, která byla
nabídnuta již při prohlídkách. Ostatní zájemci jsou
seznámeni s nejvyšší nabídkou do té doby učiněnou
a mají možnost nabídnout vyšší cenu za nemovitost.
b. přistoupit k elektronické AUKCI.
2. Nemovitost se prodává IHNED formou elektronické
aukce. Všichni zájemci o koupi jsou s prodejem formou
aukce obeznámeni předem a znají její pravidla.
CO JE NUTNÉ ZMÍNIT – pokud po finálním obdržení nabídkových
cen nebude chtít majitel nemovitost prodat, protože výše
prodejní ceny neodpovídá jeho představám, nemusí tak učinit!
Nyní prodávám u nás v Sadské rodinný dům. Již při prvních
prohlídkách se 3 zájemci vyjádřili, že chtějí dům koupit. Zastupuji
majitele, kterým jsem slíbila, že jejich dům prodám za co
nejvyšší možnou cenu. Nebylo by profesionální podepsat
rezervační smlouvu ihned s prvním zájemcem. A proto v tomto
případě po domluvě s majiteli, přistoupíme k AUKCI. Je to fér
i vůči zájemcům. Mají všichni stejnou šanci dům získat. Kdyby to
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Divadelní spolek Klicpera Sadská vás srdečně zve na další předsta‑
vení v rámci Klicperových divadelních čtvrtků. Divadelní spolek Jiří
Poděbrady uvede 16. května hru Manželé v nesnázích v režii Syl‑
vy Triantafillou j. h. Představení začíná v 19.30 hodin, vstupné činí
100 korun, senioři 80 korun. Těšíme se na vás. Přijďte podpořit
ochotníky a ochotnické divadlo.
Jaroslava Kynclová,
DSK Sadská

Výlet pro seniory
TŘEBÍČ A NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
16. května odjezd z Kostelní ulice v 7 hodin
Pojeďte s námi na prohlídku nepřehlédnutelné dominanty města Třebíče,
které dýchá historií a ohromuje krásou. Navštívíme Valdštejnský zámek,
kde sídlí Muzeum Vysočina. Prohlédneme si tři expozice, park, předzámčí
a nádhernou baziliku sv. Prokopa. Odpoledne navštívíme zrestaurovaný
zámek Náměšť na Oslavou a prohlídkový okruh se zámeckou kaplí,
arkádovým nádvořím a reprezentačními prostory.
Cena zahrnuje zvýhodněné vstupy, symbolickou cenu za dopravu,
obědové tříchodové menu a pojištění. 380 korun
Přihlásit se můžete v KIC Palackého nám. 257, nebo v knihovně
Palackého nám. 3, tel 603 89 13 04, 325 594 329, 325 595 378

v pondělí 13. května navštíví Sadskou

léčitel pan Rudolf Pitra
působit bude v 1. patře Palackého nám. 257 (KIC), objednat se můžete
na tel. 603 89 13 04, 325 594 329 nebo 325 595 378, případně osobně
v městské knihovně a v KIC.

následovala večeře, hraní různých společen‑
ských her a čtení knížek. Také jsem si povídali
a poslouchali pohádku z audioknihy.
Spát se dětem moc nechtělo. Kolem jedné
hodiny ranní šepot pomalu utichl a děti koneč‑
ně přemohl spánek. Okolo šesté hodiny již ně‑
kteří vstávali, balili si věci a po snídani jsme se
všichni vydali do svých domovů.

Monika Malinová,
vedoucí knihovny
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ZE SPORTU

