SADSKÉ
NOVINY

Číslo: 2, ročník: 20, vychází 22. 2. 2019

ZDARMA

Sadská sokolovna ožila 2. únoru rejem masek. Mateřská škola pořádala tradiční karneval. Prostor sálu zaplnily děti v barevných a veselých kostýmech,
bavily se, tančily, soutěžily i zpívaly. O zábavu se staral Krejčík Honza, který měl nápadů plné šitíčko. Více o karnevalovém veselí na str. 7.

Historii Sadské odhalí naučná stezka
Možná jste si všimli, že během letní sezóny Sadskou
brázdí turisté, výletníci a cyklisté. Nabízíme jim procházky a naučné trasy sousedních obcí, ptají se na památky
sousedních měst. Ale i Sadská se má čím pochlubit a co
nabídnout.
Sadská je krásné fotogenické městečko s velmi bohatou historií
a my chceme, aby se o tom návštěvníci dozvěděli. Více jim prozradí
zbrusu nová naučná stezka.
Na podzim byly po městě osazeny kamenné sloupky. Jejich rozmístění není náhodné. Každý ponese malý kousek z historie Sadské, a to takovým způsobem, aby procházka od cedule k ceduli tvořila okruh.
Prvním zastavením bude Mariánský sloup na náměstí Palackého
a poslední zastavení najdeme u zvonice v Tylově ulici. Malý okruh

bude čítat dvanáct zastavení, což jsou asi dva kilometry, a velký
okruh dvacet zastavení. Ke stezce bychom rádi do jara zpracovali
mapu, kde budou další zajímavosti z historie Sadské, a taky malá
tajenka pro děti.
Informace na cedulích vycházejí především z kroniky pátera Vojtěcha Jelínka, ale když jsme si nebyli jistí, ověřovali jsme informace
z několika zdrojů. Bohužel nejednou jsme narazili. Co zdroj, to jiná
informace. Přesto doufáme, že se s námi po stopách našich předků
vydáte rádi a třeba se o našem městě dozvíte něco nového i vy.
Milan Dokoupil, Zdenka Hamerová
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ZPRÁVY Z RADNICE

Ze zasedání Rady města Sadská dne 23. ledna 2019
Rada města schválila:
přidělení dotací do 50 tisíc korun
na činnost následujícím subjektům a zároveň RM schválila veřejnoprávní smlouvy na přidělení
dotací:
Subjekt
Myslivecký spolek Sadská
SDH Sadská
Českomoravská myslivecká
jednota, OMS Nymburk
MO Českého rybářského svazu, z.s.
Kuželkářský klub Sadská
Junák – Český skaut, Středisko
Sadská, z.s.
Vejfukáři
Váňa tenis
Celkem

dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce externího defibrilátoru (AED)
se ZZS Středočeského kraje, Kladno, kterým se prodlužuje Smlouva
o výpůjčce o dva roky, tj. do 4. února 2021
Výše dotace v korunách
5 000
45 000
20 000
10 000
20 000
25 000
5 000
15 000
145 000

přidělení dotace organizaci Laxus, o.s. a zdravotně postiženým
v následující výši a zároveň schválila příslušné VPS na poskytnutí
dotace:
Subjekt
SPCCH - zákl.
org. Nymburk
– akce ZO
Laxus o.s. Nymburk (Semiramis) – terénní
program Sadská
2019
Celkem

Výše dotace
v korunách
4 000

15 000
19 000

Ze zasedání Rady města Sadská dne 5. února 2019
Rada města schválila přidělení
dotace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., Okresní
organizace ve výši 4 tisíce korun
a zároveň schválila příslušnou VPS
na poskytnutí dotace.
Do výběrového řízení „Oprava
výtluků komunikací zástřikem“
na období 2019 až 2020 podaly
nabídku dvě firmy. Cenově nejvýhodnější podala firma Roadstav
s.r.o., Poděbrady. Rada města tedy
schválila jako dodavatele tuto firmu. Provede opravy výtluků, děr

a trhlin při velikosti asi metr čtvereční s hloubkou asi 10 cm za 135
korun bez DPH za metr čtvereční se
zárukou 24 měsíců.
Do výběrového řízení „TDI a koordinátor BOZP“ podaly nabídku
čtyři firmy. Cenově nejvýhodnější
podala firma Telmont s.r.o., Nymburk. Rada města tedy schválila
tuto firmu jako dodavatele. Bude
provádět technický dozor investora v průběhu provádění stavby
i po dokončení stavby v rozsahu minimálně 15 hodin za každý započatý

kalendářní měsíc, provádění činnosti TDS a činnosti koordinátora
BOZP v průběhu stavby za 15 tisíc
korun bez DPH, za zpracování plánu BOZP 5 tisíc korun a za provádění TDS v průběhu provádění stavby
i po dokončení stavby nad rámec
15 hodin za kalendářní měsíc 600
korun za každou hodinu výkonu.
Zároveň RM schválila rámcovou
příkazní smlouvu na roky 2019 až
2020 pro akci „TDI a koordinátor
BOZP“.

Ze zasedání Zastupitelstva města Sadská dne 6. února 2019
Zastupitelstvo města schválilo:
odkoupení pozemku parc.
č. 1718/25 o výměře 15 m2 (ostatní
plocha) pro realizaci stavby chodníků v ul. Hlouškova za částku 50
korun za 1 m2, tj. za celkovou cenu
750 korun
odkoupení pozemku parc.
č. 1718/23 o výměře 13 m2
(ostatní plocha) a pozemek parc.
č. 1718/24 o výměře 14 m2 (ostatní
plocha) pro realizaci stavby chodníků za částku 50 korun za 1 m2,
tj. oba pozemky za celkovou cenu
1 350 korun
prodej pozemku parc. č. 2111/26
o výměře 28 m2 a pozemku parc.
č. 2211/27 o výměře 3 m2 v k. ú.
Sadská, za cenu 300 korun za 1 m2,
tj. za celkovou cenu 9 300 korun.
Záměr byl zveřejněn ve dnech
19. prosince 2018 – 4. ledna 2019
změnu Usnesení č. 2/2018 bod
I. ze dne 17. prosince 2018 v tomto
znění: Z prodeje vyjímá pozemek
parc. č. 1268/5 o výměře 96 m2
(ostatní plocha) a naopak schvaluje prodej pozemku parc. č. 1268/17
o výměře 101 m2 (ostatní plocha)
a mění celkovou cenu za prodej pozemků na částku 485 856 korun,

která bude uhrazena v devíti měsíčních splátkách
smlouvu o právu provedení stavby
„Rekonstrukce chodníků a VO – ul.
Prokopova, Čsl. Armády – Sadská“
na pozemcích 1747/6 a 1748/4 v k.
ú. Sadská, s firmou České dráhy,
Praha 1
jako zástupce města Sadská
do představenstva VaK Nymburk,
a.s., Milana Dokoupila
obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2019 Požární řád města
Sadská, která nahrazuje OZV
č. 3/2004 Požární řád města Sadská ze dne 5. května 2004
obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2019 Zabezpečení požární
ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, která nahrazuje OZV č. 4/2004 k Zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet
osob, ze dne 5. května 2004
podání žádosti o dotaci do programu MMR – Podpora rozvoje
regionů 2019+, podprogramu
Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, na akci, „Sadská – stavební
úpravy ulic Resslova a Jordán“
přidělení dotací nad 50 tisíc korun

na činnost následujícím subjektům:
Subjekt
AFK Sadská, z.s.
Divadelní spolek
Klicpera Sadská
TJ Sadská
Celkem

