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Tradiční dětský karneval
Poslední lednovou neděli odpoledne se konal v sadské
Sokolovně tradiční dětský karneval, který pořádala MŠ
Sadská. Celou akci provázeli interpreti Vanda a Standa,
vlastními jmény Vlaďka Vohralíková a Lukáš Čermák.
Tato známá dvojice měla v repertoáru kromě svých
vlastních písniček i oblíbené písničky z dětských pohádek a filmů.

Pod rukama starostlivých a šikovných rodičů i prarodičů se
všechny děti během pár okamžiků proměnily v rozmanité ča‑
rovné bytosti. Sál byl plný sněhových královen, princezen, víl,
kovbojů, pirátů, kostlivců, zvířátek, akčních hrdinů a nechy‑
běl ani roztomilý dráček či paní doktorka Plyšáková. Promě‑
nily se i paní učitelky z mateřské školy, a to na hodné zdravotní
sestřičky, které se aktivně podílely na celé akci. Během odpo‑
ledního programu si děti skvěle zatančily i zasoutěžily. Nechy‑
běly ani hezké ceny, odměny a diplomy. Přehlídka masek i celý
dětský karneval se stal kouzelným zážitkem.

Zábavné skotačení umocnilo již tradiční a výborné vystoupení
nejmladších dětí z tanečního kroužku ‚,DANCE Studio Anet
Plaňany“, které vedou trenérky Aneta a Iveta Šebestiánovy.
Atmosféra byla úžasná a my pro vás máme fotografie z této
povedené akce, kterou nafotil pan Michal Němeček, kterému
děkujeme za stálou spolupráci. Děkujeme touto cestou také
všem našim ochotným rodičům, kteří nám pomohli s pří‑
pravou nebo úklidem sálu a panu Hendrychovi za bezplatný
pronájem Sokolovny. Děkujeme také za pomoc i spolupráci
Kulturnímu a Informačnímu Centru města Sadské, sadskému
dobrovolnému sboru hasičů a strážníkům městské policie,
kteří zajišťovali bezpečnost účastníků.
Dvě hodiny, které rodiče, prarodiče, příbuzní a děti společně
prožili ve světě pohádek, fantazie, her a bezvadné muziky,
byly příjemné. Věříme, že se za rok, díky výborné organizaci
a spolupráci, sejdeme znovu a opět se dosyta vydovádíme.
MŠ
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ZPRÁVY Z RADNICE

Ze zasedání Rady města Sadská dne 24. 01. 2018
Změna programového vybavení
MěÚ Sadská
Z důvodu dlouhodobých problé‑
mů se SW a službami současného
dodavatele se navrhuje zajistit pro
komplexní programové vybavení
MěÚ Sadská na základě výběrové‑
ho řízení jinou firmu.
Rada města schválila zahájení
zadávacího řízení na veřejnou za‑
kázku malého rozsahu na dodávky
s názvem: „Dodávka a implemen‑
tace programového vybavení Měst‑
ského úřadu Sadská“.
Rada města schválila pří‑
kazní smlouvu s dodavatelem

Ing. Josefem Bártou – veřejné za‑
kázky s.r.o., Kutná Hora na zabez‑
pečení organizace průběhu tohoto
zadávacího řízení za cenu 40.000,‑
Kč bez DPH.
Rada města schválila zveřejnění
záměru města Sadská prodat poze‑
mek p. č. 2042/62 o výměře 73 m2
za cenu 400,‑ Kč za 1 m2.
Rada města schválila Smlouvu
o poskytování služeb v rámci pro‑
duktu „Lepší místo“ se společností
Prostor plus o. p. s., Kolín, za cenu
20.000,‑ Kč bez DPH ročně.
Rada města schválila: podá‑
ní žádosti o poskytnutí dotace

Ze zasedání Rady města Sadská dne 6. 02. 2018
Rada města schválila: na zákla‑
dě nabídky pana Reného Mlejnka,
Zbraně-střelivo, Nymburk, odpro‑
dej nadbytečných pěti kusů pistolí.
Zároveň schválila kupní smlouvu
na prodej těchto zbraní.
Rada města schválila: Smlouvu
č. 1/2018 na zabezpečení činnost
koordinátora BOZP na staveništi
na akci Rekonstrukce ulice Podska‑
lí s panem Miroslavem Rutrichem,
Poděbrady, po dobu 02/2018 –
06/2018 za cenu 41.400,‑ Kč vez
DPH (50.094,‑ Kč s DPH).
Rada města schválila: Přidělení
dotací na činnost subjektům uve‑
deným v tabulce 1. Zároveň RM
schválila veřejnoprávní smlouvy

na přidělení dotací dotčeným sub‑
jektům.
Rada města schválila: Zveřejnění
záměru pronajmout část pozemku

ZPRÁVY Z MĚSTA

z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS
v rámci Tematického zadání „Vy‑
bavení jednotek SDH obcí věcný‑
mi prostředky požární ochrany“
na „Vybavení jednotek SDH infor‑
mačním a svolávacím zařízením“
ve výši 25.000,‑ Kč.
Rada města schválila: Smlou‑
vu o poskytnutí servisních služeb
na servis svolávacího a informač‑
ního zařízení FIREPORT Komplet
s firmou FRP Services, s.r.o., Pří‑
bram II, za cenu 1.210,‑ Kč s DPH
měsíčně.
Rozšíření kamerového systému
Z Programu prevence kriminality

na místní úrovni na rok 2018 z Mi‑
nisterstva vnitra ČR na rozšíření
kamerového systému lze požádat
o dotaci na rozšíření kamerového
systému v Sadské na lokalitu par‑
koviště před MěÚ a návazné okolí,
autobusové nádraží Husínek, uli‑
ci Za Sokolovnou směrem k MŠ,
DPS a hale a na část cyklostezky
u Vitara. Výše dotace je maximálně
350.000,‑ Kč.
Rada města schválila: Podání
žádosti o dotaci z Programu pre‑
vence kriminality na místní úrovni
na rok 2018 z Ministerstva vnit‑
ra ČR na rozšíření kamerového
systému ve městě Sadská ve výši
350.000,‑ Kč.

p. č. 2099/116 za účelem umístění
reklamního billboardu firmy Rekla‑
my Richter, Písková Lhota.
Rada města schválila cenovou
nabídku na užívání webové aplika‑
ce pro správu nemovitostí online

Revisio společnosti SkyCom onli‑
ne, s.r.o., Praha 10, ve výši 4.000,‑
Kč bez DPH měsíčně. Zároveň RM
schválila Licenční smlouvu o po‑
skytnutí oprávnění k výkonu práv
užívat webovou aplikaci Revisio.