Výsledky karatistů ze Sadské

Grand Prix Bratislava 23. února
3. místo: Filip Černík – KUMITE muži do 21 let do 84 kg
Velká cena Trutnova 2. března
1. místo: Luděk Melich – KATA 12 až 13 let OPEN
1. místo: Natálie Krátká – KUMITE dorostenky ‑54 kg
3. místo: Michal Melich – KATA 7 až 9 let 8. a 7.kyu
3. místo: Jan Tománek – KUMITE 12 až 13 let ‑60kg
Arawaza Cup v německém Halle 30. března
1. místo: Filip Černík – KUMITE junioři bez rozdílu hmotnosti
2. místo: Filip Černík – KUMITE junioři +76 kg
3. místo: Filip Černík – KUMITE team junioři (hostování za tým Ústí n/L)
Pohár nadějí v České Lípě 6. dubna
KATA
2. místo: Melich Luděk – st. žáci 12 až 13 let
5. místo: Kopsa Jan – ml. žáci 10 až 11 let
KATA TEAM
1. místo: Melich L., Kopsa, Hasan – st. žáci 12 až 13 let
2. místo: Novotná, Štěrbová, Svatošová – ml. žákyně 9 až 11 let 8. a 7. kyu
3. místo: Melich M., Horák, Šlajer – ml. žáci 9 až 11 let 8. a 7. kyu

KUMITE
1. místo: Krátká Natálie – dorostenky 14 až 15 let +54 kg
3. místo: Horák Jakub – ml. žáci 7 až 9 let 8. a 7. kyu +30 kg
3. místo: Novotná Josefína – ml. žákyně 10 až 11 let 8. a 7. kyu +40 kg
5.místo: Hasan Jakub – ml. žáci 10‑11 let +41 kg
5.místo: Tománek Jan – ml. žáci 10‑11 let +41 kg
5.místo: Svatošová Simona – ml. žákyně 10‑11 let 8. a 7. kyu ‑40 kg
5.místo: Vokřálová Adéla – ml. žákyně 10‑11 let 8. a 7. kyu ‑40 kg
5.místo: Tůma Daniel – ml. žáci 7 až 9 let 8. a 7. kyu +30 kg
Národní pohár dorostu, juniorů a seniorů v České Lípě 7. dubna
1. místo: Filip Černík – kumite muži do 21 let do 84 kg
1. místo: Filip Krišal – kumite junioři do 61 kg
1. místo: Filip Černík – kumite team muži (hostování v týmu Ústí n/L)
3. místo: Luděk Melich – kata team dorost
5. místo: Luděk Melich – kata dorostenci
Josef Černík st.

V NEDĚLI 19. KVĚTNA OD 14 HODIN
SRAZ U MARIÁNSKÉHO SLOUPU
Vydejte se s námi na komentovanou procházku po Sadské,
s malým občerstvením. Projdeme si jednotlivé body naučné
stezky „PO STOPÁCH NAŠICH PŘEDKŮ“, kterou tímto slavnostně
otevřeme. Průvodcem bude pan Jan Hofbauer, který nám
prozradí spoustu doplňujících informací.

Tenisová sezóna 2019 začala
Díky příznivému počasí a nástupu jara v plné síle mohli členové tenisového oddílu celkem brzy připravit kurty a celý areál
na novou sezónu, kterou zahájili prvním zápasem už 11. dubna.
Kurty se budou rezervovat opět pomocí on‑line rezervačního systému
iSportsystem.cz, který bude aktivován 1. května a bude funkční do kon‑
ce září 2019.
Registrovaní hráči budou při rezervaci kurtů postupovat stejně
jako minulou sezónu. Noví zájemci se musí nejdříve registrovat na
https://tenis‑sadska.isportsystem.cz.
Další informace ohledně provozu tenisového areálu najdete na strán‑
ce rezervačního systému – tenisový oddíl TJ Sadská – on‑line rezervace
v informačních záložkách.
Jaroslava Kynclová,
tenisový oddíl TJ Sadská

„Bejvávalo“ – Mozart v Sadské
V našem městě máme pamětní desku zmiňující se o pobytu
Wolfganga Amadea Mozarta v domě č. p. 377 na náměstí.
V Sadské se hudbou proslavil rod Němečků, známých „Varhaníků“. Z této rodiny byl i František Němeček, doktor filozofie na pražské universitě, a ten se seznámil s W. A. Mozartem
po uvedení jeho první opery „Don Giovanni“. Tehdy Mozart
bydlel na Bertramce u Dušků.
S Němečkem se stali nejlepšími přáteli a přijel s ním do Sadské
k bratrovi. Mozart prý chodil po okolí Sadské – krásný a mladý
v třírohém klobouku, měl cop a lidé mu zpívali lidové národní písně z českého Polabí a také tancovali. Dostal se i do Píst,
kde žil učitel Jan Plaček, který tam v nízkém malém baráčku učil
děti. Maloval též modlitební knížky a sbíral lidové písně. Mozart
podnítil Plačka k soustavnému sbírání
těchto písní a tak vznikla v roce 1820
sbírka Polabských písní.
Mozart všude budil obdiv, prý i v roce
1791 byl s Němečkem opět v Sadské,
ale to už byl nemocný. Zemřel 5. prosince 1791 v 35 letech a byl pochován
do společného hrobu ve Vídni. Jeho
nejstaršího syna Karla vychoval přítel
Němeček. Mozartova pamětní deska zdobí nově zrekonstruovaný dům
č. p. 377 na náměstí, kde žili Varhaníkovi.
Miluše Borovenová