Výše dotace
v korunách
100 000
60 000
87 000
247 000

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

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

Poplatky za odpady
a psy
Opět po roce nastal čas uhradit
poplatky za svoz opadu (trvalý
pobyt, rekreační chaty, dům
nebo byt, kde není hlášen nikdo k trvalému pobytu) a psy.
Zaplatit je třeba nejpozději
do konce března 2019.
Poplatky za svoz odpadu: 660
korun (děti do tří let neplatí)
Poplatky pro majitele psů:
za psa v rodinném domě 200
korun/ za druhého a každého
dalšího psa v rodinném domě
300 korun/ poživatel starobního, invalidního, vdovského
či vdoveckého důchodu, nebo
poživatel sirotčího důchodu
za psa v rodinném domě platí
100 korun (za každého druhého a dalšího 200 korun)
za psa v bytě 500 korun/ 1000
korun/ 200 korun (300 korun)
Občané by měli nahlásit veškeré změny a nové skutečnosti
v těchto případech:
změna příjmení poplatníka
změna trvalého pobytu v rámci Sadské
dlouhodobý pobyt v cizině
nebo mimo Sadskou (nájemní
smlouva v jiném městě)
dlouhodobý pobyt v léčebně
nebo nemocnici
nástup výkonu trestu nebo
návrat z výkonu trestu
koupě nebo prodej nemovitosti
přihlášení nového psa nebo
odhlášení uhynulého psa
Všechny tyto změny je nutné
nahlásit a věrohodně doložit
v pokladně MěÚ Sadská a to
nejpozději do 15 dnů ode dne,
kdy nastaly.
Kdo neuhradí poplatky za odpady nejpozději do 31. března 2019, bude mu na základě
ustanovení čl.7, odst. 2 OZV
města Sadská č.2/2015 poplatek navýšen o 50 procent.
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Sadská má novou Komisi pro plánování a rozvoj města
Účelem zřízení Komise pro plánování
a rozvoj je především spolupráce s radou
města v oblasti rekonstrukcí, výstavby
a územního rozvoje v Sadské.
Může dávat doporučení k daným oblastem
náležejícím do kompetence rady města a to především v oblasti rekonstrukcí stávajících staveb
a výstavby nových, rekonstrukcí a údržby dopravní infrastruktury, rekonstrukce památek
a rozvoj cestovního ruchu ve městě.
Předsedkyně komise: Věra Vlčková
Členové komise: Ing. Jaroslav Lambert, Jiří
Jeník, Lukáš Moravec, Dagmar Kazdová
Komise bude klást důraz na oblast životního
prostředí a podporu jeho obnovy. Ať už se to
bude týkat větší edukace občanů ve využívání obnovitelných zdrojů nebo podporu třídění
komunálního odpadu systémem „door‑to‑door“, díky němuž budou mít občané možnost
třídit odpad do sběrných nádob přímo ve své
domácnosti.

Jedním ze zásadních úkolů této komise bude
umožnit všem občanům města Sadské, aby se
mohli spolupodílet se svými návrhy na revitalizaci města, jeho veřejných prostor a zeleně. Dále
chce komise podporovat „soft projekty“, tedy
projekty zaměřené na vzdělávání a pomoc občanům, či posilování komunitních akcí v našem
městě. Komise bude tedy suplovat Participativní
rozpočet, který bohužel nebyl našimi občany využíván v zamýšleném rozsahu.
Členové komise proto uvítají jakékoliv konstruktivní návrhy od místních občanů, které
budou moci zvážit a případně předložit radě
města k následnému projednání. Nadále tedy
budou moci ovlivnit vzhled našeho města i jeho
samotní obyvatelé. Občané se tak mohou se svými návrhy obracet přímo na předsedkyni komise
na e‑mail: vlckova.zatupitel@mesto‑sadska.cz
nebo na telefonní číslo 325 546 604 – Odbor
správy majetku města.
Věra Vlčková,
zastupitelka města Sadská

Projekty, které si Komise
pro plánování a rozvoj
města Sadská předsevzala
k projednání s radou města
i k vlastní realizaci v letošním
roce:
úprava nevyhovujícího prostředí kolem
kontejnerů na tříděný odpad zejména
v centru města
revitalizace oddechových zón a vytváření
nových jak v centru města, tak i v jeho
nejbližším okolí
rozšíření zeleně ve městě, podílení se
na výsadbě nových stromů a alejí
podpora vytváření ploch pro sport a aktivní
využití volného času
pokračování v projektech renovací
historických soch a kulturních památek
organizace akcí zaměřených na ochranu
životního prostředí

Ulice a chodníky se mění k lepšímu
Prioritou pro vedení města zůstávají
opravy komunikací. Pokračujeme v rekonstrukci Pražské a postupně opravujeme další ulice. Kromě povrchu silnic,
výmolů a chodníků myslíme i na veřejné
osvětlení.
Dokončili jsme další etapu rekonstrukce ulice Pražské a opravili výjezd z ulice Třebízského.
V prosinci jsme nechali odstranit zatravňovací
pásy na začátku Pražské ulice, překreslit jízdní pruhy a přidali jsme také parkovací místa
„za Normou“.

Když nám počasí dovolí, opravujeme chodníky. Jejich propady bohužel mnohdy způsobují
řidiči nevhodným parkováním. Například chodník před bývalou pizzerií byl opraven v prosinci,
ale kvůli bezohlednému parkování je opět stejně
poškozen.
Průběžně pokračujeme i s rekonstrukcí veřejného osvětlení. V lednu letošního roku bylo
kompletně vyměněno osvětlení v ulici Za Kinem
a nyní se pracuje v Hlouškově ulici.
Výraznou změnu nedávno prodělaly ulice Slunečná a Větrná. Nechali jsme upravit povrchy
a ořezat větve. Obyvatelé těchto ulic tak již jezdí
pohodlně „po novém“. Zajistili jsme tak i nutnou průjezdnost pro záchranné složky a svoz
odpadu. V opravách takových ulic budeme pokračovat dál, například v oblasti „Na Zámku“.
Mezi další činnosti úřadu v zimních měsících
patří vyjednání výhodnějších podmínek s našimi
obchodními partnery. Změna tak nastala třeba
v případě dodavatele pracovních obleků, upraveny byly vztahy s některými telekomunikačními společnostmi, ale „vysoutěžili“ jsme také

Někdo tráví kočky
v okolí školy

Svoz odpadu z chatových oblastí a změny
na sběrném dvoře se vyplácejí

V posledních týdnech v oblasti kolem základní školy a v přilehlých ulicích uhynulo z důvodu
otravy několik koček. S největší pravděpodobností kdosi nastražil otrávené návnady.

Svoz odpadu z chatových oblastí ušetří
práci zaměstnancům města. Efektivněji
funguje také sběrný dvůr.
Od začátku roku jsme zavedli celoroční svoz
odpadu i z chatových oblastí. Toto rozhodnutí
se ukazuje jako správné, neboť navýšené výdaje na svoz odpadu jsou kompenzovány časovou
úsporou našich zaměstnanců v oblasti údržby
města. Ušetřili jsme dva dny v týdnu, které bývaly vyčleněny právě na svoz odpadu.
V oblasti nakládání s odpady nastala ještě
další výrazná změna, a to ve správě sběrných
míst, kde odstraňujeme nejrůznější prohřešky.