Subjekt
Myslivecký spolek Sadská

Akce

Sbor dobrovolných hasičů Sadská

Příspěvek na činnost 2018
Zimní a letní soustředění dětí a mládeže 2018
Příspěvek na akci při převzetí nového vozidla

Okresní myslivecký spolek Nymburk
Spolek Vejfukáři
Basketbalový klub Sadská o.s.
Junák - český skaut, středisko Sadská z.s.
Základní kynologická organizace Sadská č. 393
Život je hra z.s.
Okresní sdružení hasičů Nymburk

celkem SDH Sadská
Dotace na medikované krmivo
Příspěvek na činnost 2018
Příspěvek na činnost 2018
Příspěvek na činnost 2018
Příspěvek na činnost a nákup vybavení 2018
Příspěvek na činnost 2018
Příspěvek na pořádání soutěže PLAMEN 2018 v Sadské

Tabulka 1 přidělených dotací

Z usnesení Zastupitelstva města Sadská, které se konalo dne 7. 02. 2018
Zastupitelstvo města schválilo:
Rozpočtové opatření č. 16/2017.
Zastupitelstvo města schválilo:
Přijetí dotace z rozpočtu Středočes‑
kého kraje ze Středočeského fondu
podpory dobrovolných hasičů a slo‑
žek IZS na vybavení JSDH Sadská
informačním a svolávacím zaříze‑
ním a finanční spoluúčast města
Sadská ve výši 5.250,‑ Kč.
Zastupitelstvo města schválilo:
Přijetí dotace z Programu prevence
kriminality na místní úrovni na rok
2018 z Ministerstva vnitra ČR
na rozšíření kamerového systému
a finanční spoluúčast města Sadská
ve výši minimálně 20%, maximálně
však 200.000,‑ Kč.
Zastupitelstvo města schválilo:
Přijetí dotace na opravu sochy sv.
Jana Nepomuckého z Fondu kul‑
tury a obnovy památek Středočes‑
kého kraje a finanční spoluúčast
města Sadská ve výši maximálně
200.000,‑ Kč.
Zastupitelstvo města schválilo:
Poskytnutí dotace subjektům uve‑
deným v tabulce 2.
ZM zároveň schválilo veřejnopráv‑
ní smlouvy na přidělení dotací uve‑
deným subjektům.

Schválená
částka
5 000,00 Kč
20 000,00 Kč
15 000,00 Kč
35 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
7 000,00 Kč
15 000,00 Kč
20 000,00 Kč
25 000,00 Kč
30 000,00 Kč

Zastupitelstvo města schválilo:
Zásady pro poskytování finanční
podpory z rozpočtu města Sadská
dle přílohy tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města pověřilo:
Finanční výbor ZM provedením
kontroly vyúčtování oslav 200 let
DS Klicpera a divadelní přehlíd‑
ky KDD v roce 2017 v termínu
do 17. 04. 2018.
Zastupitelstvo města vzalo
na vědomí: Zprávy z KV
Zastupitelstvo města projednalo:
Informaci o riziku navýšení ná‑
kladů města na odpadové hos‑
podářství, v případě prosazení
účelové nevládní novely zákona
o odpadech obsahující násobné
Subjekt
TJ Sadská Oddíl stolního tenisu
TJ Sadská Oddíl stolního tenisu
TJ Sadská Oddíl Shotokan karate dó
TJ Sadská Oddíl Shotokan karate dó
TJ Sadská Oddíl badmintonu
x
AFK Sadská
DS Klicpera
Tabulka 2 přidělených dotací

zdražení skládkovacích poplatků.
Zastupitelstvo města nesouhlasí
s podobnými novelizacemi záko‑
na o odpadech, které mají dopad
na náklady města a jeho obyvatel
v oblasti odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo města zastává názor,
že nové nastavení odpadové legisla‑
tivy by mělo být provedeno formou
vládního návrhu zákona o odpa‑
dech připraveného po schválení no‑
vých evropských odpadových směr‑
nic a v úzké spolupráci s obcemi
a městy. ČR by neměla přijímat
povinnosti nad rámec evropského
nastavení odpadového hospodář‑
ství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz
měst a obcí ČR a Sdružení místních

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

samospráv ČR, aby efektivně čelily
podobným účelovým snahám, které
obce vystavují zřejmému riziku po‑
třeby navýšení nákladů na odpado‑
vé hospodářství.

Akce
Příspěvek na turnaje (míčový sedmiboj a turnaj ve stolním
tenise)
Příspěvek na činnost a nákup vybavení 2018
Příspěvek na účast reprezentanta na ME Sochi 2018
Příspěvek na činnost a nákup vybavení 2018
Příspěvek na činnost a nákup vybavení 2018
celkem TJ Sadská
Příspěvek na instalaci zalévání tréninkového hřiště
Příspěvek na činnost a nákup vybavení 2018

Schválená
částka
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
20 000,00 Kč
50 000,00 Kč
3 000,00 Kč
83 000,00 Kč
70 000,00 Kč
100 000,00 Kč
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Ulice „Podskalí“ bude nová
Konečně se občané města a návštěvníci Sadské dočkají
nové úpravy ulice „Podskalí“. Ta bude spočívat v celkové
rekonstrukci komunikace ve stávající trase, se zachováním
současného prostorového uspořádání. Změní se pouze
mírně příčné sklony za účelem odvodu dešťových vod,
povrch, nově budou upravena parkovací místa. V současné
době je komunikace dlážděná drobnými kostkami,
lomovým kamenem a kamennou mozaikou různého druhu.
Komunikace, jak je všeobecně známo, je ve velmi špatném
stavu, neboť byla v minulosti několikráte překopána
a neuvedena do původního stavu. Došlo zde i k několika
úrazům a poškození spodků motorových vozidel, ulice
působí nebezpečně i pro chodce – návštěvníky městského
hřbitova, neboť nemá vhodný a bezpečný přístupový chodník.
Předmětem úpravy bude tedy část ulice od křižovatky s ulicí Dr. Sokola, až
po čp. 192, v celkové délce 214 m, kde naváže na již opravenou komuni‑
kaci. Součástí úpravy bude i vybudování jednostranného chodníku o šíři
1,5 m v trase již vybudovaného nového veřejného osvětlení. Nová komu‑
nikace bude obousměrná, s asfaltovým povrchem o šířce 5 metrů. Krajni‑
ce, včetně odvodnění, budou o šíři v průměru 2 m a provedeny z lomového
kamene. Tyto budou současně sloužit jako parkovací pruhy pro vlastníky
vozidel přilehlých nemovitostí. V dolní části komunikace, ve směru k ulici
Dr. Sokola, vznikne zpomalovací pás. Zcela nově bude v ulici řešena veřejná
zeleň a stání na kontejnery odpadů. Stavbu provede firma HALKO, Nová
Ves u Kolína, která vyhrála výběrové řízení. Celkové náklady na stavbu činí
dle nabídky 3 847 665,‑ Kč a budou hrazeny z rozpočtu města. Nepodaři‑
lo se totiž zajistit potřebnou dotaci, neboť na opravy komunikací dotační

tituly vypisovány nejsou. Předání staveniště provede město v závěru února
a vlastní stavba by měla dle uzavřené smlouvy o dodávce prací být ukončena
k 31. 7. 2018.
Moc prosíme občany, kteří v ulici bydlí, návštěvníky hřbitova a další, kteří
uvedenou komunikaci užívají, o shovívavost a strpení s prováděnou stav‑
bou a tedy i s jistým ztížením životních a dopravních podmínek. K příjezdu
ke hřbitovu bude možno použít pouze ulici Pražskou a „Úvoz“, kde na ulici
Pražská rovněž probíhají rekonstrukční práce a vyžadují si zvýšenou pozor‑
nost. Případné dotazy je možné vznášet na Městský úřad, odbor SMM a VV,
telefonní číslo 724 025 887. Děkujeme za pochopení.