Z KULTURY

Dětství strávil Mozart na cestách. Město od města okouzluje svým
uměním společně se sestrou Marií Annou vznešenou společnost.

Wolfgang Amadeus Mozart (27. ledna 1758 – 5. prosince
1791) byl rakouský hudební skladatel. Jeho otec, vynikající
houslista, začal učit hrát na klavír nejprve jeho sestru Marii Annu. Ačkoliv děvče bylo talentované, vedle jejího bratra nadání bledlo. Jeho prstíky se už ve čtyřech letech mazlily s klávesami i s houslemi a v pěti letech už komponoval
první drobné skladbičky. V šesti letech se spolu se sestrou
vydali na cestu po Evropě a předváděli se ve vznešené společnosti. Zázrační sourozenci kočovali od města k městu
a uchvacovali svět svou hrou. Neustálé cestování se ovšem
nepěkně podepsalo na jejich zdraví. (Zdroj: časopis Epocha)

INZERCE

Přijmeme šikovného ZÁMEČNÍKA – SVÁŘEČE do dílny v Mochově.
Dobré pracovní a platební podmínky. Tel. 607 773 557
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POZVÁNKY A INZERCE
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PŘI PRODEJI NEMOVITOSTI
je nejdůležitější BEZPEČÍ A JISTOTA,
že vše dobře dopadne.

POZVÁNKA
NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU HONEBNÍHO
SPOLEČENSTVA SADSKÁ

KONANOU DNE 18. 5. 2019
OD 10.00 HODIN
V „HOTELU MODRÁ HVĚZDA“ V SADSKÉ
PROGRAM:

1) Zahájení, kontrola počtu přítomných podle presenční listiny
2) Kontrola usnesení z minulé valné hromady, určení zapisovatele
3) Zpráva předsedy honebního společenstva
4) Zpráva pokladníka HS
5) Využití finančních prostředků
6) Diskuse
7) Usnesení, závěr
Mgr. Jana Frcková v.r., honební starostka

Ráda Vám se vším pomohu
a prodám Vaši nemovitost
za co nejvyšší cenu
Martina Boušková

602 681 581
www.martinabouskova.cz
Realitní služby, jaké si přejete

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

Doučím chemii, fyziku nebo
matematiku ZŠ, případně SŠ.
Kontaktní tel. 607 559 703 - SMS
Kulturní a informační centrum města Sadská , Sbor dobrovolných hasičů Sadská
a Základní kynologická organizace Sadská pořádají tradiční

30. 4.

ť!
ště a psuřkilneice
o
k
it
š
á
r
p
Koukej omagickou noc roztočímey.
Neb tuto

h

me muří no
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Program:
od 16.30 do 17.30 – registrace malých čarodějnic u staré Ježibaby
u knihovny na náměstí, start z náměstí stezkou plnou úkolů směrem
Na Skálu (startovné 20 korun)
17.30 - DISCO a řádění pro čarodějný potěr (Kynologický areál)
19.00 - Velký oheň zaplane (SDH)
19.30 - DISCO pro zkušené ježibaby a čaroděje
K tanci i poslechu hraje DJ čaroděj Ivo Procházka
Periodický tisk Územního samosprávného celku. Sadské noviny vydává Město Sadská, IČ: 00 239 721, Palackého nám. 1, 289 12 Sadská. Vychází poslední pátek v měsíci. Toto číslo
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