Upozorňujeme majitele domácích zvířat,
aby si více hlídali pohyb svých mazlíčků. Také
vyzýváme dotyčnou osobu, která tyto nástra‑
hy připravuje, aby okamžitě od svého konání
upustila, jelikož je nebezpečné nejen pro do‑
mácí zvířata, ale například i pro děti.
‑red‑

nový stavební dozor a bezpečnostního koordinátora investic a rekonstrukcí. Vybrali jsme také
společnost na opravy výmolů komunikací. Začít
se proto bude moci ihned s příchodem vhodného počasí.
Dále byl v uplynulých měsících rozšířen kamerový systém, opravena rozhlasová zařízení
a odstraněny neaktuální reklamní cedule.
Jistou zajímavostí je pořízení nové měřící
ústředny pro sledování a záznam úrovně hladiny
a teploty pramene Sadky. Stav i kvalitu toku totiž pravidelně monitorujeme, abychom udrželi
pramen jako případný zdroj minerální a léčivé
vody.
Jakub Barták,
místostarosta

Sběrný dvůr v ulici Pod Bory je totiž primárně
určen k odběru odpadu od nepodnikajících fyzických osob, občanů našeho města. Díky dodržování zákonných pravidel a zefektivnění některých procesů očekáváme finanční úsporu. Již
nyní necháváme vyvážet méně odpadu, za který
naše město platí. Příkladem je vývoz kontejneru na objemný odpad. Dříve bylo nutné provádět i šestkrát či osmkrát za měsíc, nyní je stejný
kontejner vyvážen maximálně dvakrát.
Jakub Barták,
místostarosta
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Sadská ožila pohádkou
V neděli 20. ledna ožila Sadská pohádkovými
bytostmi. Na cestě z náměstí ke kostelu jsme

Vítání občánků
Máte‑li zájem účastnit se se svým miminkem vítání občánků, přihlaste se prosím
osobně na Městském úřadě Sadská – oddělení matriky, nejpozději do 11. března.
Vítání občánků se týká dětí, které jsou narozené od září 2018 do února 2019.
Bude se konat ve čtvrtek 4. dubna.

mohli potkat kouzelnou babičku, vodníka, čerta, čarodějnici, ale také prince s drakem, nebo
Mařenku u perníkové chaloupky. Zimní pohádkovou cestou prošlo 189 lidí, z toho bylo kolem
stovky dětí.
Bohužel se „pohádkový les“ neobešel bez problému. Než se pohádková víla převlékla, někdo
jí ukradl truhly s odměnami pro děti. Naštěstí netrvalo dlouho a kufry plné hraček se zase
vrátily do správných rukou. Děkujeme jedné
z maminek, která rychle zareagovala a darovala
krabici chipsů a tyčinek, děti si totiž za všechny
úkoly, které cestou plnily, odměnu zasloužily.

Děkujeme také Policii ČR Sadská za okamžité
vyřešení krádeže a Městské policii za spolupráci.
Zdenka Hamerová,
KIC Sadská

Vykácené dřeviny nahradí nové
Snažíme se pečovat o městskou zeleň –
stromy, keře i rostliny. Po konzultaci s arboristou jsme museli řadu stromů vykácet. Postupně však vysázíme nové.
Po obhlídce některých míst s arboristou a dalšími odborníky jsme přistoupili ke kácení dřevin, neboť mnoho stromů na území města je již
přestárlých a hrozí jim samovolné padání. V oblasti „Na Vodrážce“ proto bylo v průběhu ledna
vykáceno přibližně 70 vzrostlých stromů. Zdravotní či bezpečnostní řezy si pak žádají i mnohé
další stromy a keře v ulicích města.

Kvůli kácení stromů jsme naopak zavázáni
nové stromy postupně vysazovat. Protože se
snažíme zvýšit atraktivitu Sadské pro turisty
a cyklisty z širšího okolí, ukázala se jako vhodná lokalita pro postupnou obnovu oblast tzv.
Pístecké cesty. Tu postupně upravujeme. Bezpečnostně prořezány a vyčištěny byly přilehlé
porosty a nyní je v plánu výsadba nových keřů
i stromové aleje.
Jakub Barták,
místostarosta

INZERCE

REALITNÍ OKÉNKO MARTINY BOUŠKOVÉ

JAK POSTUPUJI PŘI PRODEJI NEMOVITOSTI?
Prodej nemovitosti může být docela věda – kromě všech
možných otázek, které každého hned napadnou (třeba: „Jak
zjistím, že je kupec důvěryhodný?“ Nebo: „Jak správně sepsat
smlouvu?“), je tady ještě spousta věcí, kterým byste měli
věnovat pozornost. Vědět, co všechno obnáší proces prodeje,
je dobré také proto, abyste si uměli správně vybrat makléře
a věděli, za co ho vlastně platíte. Jak tedy postupuji já, když mi
vaši nemovitost k prodeji svěříte?
V ceně provize máte zahrnutou celou škálu služeb –
od správného odhadu ceny přes přípravu nemovitosti až
po úspěšné završení procesu prodeje. Vezměme to tedy
po pořádku. Co vše pro vás v rámci provize zařizuji?
Jakmile vám pomůžu stanovit správnou tržní cenu nemovitosti
(na základě odborné prohlídky, aktuální situace na trhu, dle
cenových map dané oblasti a dalších ukazatelů), začne
příprava marketingu. Nejprve vaši nemovitost profesionálně
změřím a připravím podklady pro tvorbu půdorysu. Zajistím
profesionálního fotografa a před samotným focením provedu
nutné designové úpravy (tzv. home staging). S profesionály
natočím video prohlídku nemovitosti, která je v dnešní době
jedním z nejmodernějších prodejních nástrojů a potenciálním
kupcům umožní vidět nemovitost tzv. naživo.
ONLINE I OFFLINE INZERCE
Následně zajistím inzerci – jak online (nejnavštěvovanější
realitní servery v ČR, kampaně a reklamy na sociálních sítích), tak
lokální (prodejní plachty, vývěsky, distribuce letáků, plakátová
kampaň apod.). Je také možné uspořádat aukci nebo akci typu
„open house“ (tzv. den otevřených dveří), pokud se společně
shodneme, že je to pro prodej vaší nemovitosti vhodná cesta.
Součástí provize je také zahrnutí vaší nemovitosti do vnitřní
sítě RE/MAXu – skrze tu umíme spárovat nabídky a poptávky