Václav Frank,
místostarosta

Z činnosti kontrolního výboru
Kamerový systém z pohledu policie
Jako vedoucí obvodního oddělení poli‑
cie v Sadské hodnotím zřízení městské‑
ho kamerového systému v Sadské velmi
pozitivně a to z několika pohledů. Svou
přítomností ve městě výrazně přispívá
k zachování bezpečnosti občanů a ochra‑
ně majetku města. Je to jedno z preven‑
tivních opatření k předcházení páchání
trestné činnosti či jiného protiprávního
jednání na místech veřejnosti přístup‑
ných. Policii slouží zejména k zjišťování poznatků a objasňování již spá‑
chaných deliktů. Některé oznámené události byly tak díky městskému
kamerovému systému objasněny, anebo byl dopaden pachatel trestného
činu či přestupku. Tedy konkrétně kamery např. zachytily nálezce peně‑
ženek, kteří byli policisty kontaktováni a peněženky i s obsahem tak byly
obratem vráceny svým majitelům. Zjištěn byl i poctivý nálezce 20.000,‑
Kč zanechaných v bankomatu, který nevěděl komu peníze vrátit. Kamery
pomohly policistům i uvést na pravou míru některá oznámení, která se
po zhlédnutí záznamu, ukázala jako nepravdivá. Při řešení zavinění do‑
pravní nehody posloužil záznam i jako důkazní prostředek pro správní
řízení. Podařilo se nám dopadnout i pachatele majetkové trestné činnos‑
ti, který byl kamerou zachycen ve vozidle při průjezdu městem a násled‑
ně se na parkovišti dopustil vloupání do osobního motorového vozidla.
Usvědčen byl i pachatel
sprejerství, který poma‑
loval na různých místech
majetek města. Případů,
kdy nám kamerový systém
pomohl při naší policejní
práci, je mnoho a tímto by‑
chom chtěli vedení města
poděkovat za jeho zřízení.

Npor. Mgr. Jana Žďárská,
vedoucí oddělení

Plán kontrolní činnosti obou výborů – finančního i kontrolního
na rok 2018 byl schválen na zasedání zastupitelstva města
6. prosince 2017. Podle něj se první letošní jednání kontrolního
výboru konalo 29. ledna. Členové kontrolní skupiny se zaměřili
na reklamní zařízení, která jsou umístěna nejčastěji na sloupech veřejného osvětlení. Město eviduje celkem devět nájemních smluv na dobu neurčitou. Vlastníci reklamních zařízení
měli v době kontroly všechny platby řádně a včas uhrazeny.
Jedno pojízdné reklamní zařízení soukromého vlastníka, umístěné na pozemku města, však evidováno nebylo. Po upozornění na tuto skutečnost majitel rychle zareagoval. Bude zjednána náprava ve formě nájemní smlouvy a doplacena částka
za pronájem od měsíce září loňského roku.
Ke druhé kontrole byl svolán kontrolní výbor v plném počtu. Podnět k pro‑
vedení mimořádné kontroly Smlouvy o dílo č. 24/17 a Dodatku č. 1 se spo‑
lečností Halko s. r.o. ‚ Nová Ves podala zastupitelka Eva Jurinová a zastupi‑
telé ho na prosincovém jednání schválili k prověření. Jednalo se o stavební
úpravy na Palackého náměstí, které slouží ke zvýšení bezpečnosti chodců
v okolí základní školy. Práce byly ukončeny v pozdějším termínu a pů‑
vodní cena díla 3 737 875,78 Kč se vícepracemi zvýšila o 297 485,42 Kč.
Po předložení všech materiálů ke kontrole bylo zjištěno, že pozdější termín
dokončení i navýšení ceny za stavební práce dodavatelská firma avizovala
již 12. července loňského roku zápisem do stavebního deníku. Ještě před
ukončením platnosti původní smlouvy o dílo však připravila Dodatek č. 1,
který byl z její strany podepsán 11. srpna 2017. V něm byl stanoven nový
termín dokončení stavby na 18. září 2017 a zohledněny vícepráce. Dodatek
byl radě města předán 27. října 2017 a projednán 8. listopadu ‚ tedy téměř
dva měsíce po dokončení a předání díla. Společnost tento nedostatek zdů‑
vodňovala celozávodní dovolenou a zahraniční dovolenou vedoucích pra‑
covníků.
Kontrolou bankovního účtu bylo zjištěno ‚ že všechny dílčí faktury byly
hrazeny v souladu se smlouvou o dílo. Závěrečnou fakturu město pro‑
platilo až po podepsání Dodatku č. 1, takže nedošlo k porušení zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Smlouva o dílo č. 24/2017 a Dodatek č. 1 k této smlouvě jsou k dispozici
na www.mesto‑sadska.cz/otevrena‑radnice/registr‑smluv.

Cecilie Pajkrtová,
předsedkyně KV
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„Bejvávalo“ – Modrý kříž
Před nedávnem měli čtenáři uhodnout fotohádanku Michala Němečka v Sadských novinách – Modrý kříž.

Předpokládám, že málo lidí zná pověst o zmiňované památce. Já ji
znám od Květy Pajkrtové, a tak vám
ji povím. Již V. Jelínek se ve své knize o Sadské na straně 172 zmiňuje
o pomníčku, který byl zbudován při
císařské silnici a kterému se říkalo
Modrý kříž. Byl vystavěn v květnu
roku 1818 a posvěcen byl na den
sv. Marka v roce 1821. Během časů
byl kříž poškozován, za totality
se téměř „ztratil“ zarostlý v trávě.
V měsíci září roku 1992 byl povalen
a rozbit na několik kusů. Část kříže
byla odvezena na radnici do Sadské, o část hlavice se postaral pan J. Marek z Třebestovic. Ten mi daroval i dvě fotografie,
které nám přibližují poškozené části.
Ke kříži se váže tato pověst:
V roce 1804 zakoupil František Moucha v Třebestovicích mlýn.
Se svou ženou měli děti Evu a Františka. Rodiče chtěli dát chlapce vystudovat kněžství, jako dar Bohu, aby se nemocná Evička
uzdravila. Ta ale v roce 1808 zemřela a František měl odjet do semináře. Tam se ale nedostavil. Do roka po jeho zmizení zemřela
žalem i mlynářka a mlynář se stal zamlklým a nepřístupným.
V roce 1817 přišla doba žní. Mlynář s čeládkou sklízeli na poli
u Kerska obilí a uviděli od Sadské se belhat vyhublého člověka
oblečeného v napoleonský vojenský kabát. Jednu nohu měl dřevěnou. Klekl si před mlynáře a prosil o odpuštění. Mlynář jakoby ho
neslyšel, vzpomněl si na usouženou mlynářku a syna proklel. Ten
se obrátil a belhal se k sadskému hřbitovu, kde zemřel. Asi za měsíc mlynář obdržel zlatou synovu medaili, kterou hodil do studně.
Modrým křížem byl pomníček nazýván podle modré barvy skalice
modré, jež byla přidávána do vápna, kterým natřeli podstavec kříže. Poslední opravu kříže provedl místní kamenosochař Ing. Jan
Kovač. Kříž byl znovu vysvěcen v roce 2004 farářem Mgr. Vladimírem Martinem Fišerem. Toho dne byla pro návštěvníky otevřena i kaple Panny Marie Bolestné.
Na kříži jsou dnes již velmi špatně čitelné nápisy:
Směrem k Sadské: „Zepsano Panu Bohu… 19…“
K silnici: „Vystavěno… Boží, dne…maj roku MDCCCXVIII.“
Ke Kersku: „Nákladem Františka Mouchy, měšťana sadského
a mlynáře třebestovického.“
Zapsala M. Borovenová 1. 11. 2017

Jiná verze pověsti je podle pana
Josefa Marka z Třebestovic.

Modrý kříž, ačkoliv byl zbudován na sadském katastru, má blízký vztah k mlýnu,
který se nachází v Třebestovicích, přesněji řečeno k rodině, která ho na přelomu
18. a 19. století provozovala. Jen pro upamatování si uveďme, že od roku 1766 držel
zdejší mlýn Karel Schuster. Po něm jej zdědila k roku 1781 jeho dcera Anna provdaná
za Františka Mouchu, sňatek obou snoubenců byl uzavřen v sadském kostele dne

ZPRÁVY Z MĚSTA

Z HISTORIE MĚSTA

4. září 1773. Za tři roky poté, co si oba novomanželé řekli „ano“,
se jim narodil synek, jenž dostal jméno po dědečkovi z matčiny
strany – Karel. Zda měli manželé další děti, nevíme.
„Přelom 18. a 19. století byl dobou válek proti Napoleonovi. V té
době odešel do světa, snad se nechal naverbovat z touhy po dobrodružství, i mlynářův syn. Zde je nutno podotknouti, že se tak
stalo proti vůli pana otce mlynáře. Roky utíkaly, války skončily, ale
mlynářův syn se stále nevracel. Již ho všichni v duchu pochovali.
Až najednou, po dlouhé době, vstoupil do dvora mlýna muž, který měl na sobě vetchý kabátec a zašlou uniformu vojáka. Co však
upoutalo pozornost chasy nejvíce, byla skutečnost, že mu chyběla
pravá ruka. Teprve pak si ti starší z čeledi uvědomili, že před nimi
stojí již dávno pohřešovaný mlynářův syn. Běželi rychle zvěstovat
tuto novinu mlynáři.
Mlynář vyšel z mlýnice synovi v ústrety, aby se s ním po tolika
letech srdečně přivítal. Dávno již zapomněl na zlobu, kterou syn
svým svéhlavým odchodem otci přivodil. Náhle však mlynářův
zrak spočinul na místě, kde vysloužilci chyběla ruka. Jako švihnutím proutku se vše v mlynáři vzbouřilo, zastavil se na půli cesty,
zatnul ruce v pěst a náhle se na svého syna rozkřikl: „Táhni pryč
ze mlýna, mrzáky zde nestrpíme!“
Syn zůstal jako opařen. Nevěděl, co si počít, jak otce uklidnit.
Počítal sice s tím, že vzájemné shledání bude těžké, ztráta ruky
bude jistě pro rodiče bolestná, ale myslel si, že čas mnohé zahojil. Takovéto setkání však přece jen nečekal. V domnění, že otce
trochu uklidní, snažil se mu ukázat medaili, kterou za svoji statečnost dostal. Ale to rozlítilo otce ještě více. „Táhni nebo tě nechám
ze mlýna vymrskat!“
Co milému synovi zbývalo, otočil se a pomalu vyšel ze dvora.
Za vraty se dal vlevo k myslivně, poté úvozem a dále do polí, aby
vyšel na císařské silnici nedaleko kerského lesa. Pomalu se šoural
po poli, které patřilo k třebestovickému mlýnu, až konečně stanul na mezi u silnice. Teprve tam se zastavil, otočil se a dlouze se
zadíval zpět směrem na Třebestovice, do míst, kde tušil, že stojí
jejich mlýn. Tam také, na onom místě, byl spatřen nedaleko na poli
pracujícími lidmi, kteří na něho volali, on však na volání nereagoval. Poté se opět otočil a vykročil po císařské silnici směrem k lesu.
Vydal se na cestu, z které se již nikdy nevrátil.
Zatím ve mlýně si všichni pomalu uvědomovali, co se zde vlastně
událo, jaká tragédie se stala před jejich zraky. Zloba a vztek pomalu opadával i z mlynáře. Počal litovati svého unáhleného jednání,
domníval se, že se vše v dobré obrátí a syn se znovu na dvoře objeví. Však čas utíkal a nic takového se nestalo. Začalo se stmívat, ještě teď mlynář věřil, že syn se na noc domů vrátí, ale čekal marně.
Začal se tedy po něm shánět, snažil se zjistit místo jeho pobytu,
vše bylo marné. Chtěl mluvit s lidmi, kteří ho snad potkali, opět
nepochodil, marnost nad marnost, po synovi jakoby se zem slehla. Jedinými lidmi, kteří ho naposled spatřili, byli ti, co pracovali
na nedalekém poli.
Na památku svého syna a celé
události nechal později třebestovický mlynář na místě, kde byl
syn naposledy spatřen, vztyčit
památník, takzvaný Modrý kříž,
který byl později posvěcen, jak již
bylo výše zmíněno. Modrým křížem byl nazván proto, že kámen,
z kterého byl zhotoven, byl poté
natřen modrou barvou.“

Miluše Borovenová
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Vyhodnocení úspěšnosti svozu BIO odpadu

Graf znázorňuje vývoj produkce odpadů od roku 2014, modré sloupce
jsou odpady z černých popelnic občanů (směsný odpad), červené sloup‑
ce jsou odpady z hnědých popelnic (BIO odpady).Obecně platí, že přes
léto produkce odpadů v obcích a městech roste, protože přibývá odpadu
ze zahrad, přes zimu je odpadů méně, ale zase je v nádobách popel.
Rok 2014 – město Sadská využívalo ke svozu BIO odpadů pouze 1100 l
kontejnery, které po městě byly rozmístěny. Z grafu je patrné, jak málo BIO
odpadů tak bylo sebráno (červené sloupce) a že na produkci směsného od‑
padu (modré sloupce) to v roce 2014 nemělo vůbec žádný dopad (nesnížilo
se množství odpadu v černých popelnicích)
Rok 2015 – město Sadská v červenci (tedy v průběhu roku) zavádí ve spolu‑
práci s NYKOS nový systém sběru BIO odpadů přímo z domácností. Z gra‑
fu je vidět zásadní nárůst BIO odpadů (červené sloupce – přibližně 20 tun
měsíčně) a zároveň pokles směsného odpadu (modré sloupce – o 20‑30 tun
za měsíc). Na konci roku, kdy už se BIO nejezdí, směsný odpad opět roste
na původní hodnoty. Systém se v roce 2015 zabíhá a nádoby se do domác‑
ností ještě nerozdaly všechny.