nejen v rámci celé České republiky, ale i na mezinárodní úrovni.
Ve chvíli, kdy se o nemovitost začnou zajímat potenciální kupci,
prověřím je – zjistím jejich požadavky a bonitu, zkrátka zjistím,
zda daný kupující je pro vaši nemovitost vhodný zájemce.
Samozřejmě asistuji u všech prohlídek nemovitosti a nechám si
podepsat tzv. „protokol o prohlídce“. Mám jasný přehled, kdo váš
dům navštívil.
FORMÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI NECHTE NA MĚ
Ve chvíli, kdy najdeme vhodného zájemce o koupi, přebíráme
veškerou starost o formální záležitosti. Během celého procesu
od nás máte k dispozici špičkový právní servis, který vás ochrání
před nepříjemnými situacemi. Bezpečná úschova peněz
a příprava všech smluv je samozřejmostí.
Po podepsání smluv zaštítím i veškeré poprodejní služby.
Pomůžu vám se zápisem do katastru nemovitostí, s katastrálním
úřadem budu komunikovat i ohledně dalších formalit, zajistím
převod energií na nového majitele a opatřím předávací protokol
k nemovitosti.
Získáte ve mě především odborníka,
konzultanta a skvělého parťáka, který vás
profesionálně provede celým procesem
prodeje (či koupě), a na kterého se můžete
spolehnout, protože jsem zkušená
a mám za zády celosvětově uznávanou
a renomovanou realitní společnost.
Můžete si být jistí, že budu vždy pracovat
na sto procent ve vašem zájmu a že
pro vás vyjednám maximum z toho, co
současný realitní trh nabízí.
Martina Boušková,
Vaše realitní makléřka pro Sadskou a okolí
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Obnova městských nemovitostí pokračuje
V uplynulých měsících vedení radnice
kromě plánování nových projektů čekaly i opravdu nutné opravy městských
nemovitostí. Některé plánované, jiné doslova akutní.
Ihned v listopadu jsme se věnovali poruše odpadních rozvodů a kanalizační přípojky na dvoře bytového domu č. p. 77. Bylo třeba překopat
dvůr a kompletně vyměnit rozvody. Následovala
úprava povrchu, na který bude na jaře položena
nová dlažba. Zároveň jsme zrekonstruovali kůlny na přilehlém dvoře bytového domu č. p. 78.
Postupně pokračujeme v obnově veškerých
městských domů, občas bohužel i neplánovaně,
jako v případě č. p. 272, kde jsme řešili havárii
vody a následnou výměnu čerpadla během vánočních svátků.

Probíhajících rekonstrukcí si mohou obyvatelé města všimnout i na dalších budovách.
V těchto dnech dokončujeme opravu obřadní
síně a salonku městského úřadu. Věříme, že
tuto změnu občané ocení především při různých
slavnostních událostech.
Nutné opravy provádíme i v areálech mateřské a základní školy. U školky se právě opravuje
plot a střecha, ve škole podlaha. V základní škole se kromě oprav podařilo díky dotaci vystavět
i tzv. workoutové hřiště, které žáci využívají během hodin tělocviku.
Aktuálně řešíme možný odprodej městského
bytu v č. p. 256, kde byly ostatní byty rozprodány již dříve a tento městu zbyl jako jediný
v celé nemovitosti. Výtěžek z prodeje bychom
rádi použili k investici do výstavby nových bytů

v Husově ulici v č. p. 369. Současným nájemníkům zde končí bydlení v březnu a my jsme proto
již objednali vypracování studie na přebudování
celého objektu.
Jakub Barták,
místostarosta

Startuje sedmý ročník soutěže Finále Zdravé 5
pro všechny malé kuchtíky
Nadační fond Albert vyhlašuje celostátní
soutěž Finále Zdravé 5. Kuchařské klání
každoročně podporuje u dětí znalost
zásad vyváženého stravování i kreativitu. Letos dětské týmy budou soutěžit
v přípravě zdravých svačinek s bylinkou,
a nepůjde při tom jen o samotné pokrmy. Připravené pohoštění děti nakonec
darují někomu ze svého okolí.

Do Finále Zdravé 5 se mohou přihlašovat
tříčlenné týmy z mateřských i základních škol,
dětských domovů a volnočasových sdružení.
„Malí kuchtíci mají za úkol připravit zdravou

Vážení občané,

a vyváženou svačinku, která obsahuje libovolnou
bylinku. Zároveň cena použitých surovin na čtyři
porce by se měla vejít do sto korun,“ říká k podmínkám soutěže manažerka Zdravé 5 Alena
Paldusová.
Soutěžní kategorie Finále Zdravé 5
Mateřské školy
ZŠ mladší žáci (1. a 2. třída)
ZŠ starší žáci (3. – 5. třída)
2. stupeň základních škol
Dětské domovy a organizace
Soutěžní disciplínou je připravit zdravý,
nutričně vyvážený pokrm s bylinkou. O vítězi
rozhoduje nápaditost receptu, složení, celkový dojem a také příběh. Účastníci mají za úkol
se zamyslet, koho jídlem obdarují a udělají mu
tak radost. V loňských ročnících děti věnovaly
jídlo například do domova důchodců, hasičům
i policistům.
Soutěžní týmy se mohou přihlašovat
na webových stránkách www.zdrava5.cz. Samotné přihlášení je jednoduché. Stačí se registrovat, nahrát recept a fotografie z přípravy
a předání svačiny včetně příběhu, koho se děti
rozhodly obdarovat a proč. Uzávěrka přihlášek
je do 1. dubna.

Hlasovat bude i veřejnost
Odborná porota vybere z uveřejněných receptů a příběhů tři nejlepší týmy, které postoupí
do celostátního finále. „Novinkou tohoto ročníku
bude i zapojení veřejnosti, která svým hlasováním
posune do celorepublikového finále další dva týmy
z každé kategorie,“ říká Alena Paldusová a dodává: „Zároveň vybereme pětici nejoriginálnějších receptů s bylinkou, které odměníme.“ Finále
se uskuteční 25. května v Národním zemědělském muzeu v Praze. Vítězové se mohou těšit
na výhru v podobě zážitkového víkendu.
Finále Zdravé 5 je vyvrcholením aktivit pod
hlavičkou Zdravé 5. Zkušení lektoři v průběhu
roku navštěvují školy, školky a dětské domovy,
kde hravou formou seznamují děti se zásadami
správného stravování. Unikátní vzdělávací program Zdravá 5 akreditovaný MŠMT představuje principy zdravého stravování každoročně
70 tisícům dětí. Nadační fond Albert poskytuje
školám všechny své projekty zdarma. Více informací o projektu Zdravá 5, pravidlech a termínech soutěže naleznete na webových stránkách
www.zdrava5.cz.
Alena Paldusová,
manažerka projektu Zdravá 5

Blahopřání jubilantům

město Sadská chce i nadále udržet dlouholetou tradici gratulací svým občanům – seniorům, kteří mají trvalý pobyt v Sadské.
Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů, nemůžou zaměstnanci Městského úřadu v Sadské využívat údaje z evidence obyvatel (jméno,
příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu občana), a proto Vám
nemůžeme bez Vaší spolupráce a předchozího souhlasu poblahopřát k Vašemu životnímu jubileu.
Z těchto uvedených důvodu se obracíme na jubilanty, kteří v letošním
roce oslaví 75 let, 80 let, 85 let, 90 let a výše let a uvítali by návštěvu

z městského úřadu u sebe doma a také by chtěli poblahopřát ve zpravodaji města Sadská – Sadských novinách, aby se přihlásili sami nebo je přihlásili jejich rodinní příslušníci, a to asi jeden měsíc před narozeninami
osobně, telefonicky nebo elektronicky na níže uvedou adresu. Následně
bude sepsán písemný souhlas s návštěvou u jubilanta, případně zveřejnění
jména a jubilea v Sadských novinách.
Kontaktní adresa:
Městský úřad Sadská
Pavlína Koubová
odbor ekonomicko správní – matrika, EO
Palackého nám. 1, 289 12 Sadská
Tel.: 325 546 605, 720 959 943
E‑mail: koubova@mesto‑sadska.cz
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„Bejvávalo“ – Naši sousedé III.
Naproti našemu domu bydlel pan Vágner. Byl knihvazač
a prodával i školní potřeby. Staral se o vnučku Božku. Já bych
ale řekla, že se Božka starala o dědu. Prala mu prádlo, vařila
i uklízela. Byla o šest let starší než já a prý mě ráda vozila v kočárku. Moje maminka jí byla vděčná a dávala jí za to mléko.
Vedle Vágnerova domu stála a ještě stále stojí veliká budova – bývalá škola. V roce 1862 měla pět tříd a byt pro ředitele
a učitele. Mimo ředitele v ní učili tři učitelé, dva podučitelé a kněz. Dítek bylo hodně, asi 250, někdy až 300 a chodily
do školy do 12 let. Když vyšlo
nařízení o prodloužení školní docházky do 14 let, zvýšil
se počet dětí na 471 a tak se
další třídy zbudovaly v novém
obecním domě hned vedle
školy, v muzeu. Děti s evangelickým vyznáním chodily
do školy v Hořátvi. V roce
1902 byla na náměstí postavena nová měšťanská škola
chlapecká a dívčí.
Ze zrušených tříd ve staré
škole byly zřízeny obchody
a byty. Na kraji měl pekařství pan Pilař. Pro nás patřil
k veselým sousedům, občas nám dal rohlík. Byl mladý, rád se
smál a měl moc hezkou sestru. Hned vedle byla „Dědečkova
trafika“, kde prodávali výrobky z tabáku. Měli šest dětí: Fanču, Světlanu, Jarku, Marii, Pepíka a mojí kamarádku Tonču.
Později se odstěhovali a v bytě pak bydlel veselý holič pan Jelínek. Posledním obchodem bylo krejčovství pana Pavla, ale ten
s námi dětmi vůbec nemluvil. Ke své dceři paní Hráškové, která mandlovala prádlo, chodil přímo ze dvora školy, což nám
dětem připadalo divné. Hráškův dům je nyní již zbouraný
a stojí tam veřejné toalety.
Dále v bytech v budově školy bydleli Hamanovi. Měli dvě
dcery a pána jsem zdravila raději dvakrát, protože byl četník.

Kachna na pomerančích
„boduje“ i v roce 2019
DS Klicpera Sadská druhým rokem úspěšně reprízuje komedii Kachna na pomerančích. Po více jak
roce „Kachna“ 17. ledna opět vyprodala Divadlo
Na Kovárně v Poděbradech. Spokojení diváci vytvořili úžasnou atmosféru a dopomohli nám k co
nejlepšímu výkonu.
26. ledna jsme měli tu čest zahájit s „Kachnou“ provoz
nově zrekonstruovaného kulturního zařízení ve Sluhách
u Brandýsa nad Labem. „Kachna“ zde byla po dlouhé době
prvním divadelním představením. Téměř stovka diváků se
dobře bavila a odměnila nás dlouhotrvajícím potleskem.
Ve čtvrtek 28. února budeme s Kachnou na pomerančích
soutěžit na Pražské oblastní přehlídce amatérských divadel – POPAD 2019, kterou vyhlašuje Amatérská divadelní
asociace, a v dubnu potom doma na 21. ročníku přehlídky Klicperovy divadelní dny Sadská 2019. Tak nám držte
palce!
Jaroslava Kynclová, DSK Sadská

K dalším nájemníkům patřili Lambertovi. Paní byla
úspěšná
dámská
krejčová a vyučilo se
u ní hodně mladých
švadlenek. Mezi ně
patřila i mladá Slovenka Štefka, která
bydlela u nás. Chodila domů až večer a často plakala, že jí paní mistrová práci
vypárala. Moc se jí stýskalo po domově a tak se za krátký čas
vrátila domů na Slovensko. Od té doby se ve staré škole vystřídalo hodně nájemníků – Bičákovi, Stiborovi, Borovičkovi
a jiní. Nyní si některé byty nájemníci od města koupili a všechny obchody byly zrušeny.
Do staré školy jsme se potají chodívali napít vody. Asi se ptáte
proč? No představte si dlouhou, studenou, tmavou chodbu
a na jejím konci studnu. Uprostřed domu, na chodbě. Na dvorech jsme pumpy měli, ale na chodbě? To ne. Kluci schválně
rychle pumpovali a drželi rukou konec výlevky, až nahoře vystříkla voda, všechny nás pokropila a my jsme s křikem utekli
na ulici. To byl zážitek! Zato nová škola byla vlídnější, teplejší
a voda tekla z vodovodu.
Co nyní stojí květinářství, měl
dílnu pan Zralý a opravoval
hodiny. V budově muzea býval obchod s klenoty, zlatými výrobky a hodinami pana
Marčana. Ten vychoval své dvě
vnučky, ale ty si s námi nehrály. Zato děti Saskovy – Toník
a Irenka – byly naši parťáci. Jejich rodiče měli pronajatou
Serbusovu hospodu, nyní Husarka. Velmi často jsme si hrály
„na rohovanou“. Okolo staré školy a muzea nebo na druhou
stranu kolem Husarky a Dvořákových. Zapikávalo se u dveří
Zvoničky. Ta byla naší baštou. U ní jsme se v podvečer scházeli a vymýšleli další a další hry a zábavy.
Miluše Borovenová

Pozvánka na divadlo

DS Klicpera Sadská vás srdečně zve na druhé představení v rámci Klicperových
divadelních čtvrtků. Sondu
do současného českého
šoubyznysu s názvem MY
SE VÁM OZVEME uvede
28. března 2019 DS Jiří Poděbrady. Začátek představení v 19.30 hodin.
Vstupné činí 100/80 korun
senioři.
Těšíme se na vás. Přijď‑
te podpořit ochotníky
a ochotnické divadlo.
Jaroslava Kynclová,
DSK Sadská

ZE ŠKOLKY
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Únorové veselí
V sobotu 2. února se konal v sadské Sokolovně tradiční dětský karneval,
který pořádala mateřská škola. Celou akcí nás provázel interpret Honza
Krejčík, vlastním jménem Jan Vávra. Období karnevalů je plné veselí,
a tak se to i v Sokolovně maskami jenom hemžilo. Vtipný Honza Krejčík
s dětmi soutěžil, vymýšlel nové a zábavné tanečky i písničky. Skvělých nápadů měl plné šitíčko.
Nápadití rodiče i prarodiče proměnili svoje potomky v neuvěřitelné
pohádkové bytosti. Sál byl plný sněhových královen, princezen, kovbojů,
pirátů, zvířátek, akčních hrdinů a nechyběli ani roztomilý Šmoula, úžasní
Asterix s Obelixem a maličká Červená Karkulka. Paní učitelky z mateřské
školy se změnily v pirátky z Karibiku a aktivně se podílely na celé akci. Rej
masek se stal úžasným zážitkem. Během celé akce si děti skvěle zatančily,
zazpívaly i akčně zasoutěžily. Do programu se zapojili také rodiče. Nechyběly ani hezké ceny, odměny a diplomy.
Zábavné
odpoledne
umocnilo již tradiční
a nádherné vystoupení
dětí z tanečního kroužku
„DANCE Studio Anet
Plaňany“, které vedou
trenérky Aneta a Iveta
Šebestiánovy.
Příjemnou atmosféru
se pokusil svým fotoaparátem zachytit pan Michal Němeček, kterému děkujeme za stálou spolupráci. Děkujeme touto
cestou také všem našim ochotným tatínkům, kteří nám pomohli s přípravou nebo úklidem sálu. Rovněž děkujeme panu Hendrychovi za bezplatný
pronájem Sokolovny. Velké poděkování také patří Kulturnímu a informačnímu Centru města Sadské, sadskému sboru dobrovolných hasičů za pomoc i spolupráci a strážníkům městské policie, kteří zajišťovali bezpečnost