Roky 2016 a 2017 – BIO z domácností je plně zavedeno a vykazuje další
nárůst BIO odpadů (průměrně kolem 40 tun za měsíc, tj. o 100 % oproti
roku 2015) a směsných odpadů v černých popelnicích je méně o 30‑40 tun
každý měsíc oproti roku 2014.
Systém svozu ve městě Sadská tak vykazuje velice slušnou účinnost a je
vidět, že občané Sadské se jej naučili na plno využívat a pokud dostávají
možnost, tak velice dobře BIO odpady třídí, čímž pozitivně snižují množ‑
ství odpadů ukládaných na skládku. To má vliv zejména na budoucnost,
kdy legislativa plánuje vysoké zdražování směsných odpadů ukládaných
na skládky. Je možné, že poplatky na skládkách porostou až násobně a to
ovlivní i ceny placené za odpady na MěÚ, pokud ale občané budou třídit,
tak dopady zdražování pomohou zmírňovat. Kdo bude lépe třídit, ten prav‑
děpodobněji zaplatí za odpad nakonec méně. To ale záleží jak na strategii
města, která nové systémy třídění nabízí, tak pochopitelně i Vás, občanů,
jak se do systémů zapojíte.
Zde jste se zapojili na výbornou a výsledky jsou jasně patrné.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 se vybírají poplatky za psy a odpady
(trvalý pobyt, rekreační chaty, dům nebo byt, kde není hlášen nikdo
k trvalému pobytu). Nastanou‑li jakékoli změny u výše uvedených
poplatků, je důležité, aby občané nahlásili všechny nové skutečnos‑
ti v těchto případech:
‑ změna příjmení poplatníka
‑ změna trvalého pobytu v rámci Sadské
‑ dlouhodobý pobyt v cizině
‑ dlouhodobý pobyt mimo Sadskou
(nájemní smlouva v jiném městě)
‑ dlouhodobý pobyt v léčebně nebo nemocnici
‑ nástup výkonu trestu
‑ návrat z výkonu trestu
‑ koupě nemovitosti
‑ prodej nemovitosti
‑ přihlášení nového psa
‑ odhlášení stávajícího psa
Všechny tyto změny je nutné nahlásit a věrohodně doložit v pokladně
MěÚ Sadská a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.
Dále upozorňujeme poplatníky, že pokud nebudou poplatky za od‑
pady zaplaceny nejdéle do 31. 3. 2018, bude jim na základě ustano‑
vení čl. 7, odst. 2 OZV města Sadská č. 2/2015 poplatek navýšen
o 50 %!

Jitka Desenská,
Dagmar Kazdová,
Ekonomicko správní odbor

Co s větším množstvím bioodpadu v zimě?
Biodvůr je přes zimu uzavřen, ale co když se vám doma během zimy
nahromadí nějaké větší množství větví?
Je možnost vyjednat si (samozřejmě po předchozí domluvě) in‑
dividální uložení na Biodvoře na telefonním čísle 604 447 505
(pan Němeček), nebo si můžete přímo objednat odvezení biood‑
padu (Multicar, či velkoobjemový kontejner Avia) na telefonu
602 496 028 (pan Doležal).

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
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ZE ŠKOLY

Postup do extraligy

Postřehy z besedy

V pátek 12. ledna jsme šli se třídou do městské
knihovny. Tam na nás čekala ilustrátorka Galina
Miklínová. Dozvěděli jsme se, jak se dělá animo‑
vaný film. Paní Miklínová moc pěkně četla. Spo‑
lu s Pavlem Šrutem napsali a ilustrovali knihu
Lichožrouti. Kniha byla velmi populární, a proto
ztvárnili animovanou pohádku. Povídali jsme si
o tom, jak kniha vzniká, co to je rukopis apod.
Pochlubili jsme se, jaké knihy čteme my. Paní
Galina je také autorkou večerníčkového příběhu
Kanafásek. Před odchodem z knihovny se nám
tato milá ilustrátorka podepsala do knížek, které
jsme si s sebou přinesli.
Klára Studnická, Aneta Prokopová,
Žaneta Šťastná, 5. B

Výlet za kredity

V úterý 30. ledna se děti z 1. stupně vypravily
do Svíčkárny v Šestajovicích. Cesta autobusem
byla klidná. Připoutali jsme se bezpečnostními
pásy, dívali se z oken a povídali si. Když jsme
přijeli na místo, uviděli jsme velký dvůr a na něm
mnoho zvířátek. Řekli jsme si, že tady nuda ne‑
bude. Potom jsme vešli do svíčkárny a paní prů‑
vodkyně nám řekla, ať se nasvačíme. Pustila nám
video o výrobě svíček. Po svačině jsme se rozdě‑
lili na dvě skupiny. Jedna parta dostala dvě bílé
svíčky. Pán nám předvedl, jak si je můžeme sami
obarvit. To nás bavilo. Podle tvořítka nám paní
průvodkyně vykrojila glycerinové mýdlo. Druhá
parta odešla do místnosti, kde jsme si sami sypali
malou lopatkou přírodní koupelovou sůl do sáč‑
ků. Sůl byla z Itálie a měla červenou, oranžovou,
žlutou, bílou, modrou a zelenou barvu. Pěkně to
tam vonělo. Skupiny se potom vyměnily. Těšili
jsme se, až uvidíme zvířátka. Když nám to paní
učitelky dovolily, hned jsme běželi ven. Prohlíže‑
li jsme si kozy, ovce, berany, strakatá prasátka,
poníky, slepice, krocany, perličky. Jeden malý
beran přeskočil plot a procházel se po trávě. Asi
byl na to zvyklý. Nakonec jsme se vrátili zpátky
do svíčkárny a ve vedlejším obchodě jsme si kou‑
pili něco hezkého na památku. Když jsme přijeli
do školy, paní učitelky nás pochválily, že jsme se
všichni dobře chovali.
Adéla Kurková, Karolína Straková,
Lenka Klokočníková, 4. A

Fandíme všichni!

Fanouškovský den jsme připravili na pátek 9.
února k zahájení ZOH, při kterých budeme fan‑
dit reprezentantům naší republiky. Téměř všech‑
ny děti dodržely předem domluvené barvy a tak
se nám podařilo sestavit státní vlajku. Řekli bys‑
te, že k sestavení vlajky bylo potřeba více než 400
dětí? Fandíme našemu týmu!

ZE ŠKOLKY

Beseda se spisovatelkou
Petrou Braunovou

Poslední školní den před jarními prázdnina‑
mi navštívily děti z prvního stupně městskou
knihovnu.
Petra Braunová se nás zeptala, proč se lidé roz‑
hodli číst a psát. Odpověděli jsme, že nechce‑
me být hloupí, chceme rozumět nápisům např.
na obchodech, na nádražích, přečíst si vzkazy,
dopisy. Paní spisovatelka řekla, že písmo slouží
k dorozumívání lidí. Dříve ale děti neuměly číst.
Pracovaly, měly málo jídla, byla jim zima a umí‑
raly. Marie Terezie to tak nechtěla, zavedla po‑
vinnou školní docházku, aby se děti naučily číst
a psát. Vlastně děti zachránila.
A co dělá spisovatel? Spisovatel píše pro děti
knížky. Paní Braunová o nové knížce nejprve
přemýšlí. Vymyslí jméno postavy a potom pří‑
běh. Nápad zapíše a rukopis pošle do naklada‑
telství. Tam vyberou ilustrátora, který nakreslí
obrázky. V tiskárně knihu svážou.
Paní Braunová nám ukázala knihy Kluk, který
spadl z nebe, Neuvěřitelné září a Ztraceni v čase.
Knihy byly o klukovi ze světa křídel, o divných
kruzích na poli, o posunutí v čase. Paní spisova‑
telka vždycky přečetla ukázku z knihy a nalákala
nás ke čtení.
Řekla nám, že je důležité trénovat čtení. Kdo
dobře čte, umí potom dobře mluvit. Zdálo se
nám, že beseda rychle utekla, protože paní spi‑
sovatelka byla úžasná.
Adéla Šantrůčková, Tea Vetešníková, 3. A