všech účastníků. Poděkování patří také sponzorům a to paní Štěrbové
a panu Drahorádovi z hospůdky Sokolovna.
Čas, který jsme společně prožili ve světě karnevalu, her a zábavy, byl
příjemný. Všichni odcházeli s milými úsměvy na tvářích. Věříme, že za rok
se díky výborné organizaci a spolupráci sejdeme znovu a opět se skvěle
pobavíme.
V únoru přijelo do mateřské
školy také hudební divadlo
AleNa s představením „Český
rok“. Děti oživily tradice během celého kalendářního roku,
které v Čechách slavíme.
Všechny děti také začaly chodit cvičit a sportovat
do sadské Sokolovny. Hlavními
tématy měsíce byly zimní sporty a radovánky, péče o naše zdraví a masopust. Koncem měsíce nás všechny čeká tematický sportovní den.
Podrobnější informace o dění v MŠ naleznete na
www.ms‑sadska.webnode.cz.
Pedagogický sbor MŠ Sadská
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Putování ostrovem Srí Lanka
7. března ve čtvrtek od 17 hodin
v 1. patře KIC
Cestopisné povídání provázené množstvím fotek a videí o nádherném
ostrově ve tvaru slzy a velikosti Rakouska. Ostrovní stát Srí Lanka obývá
20 milionů obyvatel, jejichž převážnou část tvoří Sinhálci a Támilci. Hlavními jazyky jsou mimo angličtiny sinhálština a tamilština. Od západu až
na východ je pobřeží zahaleno sluncem a palmami. Zdejší území si stále
ještě zachovává svůj venkovský ráz doprovázený tradičním stylem lovení
ryb, i z kulturního hlediska je jih konzervativní a zůstává jádrem sinhálských tradic s typickými chrámy a velkými sochami Buddhy, kterými je
pobřeží poseto. Vstup zdarma.

Pohádka Pinocchio

po pohádce tvořivá dílna
24. března v neděli od 15 hodin
v 1. patře KIC v Parketovém sálu
Někdy se může splnit i ten nejnesplnitelnější sen. Ale cesta k němu bývá
dlouhá snad jako Pinocchiův nos. To Vám byl největší uličník a poleno borové, jakého si jenom dokážete predstavit! Lhal, neposlouchal a dokonce
utekl Gepetovi… Divadlo Toy Machine přiváží jednu ze svých originálních
pohádek. A protože jaro klepe na dveře, po pohádce si vyrobíme panáčka
z trávy. Vstupné 50 korun.

Když v Praze bejvalo blaze
18. března v pondělí od 16 hodin
v 1. patře KIC v Parketovém sálu
Komponovaný hudebně‑dramatický pořad, čili veselá procházka po starých pražských zákoutích, kde se dobře jedlo, pilo a trdlovalo. Kam chodily čupr holky fabričky s pražskými pepíky? Kde zapíjel premiéry Bedřich
Smetana a kam chodili na pivo J. K. Tyl či Božena Němcová? Mnoho dalších zajímavostí doplníme výběrem těch nejznámějších písniček ze staropražských šantánů, kabaretů a operetek. Vstupné 50 korun.

Pátrání při
sestavování
rodokmenu
Do redakce nám přišla zpráva od pana Vratislava
Fugla, který sestavuje rodokmen. Obrátil se na nás
s prosbou o pomoc. Pátrá po totožnosti babičky
na fotografii. Je se svými vnoučaty, dcerami Marie Němečkové, rozené Holešovské, zleva: Marie
provdaná Beránková, Ludmila provdaná Fuglová
a Anežka provdaná
Benešová
(Poříčany).
Na další fotografii je v horní řadě zleva strýc pana Fugla – František. Bydlel v domě č. p. 40,
kde se svatebčané fotili. Dnes dům již
nestojí. Čtvrtý od levého kraje je otec Vratislava Fugla – Josef (tehdy ještě svobodný, takže budoucí tatínek). Ženich je strýc
pana Fugla – Antonín, člen finanční stráže, sloužící na Hoře sv. Šebestiána. Vedle
sedí jeho novomanželka Libuše, rozená

Houžvičková. Nalevo od něj sedí babička pana Vratislava Fugla – Josefa
Fuglová, jeho dědeček František tehdy (19. ledna 1936) nežil. Nahoře úplně vpravo stojí pan Kříž. Jména dalších účastníků svatby se ale panu Fuglovi nedaří zjistit.
Proto se obrací s prosbou na občany Sadské. Pokud by kohokoli z fotografií poznali, mohou dát vědět panu Vratislavu Fuglovi.
vratislavfugl@tiscali.cz
Vratislav Fugl, Křešice 21, PS 11, 507 23 Libáň
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Knižní novinky v městské knihovně K. Viky
Joy Fieldingová – Špatná dcera

Nový thriller Joy Fieldingové je opět plný rodinných intrik a temných tajemství! Robin
zničehonic zavolá její sestra Melanie po více
než pěti letech, kdy spolu nepromluvily ani
slovo, aby jí sdělila, že jejich otec, jeho druhá
mladá žena a dvanáctiletá dcerka byli postřeleni při údajném ozbrojeném vloupání a jsou
v nemocnici v kritickém stavu.
Robin je nucena vrátit se do nenáviděného
rodného maloměsta a především k sestře,
která ji nevítá s otevřenou náručí a své nepřátelství k ní dává nevybíravě najevo. Robin
zjišťuje, že všichni z rodiny – bratr Alec, Melanie, její autistický syn, a dokonce i Tara, otcova druhá manželka – mají co skrývat. Postupem času
zjišťuje, že si bude muset vybrat mezi lží, které by ráda uvěřila, a pravdou,
jíž vůbec netoužila znát.

Harlan Coben – Smrt v zádech

Maya Sternová přišla téměř o všechno, co drželo její život pohromadě. Coby elitní pilotka se
během mise v Iráku dopustila osudové chyby
a musela odejít z armády. Její sestra Claire byla
zavražděna při loupežném přepadení a brzy
nato se před Mayinýma očima stal obětí střelby
také manžel Joe. Maya se snaží postarat o malou dcerku a čelit pravidelným nočním můrám.
Spolupracuje s policií při hledání Joeových
vrahů a pokouší se se vším vyrovnat. Pár dní
po Joeově pohřbu však na nahrávce natočené
doma skrytou kamerou zahlédne něco, co její
svět znovu převrátí vzhůru nohama.