Konverzační soutěž
v německém jazyce

Úspěšní absolventi školního kola konverzační
soutěže v německém jazyce se 7. února zúčast‑
nili okresního kola v Nymburce. Všichni účast‑
níci zvládli poslech a konverzaci se členy poroty
velmi dobře, a tak si přivezli jedno druhé a dvě
třetí místa. V kategorii I. A se na 2. místě umístil
Jaroslav Truhlář a na 3. místě Pavel Skála. V ka‑
tegorii II. A dosáhla na 3. místo Justýna Šťastná.
Všem moc gratulujeme!
Michaela Blažková

Dlouhodobou snahu o postup mezi basket‑
balovou špičku završily Vosy v prosinci. Po‑
slední kolo žákovské ligy rozhodlo o tom, že
tým U14 ŠBK Sadská postoupil do žákovské
extraligy. Tady mu budou soupeřem samá
velká basketbalová jména – USK, BA Spar‑
ta, Ústí, Chomutov, Jičín, Strakonice a HB
Basket. Zápasy budou velmi těžké a to hlavně
i proto, že náš tým má pouze 2 hráčky roční‑
ku 2004. Všechny ostatní jsou mladší a to je
na fyzických předpokladech znát. Pro nás je
úspěch samotný postup, a i když budou zá‑
pasy nesmírně náročné, pro hráčky to bude
obrovská herní zkušenost, kterou doufejme,
zúročí v zápasech svojí kategorie.
Úspěchy našich hráček byly oceněny i na pře‑
dávání cen v anketě Sportovec regionu, kde
získal tým U12 2.místo.
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Zimní období ve školce
V úterý 30. ledna se konal ve všech třídách MŠ Sadská tematický ‚,Sněho‑
vý den“. Jelikož si letos děti zimních radovánek ještě moc neužily, neboť je
na zimu paní příroda zatím skoupá, přivolávaly si zimní počasí převleče‑
ním za sněhové vločky, mrazíky, sněhuláky, rampouchy, sněhové královny
a prince. A protože ke sněhovému dnu patří přece sníh, čekalo na děti pře‑
kvapení ve formě navezené sněhové nadílky, kterou si na zahradě školky
pořádně užily.
V pondělí 5. února přijelo do naší školky divadlo Úsměv se zdravotně vý‑
chovnou pohádkou ‚,O Bábě Chřipce „, která říká:
‚,Tak mě děti napadá,
Bába Chřipka to jsem já!
V jedné kapsa nosím kašel!
V té druhé je angína!
Každý kdo mě tady našel,
kýchá rýma nerýma!“
Dětem se pohádka líbila. Spontánně spolupracovaly, rozšířily si a upevnily
poznatky a dovednosti vedoucí k podpoře a ochraně svého zdraví i zdraví
ostatních (poznatky o hygienických pravidlech, pravidlech zdravého ži‑
votního stylu, o vitamínech apod.).
Tato pohádka se výborně hodila i do hlavního vzdělávacího tématu pro
měsíce leden a únor, což byla péče o naše zdraví a seznámení se s tradicí
Masopustu – co vlastně Masopust znamená, jak a proč ho lidé slavili, jaké
masky se nejčastěji objevovaly v průvodech a jaké jídlo se k tomuto období
váže. Ve školce si děti vyrobily a namalovaly masky a škrabošky, naučily se
spoustu tematických písniček, básniček a říkadel, a pochutnaly si na ma‑
sopustních koblihách.

Vysvědčení předávala
hejtmanka

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Po‑
korná Jermanová přijela rozdat vysvědčení
žákům prvních tříd. Splnila tak slib, který dala
1. září, kdy měla naše nejmenší přivítat a záro‑
veň otevřít novou budovu školy. Bohužel jí to
pracovní povinnosti nedovolily a tak nás na‑
vštívila teď. Každému prvňákovi přivezla malou
sladkost a popřála hodně úspěchů i do dalších let
školní docházky.

Pozvánka
Ve spolupráci s DSK Nymburk se v Sadské
odehraje dne 10.3.2018 v 16,00 hod. utkání
nejvyšší basketbalové ligy žen Nymburk –
Technik Brno. Zveme všechny příznivce
basketbalu, aby využili této výjimečné
nabídky sportovní události v našem městě.
Případná změna začátku zápasu bude upřesněna
na plakátech a webových stránkách ŠBK Sadská.
Upozorňujeme na NUTNOST přezutí při vstupu
do tělocvičny.

Ke konci měsíce února čeká předškoláky projekt dopravní výchova v MŠ.
Cílem programu je přiblížit dětem možné nebezpečné dopravní situace
s využitím praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím, procvičit
chování v dopravních situacích, kterých se děti běžně účastní a prakticky
předvést další situace, které mohou nastat, formou hry a aktivit s doprav‑
ním tématem.

Úplný závěr měsíce února bude ve znamení fotografování všech dětí
z jednotlivých tříd na třídní skupinové fotografie. Zároveň se budou všich‑
ni předškoláci fotit do památečních almanachů a na tablo.

FOTOSOUTĚŽ
V minulém čísle byla na obrázku dnes již opuštěná
„bouda zimní udržby silnic“ v ulici „K Cyklostezce“,
nacházející se hned vedle nájezdu na železniční
most Lhotecké cyklostezky. Jako první správně
odpověděla paní Renata Kurelová.

FOTOHÁDANKA NA ÚNOR:
Víte, kde v Sadské najdete tenhle opuštěný sloupek s „elektrickou ryskou“ na boku?
Mimochodem, bude někdo znát i místní název dnes již zbouraného domu, ke kterému sloupek
patřil?
Své odpovědi s popisem místa, případně i ulice a místního názvu, zasílejte od čtvrtka 1.března
(ne dříve!) na e‑mail sadskenoviny@seznam.cz, nebo svou odpověď doručte osobně v písemné
podobě na Podatelnu Městského úřadu Sadská.
Michal Němeček

Pedagogický sbor MŠ Sadská
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Kam vyrazit v únoru? Napište si do diáře

V Sadské čarovala Sněhová královna

Koncem ledna se v Sadské objevila Sněhová královna a děti šly na pomoc statečné Gerdě, aby vysvobodily kamaráda Káje. Celé odpoledne proudily davy
dětí se svými rodiči a plnily úkoly pohádkových postav. Jako první je čekala pohádková babička, pokračovaly ke kouzelné vráně, aby se přesunuly k princi
a jeho koním. U kostela čekala princezna a u hřbitova čarodějnice. Ještě pomohly Gerdě a Kájovi, aby si pak mohly vybrat dárek u víly a stromu splněných
přání. Na akci přišlo celkem 237 lidí ze Sadské a okolí. Velmi děkujeme Městské policii Sadská za skvělou spolupráci.

Beseda
V pátek 9.2.2018 nás navštívila známá spisovatelka knih pro děti a pro do‑
spělé Petra Braunová. Besedovat s ní postupně přišly děti ze 3., 4. a 5. tříd
ZŠ. Ze svých knih nám Petra Braunová předčítala a s úsměvem na tváři od‑
povídala na dotazy dětí. A tak teď víme, kdy paní spisovatelka začala psát
první knihu, která to byla a co vše je potřeba, aby kniha spatřila světlo světa
a dostala se do rukou malých čtenářů.

Cestopisná beseda
Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum nás provedou arabským královstvím
plným strmých údolí a laskavých lidí. Z mezinárodního letiště královny Alia
se přesuneme na východ slunce k biblické hoře Nebo, odkud shlédneme
Mrtvé moře a biblické město Sodoma. Pak přejedeme do termálních lázní
v Ma´In, kde si užijeme očistu ve vodopádu o teplotě 65°C. Zaplaveme si
v Mrtvém moři a vyrazíme na adrenalinovou túru proti proudu řeky ve Wádí
Mudjib. Dva dny strávíme u Jordánského skalního města Petra. Následující
den zamíříme do Měsíčního údolí známého jako Wádí Rum. Skalnaté hory
ve svých wádích ukrývají sezónní prameny vody, staré skalní rytiny i téměř
původní beduínský národ. Večer budeme bloudit ulicemi napříč hlavním
městem Ammán, přičemž zavítáme jak do chudinské čtvrti, tak do milio‑
nářské ulice Rainbowstreet.

Bc.Monika Malinová, DiS.,
vedoucí Městské knihovny K.Viky

Jubilanti

Únor 2018

V pátek 9. února převzali zástupci města od firmy Parker Hannifin dar
ve výši 40.000,‑ Kč pro náš Dům s pečovatelskou službou. Dar bude použit
na nákup vybavení společenské místnosti, a to na novou televizi, knihovnu,
židle a nákup společenských her. Velký dík patří zaměstnancům firmy Par‑
ker Hannifin, kteří mezi sebou vybrali polovinu darované částky, a také sa‑
motné firmě, která částku vybranou zaměstnanci navýšila na dvojnásobek.
Předání předcházela krátká beseda o perspektivách v oblasti péče o seniory
za účasti ředitelky Centra sociálních zdravotních služeb Poděbrady a sená‑
torky paní Emilie Třískové. Na fotografii zleva paní Dana Hořáková, ve‑
doucí DPS paní Lenka Pavelková, paní senátorka Emilie Třísková, jednatel
společnosti Parker Hannifin pan Richard Stejskal, starosta Milan Dokoupil
a místostarosta Václav Frank.

Božena Ottová 95 let
Zdeněk Šlechta 90 let
Ladislav Šesták 70 let
Marcela Fojtová 70 let
Božena Štěpánová 70 let

V šem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí.

Z KULTURY
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Dva sadští karatisté
reprezentovali ČR na ME v Soči

KLICPEROVY

DIVADELNÍ DNY

20. rocník, 12. 4. – 15. 4. 2018
Kino Sadská Tylova 266
Vážení příznivci divadla. Rádi bychom Vás pozvali na krajskou soutěžní přehlídku
amatérských divadelních souborů s postupem na NP Krakonošův divadelní podzim.
Vyhlašovatelé: Svaz českých divadelních ochotníků a Město Sadská
Těší se na Vás Kulturní a informační centrum a Divadelní spolek Klicpera Sadská
16,00 hod.
12. 4. Čtvrtek 19,00 hod.
Slavnostní zahájení

Kachna na pomerančích

M.G. Sauvajon, W.D.Home
Divadelní spolek Klicpera Sadská
Příběh vyšumělého manželství, kde se hlavní postavy snaží manželský sva‑
zek udržet i za cenu velkého riskování. Režie Sylva Triantafillou

Na koho to slovo padne…

Martin Drahovzal dle lit.předlohy
Divadelní spolek Mrsťa Prsťa Dram /a tak/ ZUŠ Kouřim
…ten musí jít z kola ven! Každý z nás zná to nevinné rozpočítadlo, které
určuje běh mnoha dětských her. Když se ale vyloučení ze hry na život stane
bolestivě definitivním, mění se naivní veršovánka ve smrtonosnou zbraň.
A tak je to i v našem příběhu. Jeho námět byl vypůjčen od slavné detektiv‑
kářky A.Ch. (kdo neuhodl jméno, vypadává z návštěvy představení) a dal‑
ších tvůrců příběhů o smrti stíhající obyvatele uzavřených a od civilizace
odříznutých míst. Režie Martin Drahovzal

13. 4. Pátek 19,00 hod.

19,30 hod.

Peklo v hotelu Westminster

Pygmalion

Ray Cooney
Dobřichovická divadelní společnost
Drobná chybička v ubytovacím pořádku rozpoutá v hotelu Westminster
doslova „peklo“ a zkomplikuje plánované víkendové zálety náměstka mi‑
nistra. Ve dvou sousedních manželských apartmá hotelu Westminster to‑
tiž „bydlí“ jeho manželka a milenka. A tak v situační komedii bojují o svůj
krk ctihodný politik i jeho osobní sekretář, dámy hájí svou pověst a ředitel
se snaží zachránit renomé hotelu. Do toho nic nechápající čínský číšník
servíruje kávu pro tucet osob. Režie Petr Říha
14. 4. Sobota
10,00 hod.

Tenkrát v Dalastownu

Teo Bloworm
Divadelní spolek Zornice Maršovice
Salónová komedie Tenkrát v Dalastownu se odehrává na Divokém západě.
Ženy zde chodí v korzetech a mužům visí kolty proklatě nízko. Hlavní roli
hraje dědictví a kufr plný peněz. A navíc tu často zní prapodivné vrzání…
Režie Lucie a Bohumil Ježkovi

G.B. Shaw – Ochotnický spolek Blaník Načeradec
Kdysi dávno vytesal kyperský sochař Pygmalion nádhernou sochu dívky
a vášnivě se do ní zamiloval. Oblékal ji, hovořil s ní a choval se k ní jako by
byla živá. Bohyni lásky Afrodítě se zamilovaného muže zželelo a vdechla
do sochy život. Po dlouhých staletích mýtus ožil i na divadelních prknech,
a to díky mistru ironie G. B.Shawovi. Až na to, že sochaře Pygmaliona za‑
stoupil profesor fonetiky Henry Higgins a místo tvrdé slonoviny kultivuje
obyčejnou dívku z ulice Lízu. Režie Václav Prokop
15. 4. Neděle
10,00 hod.