Robert Bryndza – Chladnokrevně

Poppy J. Andersonová
Polibek jako dezert
Nick O´Reilly je opravdový kuchařský rebel
s neuvěřitelnou vášní pro věc. Strhující kritika
ve vlivných bostonských novinách ho ovšem
raní až do morku kostí. Když ale pozná autorku,
gastronomickou kritičku Claire Parker‑Wickhamovou, je jako u vytržení – tuhle ženu musí
získat! Je dobře, že se nechala zlákat k labužnické sázce. Teď má Nick čtyři týdny na to, aby
Claire okouzlil nejen svým jídlem.

Danka Šárková
Ukradené dětství Kamily
Když přijde na svět Kamila, všichni se radují,
že je další človíček na světě. Jenže miminko se
narodí do katolické rodiny, kde matka „zradila“ snad vše, co je možné a čeká ji za to krutý trest. Kamile je ukradeno dětství a nikdo
to nevidí. Ani kněz! Přežívá ze dne na den.
Jakmile nabude plnoletosti, vystoupí z církve
a utíká za hranice do daleké Asie. S batohem
na zádech zjišťuje, že všude žijí lidé, kteří jsou
ochotni ji pomoci, a poznává, že existují i jiná náboženství. Najde nejen
ztracenou víru v sebe, důstojnost a milujícího partnera? A jak dopadne ten,
kdo jí i matce způsobil veliké šrámy na duši? Druhá část knihy se odehrává v Asii, po které autorka cestovala s batohem na zádech, a většina míst
a událostí, které Kamilu potkají, zažila na vlastní kůži.
Mnoho dalších novinek najdete na našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz

Kufr byl příšerně zrezivělý a Erika ho
otevřela až na několikátý pokus. Na to,
co našla uvnitř, nemůže být nikdo nikdy
připraven…
Byť to není poprvé, co detektiv šéfinspektor Erika Fosterová čelí brutální
vraždě, kufr s rozloženým tělem mladého muže vyplavený na břeh Temže ji
šokuje. O dva týdny dříve bylo nalezeno v podobném kufru tělo mladé ženy.
Co spojuje obě oběti? Erika a její tým si
uvědomují, že musí opět dopadnout sériového vraha.

Probouzení semínek
Semínkovna Městské knihovny Nymburk
Jaro je za dveřmi, a tak si k nám přijďte pro semínka a zahajte novou pěstitelskou sezónu parádními předpěstky. Perlou našeho fondu jsou semínka
dýně, kterou v loňském roce vypěstovala
Františka Jirousová – Městská knihovna
Nymburk v únoru vydala Františčin deníkový záznam Dýňoviny ve speciální semenářské limitované edici, který je v prodeji
za 100 korun a doprovázen pěti semínky.

Fotosoutěž

Na snímku v minulém čísle Sadských novin byl nápis „Pravda vítězí“, který najdete na domku
č. p. 607, na rohu ulic Lázeňská a Pod Bory (přímo naproti léčebně). Jako první správně odpověděla paní Martina Listová.

FOTOHÁDANKA
NA ÚNOR:
Víte, na které budově v Sadské najdete tato „krásná“ kulatá okénka?
Své odpovědi s názvem ulice a názvem „budovy“, zasílejte od pátku
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
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Klicperovy divadelní dny
Pátek 5. 4. od 19 hodin
Slavnostní zahájení
Kachna na pomerančích

Komedie, DS Klicpera Sadská
Autor: Marc‑Gilbert Sauvajon a William Douglas Home, režie: Sylva Triantafillou
Ďábelsky rozehraná partie muže, který se snaží zachránit své manželství,
i za cenu velkého riskování. Hugo Preston, moderátor BBC, obklopen
četnými milenkami, vede poklidný manželský život s Liz. Ta však pocítila
po patnácti letech manželství jistou „únavu“ a našla si milence. Hodlá začít
nový život a chce od manžela odejít. Hugo zvolí zvláštní, ale velice účinnou
taktiku, jak tomu zabránit.

Sobota 6. 4. od 19 hodin
Přízrak

Horrorová komedie, DS Uhlíř Uhlířské Janovice
Autor: Sébastien Azzopardi, Sacha Danino, překlad: Irena Novotná,
režie: Helena Kmochová, Miroslav Förster
Četník Malo se zamiluje do malířky Alice a chystá se opustit manželku Céline. Jenže manželka po letech marného snažení otěhotní, a tak Malo bere
své rozhodnutí zpět. Tu dochází k tragické autonehodě, při níž Malo milenku usmrtí a těla se zbaví. Přízrak mrtvé Alice ho však pronásleduje dál.
Ke všemu se po měsících objeví Alicina sestra Nina.

Středa 10. 4. od 19 hodin
Karel Hašler

Životopisná hra s písničkami Karla Hašlera, DS Jiřího Voskovce Sázava
Autor: Pavel Kohout, režie: Martin Kovařík
Karel Hašler byl hvězdou a zároveň hercem Národního divadla. A právě
pro toto dvojí angažmá musel „zlatou kapličku“ opustit. Přesto, či právě
proto, Hašlera publikum nezavrhlo. Naopak – milovalo ho i tehdy, když
propůjčil své příjmení stejně oblíbeným bonbonům. Inscenace vypráví
nejen o pozoruhodném životě českého umělce, ale přemýšlí také o osudových, byť často ze směšné přepjatosti pramenících půtkách, které jeho
život provázely.

Čtvrtek 11. 4. od 19 hodin
Je úchvatná

Komedie, Dobřichovická DS
Autor: Peter Quilter, překlad: Pavel Dominik, režie: Alena Říhová
Hra vypráví pravdivý příběh ze života Florence Foster Jenkinsové – nejhorší operní zpěvačky na světě, která díky své síle a kouzlu osobnosti dokázala nemožné. Florence zpívala falešně, ale s velkým gustem a s pocitem
družnosti. Kostýmy, v nichž vystupovala, si šila k obrazu svému. Ale vždy
zpívala s takovou vervou a oddaností, jako by to byl největší výkon jejího
života. A její posluchači ji za to milovali.

Pátek 12. 4. od 19 hodin
Ryba ve čtyřech

Černá komedie, DIPONA Louňovice
Autor: Wolfgang Kohlhaase, překlad: Rita Zimmer, režie: Josef Pšenička
Sluha Rudolf je řadu let zaměstnán u tří sester, majitelek pivovaru. Vykonával nejen mnoho funkcí v domácnosti, ale postupně se stal i jejich milencem. Všechny služby vykonával bez reptání a dobrovolně až do okamžiku,
Každou středu od 18.30 v Kulturním
a informačním centru v Sadské
1. patro budovy muzea na Palackého nám.

•
•

•
27. 2. Než se jaro zeptá…
Zajímá vás, co by bylo dobré na zahradě prořezat, udělat a jak vše nachystat tak, aby vaše zahrada nesla
ovoce? Pojďte si o tom u kávy, čaje a malého občerstvení popovídat
s panem Karlem Skřivánkem
6. 3. Práce v dětském domově, náhradní rodinná péče
13. 3. Předjarní tvořivá výtvarná dílna na velikonoční téma
s paní Lenkou Sechovcovou (konkrétní program bude upřesněn)

kdy zestárlý, unavený a vyčerpaný požaduje to, co mu každá v intimních
chvílích slíbila. A chce to hned.