Pohádky do hajan

Tomáš Čivrný
Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou
Když Honzík s Maruškou nechtějí spát, pomůže už jen pohádka. A kdo jiný
by je uměl vyprávět lépe než babička? Dva příběhy „O třech loupežnících“
a „O rybáři a rádci“ děti nejen pobaví, ale zároveň poučí. Navíc v nich zazní
krásné písničky. Režie Tomáš Čivrný
14,00 hod.
Slavnostní zakončení – Výsledky přehlídky a předání cen

Filip Krišal a Filip Černík se ve dnech 31. 1. 2018 – 4. 2. 2018 jako
Reprezentanti ČR zúčastnili evropského šampionátu v karate
WKF (World Karate Federation – největší a nejprestižnější světová asociace sportovního karate, která byla přijata do rodiny
letních olympijských sportů s premiérou v roce 2020 v japonském Tokiu) dorostenců a juniorů, které se konalo v Olympijském parku v ruském městě Soči.
Evropský šampionát byl velmi tvrdou prověrkou našich borců. Každá země
může přihlásit do každé jednotlivé věkové a váhové kategorie pouze jedno‑
ho závodníka a většinou se jedná o národní šampióny zúčastněných zemí.
Tímto byla zaručena obrovská konkurence v poli závodníků. Naši mladí
karatisté se na nejvýznamnější evropské soutěži určitě neztratili, ale k me‑
dailím bylo také hodně daleko. Oba naši reprezentanti ve svých kategoriích
prošli prvním kolem a dostali se tak mezi 16 postupujících. Ve druhém kole
(osmifinále) byli již soupeři nad jejich síly a oba bohužel ze soutěže vypadli
a o medaile se již poprat nemohli. Pravidla sportovního karate jsou nelí‑
tostná (obdoba tenisových pavouků). Přesto jim patří velké poděkování
za jejich úsilí a odvahu se takové soutěže v bojovém sportu vůbec zúčastnit.
Poděkování oddílu karate, rodičů a samotných sportovců patří též Městu
Sadská za jeho finanční podporu umožňující účast našich reprezentantů
na evropském svátku sportovního karate.
Zveme Vás na Rozcestí ve středu 7. března 2018, kdy bude
beseda o historii našeho města a jeho okolí, a to s panem Markem,
kronikářem Třebestovic. V 18.30 v KICu V Sadské. Vstup volný.
Dále Vás zveme na předvelikonoční bohoslužbu Apoštolské
církve v neděli 25. března od 10 hodin v parketovém sále v budově
muzea. Program pro děti do 12 let zajištěn. Po bohoslužbě malé
občerstvení a káva a čaj.
V období 14.3. – 31.3. nebudou probíhat středeční Rozcestí.
Na duben a květen připravujeme cestopisnou besedu o Thajsku, vý‑

Knižní novinky v městské knihovně
Marcela Mlynářová – Rozcouraná duše
Jedna z nejprodávanějších autorek přichází s dal‑
ší knížkou, v níž líčí své pojetí aktivního života ženy
po šedesátce. Má čas na sebe i na své záliby, je vyzbro‑
jena šarmem i elegancí, a především díky životním
zkušenostem je schopná vnímat svět kolem sebe s hu‑
morným nadhledem.

Angela Marsonsová
Otevřený hrob: případy Kim Stoneové
Mrtví neprozrazují tajemství… když jim nenaslou‑
cháš. Zavražděná žena s obličejem rozbitým k ne‑
poznání, prázdný pohled směřující k nebi, z úst se jí
sype hlína. A stovky much se slétají ke krvavé hosti‑
ně. Výzkumné zařízení ve Westerley studuje rozklad
lidských těl, jejími rezidenty jsou ti, co i po smrti
chtějí posloužit vědě. A právě tady nalezne Kim Sto‑
neová se svým týmem mrtvolu – ale čerstvou, o níž
místní badatelé nemají tušení, kde se tam vzala.
Po objevení druhé dívky, ponechané napospas smrti,
s ústy naplněnými hlínou, je jasné, že Kim a její tým mají co do činění se
sériovým vrahem.

Robert Harris – Konkláve
Papež je mrtvý. Za zavřenými dveřmi Sixtinské kaple
se okamžitě roztáčí soukolí katolické mašinérie. Sto
a osmnáct kardinálů k tomu z celého světa zasedne,
aby během následujících hodin zvolili příštího nejmoc‑
nějšího duchovního vůdce planety. V jejich rozhodová‑
ní je má provázet boží vůle a Jeho hlas jim má odhalit,
kdo je ten pravý. Avšak i když jsou kardinálové oslavo‑
vání jako muži ctností a víry, jsou to především lidé.
Každý z nich má své touhy, své rivaly. A také hříchy,
které už nyní nedokáží skrývat…

Výsledky:
Filip Krišal – kumite dorostenci do 57 kg – 1. kolo Nagy(HUN) 1:0, 2. kolo
Baylan(TUR) 0:5
Filip Černík – kumite junioři ‑76 kg – 1. kolo Littich (GER) 3:2, 2. kolo Lo‑
pez (NOR) 0:6
Josef Černík, st.
tvarné dílny (např. druhé vyrábění dárkových taštiček z kalendářů –
s paní Marií Sechovcovou), besedu s dlouholetou pracovnicí rychlé
záchranné služby, sázení květin pro město a další. Bližší informace
na mailu:
zuz.sedlackova@seznam.cz
Těšíme se na setkání s Vámi.
Za organizační tým srdečně zve
Zuzana Sedláčková

Patrick Taylor
Doktore, vy jste se zamiloval!
Další milé pokračování oblíbené humoristické série
z irského venkova. Její autor Patrick Taylor patří mezi
nejprodávanější autory New York Times a Globe and
Mail.

Annie Darlingová
Knihkupectví u osamělých srdcí
Posy Morlandová má v životě jednu velkou zodpo‑
vědnost, jednu velkou lásku a jedno velké trápení.
Tím prvním je patnáctiletý bratr, o kterého se již léta
stará, tím druhým romantická literatura a tím třetím
Sebastián Thorndyke, vnuk majitelky knihkupectví,
kde Posy pracuje a bydlí, muž s pověstí největšího hul‑
váta v Londýně. Všechno se ale zkomplikuje, když jí
majitelka upadající obchod odkáže a Posy se rozhodne
změnit ho v prosperující knihkupectví specializující se
na romantickou četbu. Jak toho ale dosáhnout, když
má kolem sebe jen skupinku podobně nepraktických knihomolů, jako je
sama, a navíc se jí do práce i života neustále plete ten protivný Sebastián?

Karel Kovy Kovář – O všem
Ze života za kamerou. Bez filtrů. Bez scénáře.
O všem. Ve sbírce osobních příběhů, básní a fotek
sdílí Karel Kovář cestu obyčejného kluka z malé‑
ho města, jehož život se během pár let otočil do‑
slova vzhůru nohama. Od idylického dětství přes
komplikované dospívání a tragikomické vztahy
až po budování kariéry na Youtube a smíření se
se svou identitou. O stránce života, která byla dů‑
sledně skryta. O snaze zůstat sám sebou. O slzách
smutku, štěstí a hlavně smíchu, protože toho není
nikdy dost.

Monika Malinová, vedoucí knihovny

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

Cestovní kancelář nabízí pobyty u moře v Jižní Itálii
ubytování v

•

•

•

Rezidenci

Apartmánech

Zděných a dřevěných bungalovech

Areál se nachází v zátoce s bílou písčitou pláží a
průzračně čistým Tyrhénským mořem.

Více informací na www.susanna-viaggi.cz

Mateřská škola Sadská
přijme chůvu od 01.04.2018.
Požadované vzdělání: zdravotní
sestra, učitelka MŠ nebo kvalifikační
zkouška chůva. Bližší informace
na tel. čísle 325 594 342.
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