Sobota 13. 4.
od 10 hodin
Myšmašáda

Pohádka, Zornice Maršovice
Autor: Jiřina Hrebičíková, režie: Jiřina Hrebičíková
Máte někdy pocit, že vás problémy a starosti zavalí? Nemáme lék na všechny starosti, ale naše pohádkové myšky vám poradí, co dělat, aby vás „to“
nezavalilo. A když nám pomůžete, třeba budete mít pocit, že děláte správnou věc a třeba se i zasmějete.

od 15 hodin
Vrátila se jednou v noci

Duchařská komedie, Blaník Načeradec
Autor: Eduardo Rovner, překlad: Ivory Rodriguez, režie: Václav Prokop
Manuel pravidelně navštěvuje hrob své matky a vypráví životní radosti
i starosti. Jednoho dne jí oznámí, že se bude ženit. Na to ale přece maminka musí dohlédnout! A poznat svou budoucí snachu Dolly. A tak se vrátí
do světa živých. Ovšem jediný, kdo ji vidí, je syn Manuel.

od 19.30 hodin
Zběsilé nůžky aneb Další pán na holení

Detektivní komedie, Mrsťa Prsťa jrś Kouřim
Dle autora Paula Portnera úprava a režie: Mrsťa Prsťa jrś Kouřim a Martin Drahovzal
V kadeřnickém salonu „Zběsilé nůžky“ dojde k vraždě a diváci budou mít
klíčovou úlohu v probíhajícím vyšetřování. Všichni podezřelí mají motiv
i příležitost, ale vyšetřit spletitý případ může jen zkušená vyšetřovatelka
a pozorné obecenstvo.

Neděle 14.4.
od 10 hodin
Ze života hmyzu

Alegorické drama, Jílovští ochotníci
Autor: Karel a Josef Čapkové, režie: Karol Skladan
Opilý tulák si v samomluvě stěžuje, že ho lidé oslovují „člověče“, zatímco
sami by od něj podobné oslovení nesnesli. On se necítí být uražen oslovením, které dokazuje, že je člověkem. Ale rozhodne se, že když lidé nechtějí
být takto oslovováni, bude se na ně dívat jako na hmyz. Pozoruje povrchní
život Motýlů, kořistnické a sobecké Chrobáky, Cvrčky a Lumky a nakonec
bojovné a v životním tempu hynoucí Mravence.

od 14 hodin
Vyhodnocení a zakončení přehlídky
Třetí do páru

Krátká pohodová aktovka pro uvolnění napětí před vyhodnocením
Autor: Jiří Jahoda, režie: Jan Pleskač
Co představuje zamilovaná dívka pro ryze klučičí domácnost? Katastrofu!
Dva kamarádi vegetí na gauči, hrají hry a klábosí o ženských. Náhle si jeden vzpomene na to, že se opět zamiloval a jeho milá se k nim dnes hodlá
stěhovat.

•
20. 3. Rozcestí není
Zveme Vás na nedělní bohoslužbu 24. března od 10 hodin v 1. patře
budovy muzea. Program pro děti do 12 let zajištěn. Od 13 hodin asi
hodinová odpolední procházka s výkladem Honzy Hofbauera – po stopách historie Sadské (zakončeno kávou či čajem a malým občerstvením v KICu).
Na duben připravujeme: beseda s členkou České Alzheimerovské
společnosti o paměti a mozkovém tréninku, burza knížek, cestopisná
beseda s projekcí fotek
Srdečně Vás zvou křesťané z Apoštolské církve.
Kontakt: rozcesti.sadska@seznam.cz
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Oddíl karate na evropské
scéně
Mladí sadští karatisté zahájili sezónu pěkně
zostra. Zejména naši dva mladí členové Reprezentace ČR – Filip Krišal a Filip Černík –
od počátku letošního roku vůbec nezahálejí.
Kromě svých běžných tréninků v domácím oddíle a dále v libereckém a ústeckém oddíle se v rámci svých reprezentačních příprav 12. ledna zúčastnili mezinárodního turnaje v Německu
„International Rhein Shiai Nurburg“. Utkali se ve svých juniorských kategoriích se zahraniční konkurencí, zejména z německých oddílů a z jejich reprezentace. Oba obstáli a shodně skončili na třetích místech.
Filip Černík následně v od 15. do 23. ledna absolvoval s libereckým oddílem, vedeným reprezentační trenérkou Petrou Piskačovou, náročnou
tréninkovou přípravu v azerbajdžánském hlavním městě Baku s tamní reprezentací, která patří ve sportovním karate mezi nejúspěšnější
na světě.
Veškerá příprava byla směrována na účast našich reprezentantů
na Mistrovství Evropy karate WKF v Dánsku, které se konalo v termínu
od 7. do 10. února pod oficiálním názvem 46th EKF Junior & Cadet and
U21 Championships – Aalborg. Oba kluci prošli svými souboji na evropském tatami se ctí, bohužel ale výsledkově bez výraznějšího úspěchu.

Ostudu však určitě neudělali a za své výkony s evropskou elitou zasluhují pochvalu.
Kategorie kumite junioři – 61 kg – celkem 38 závodníků: Filip
Krišal měl těžký los (těžko si však na této soutěži vybírat lehkého soupeře) a v prvním kole se utkal se španělským reprezentantem Vinuela
Sergio Rodriguezem. Vyrovnaný zápas skončil 0:0 a až praporkoví rozhodčí rozhodli o postupu Španěla. Soupeř však v dalším kole prohrál
s Makedoncem a tím Filip přišel o možnou účast v repasáži a turnaj pro
něj skončil hned po prvním zápase.
Kategorie kumite junioři – 76 kg – celkem 37 závodníků: Filip Černík neměl svého soupeře o nic snadnějšího, ba naopak. Jeho soupeřem
byl Ir jménem Crean Sean McCarthy, který byl na loňském ME ve stejné
kategorii stříbrný. Ve světovém žebříčku této kategorie se těsně před ME
tento borec nacházel na třetím místě ihned za Maročanem a Japoncem,
jako nejlepší Evropan. Filip ho však svým výkonem překvapil a porazil
ho 2:1, čímž se dostal mezi 16 postupujících. V dalším zápase se utkal
s dosud nám neznámým soupeřem z Bosny – Nedimem Šuvalijou. Ve vyrovnaném zápase Filip smolně podlehl 0:1 a bohužel ze soutěže vypadl,
protože Bosňan v dalším zápase podlehl po remíze 0:0 na praporky pozdějšímu belgickému finalistovi, čímž Filipovi uzavřel cestu do opravných
pavouků. Bosňan nakonec skončil na ME na pátém místě. Pro Filipa to
byla velká škoda, zvlášť po výborném a překvapivém výkonu v prvním
zápase. K úspěchu a kvalitnímu umístění na ME neměl daleko.
Josef Černík st.

Sadští badmintonisté ukončili úspěšnou sezonu
Tradičním novoročním turnajem zakončili badmintonisté TJ Sadská sezonu 2018.
Poprvé se turnaj hrál jako memoriál Jarky
Jelínkové, která nás před více než rokem
navždy opustila.
Vzhledem k velké účasti se hrálo ve dvojicích
na zkrácené sety a celkovými vítězi se stali překvapivě naši nejmladší hráči Aleš Mašek a Michal
Husák, kteří prošli celým turnajem suverénně bez
jediné porážky. Společně s Justýnou Šťastnou jsou
všichni tři velkou posilou našeho oddílu a těší to
o to víc, že ještě na jaře byli členy dnes již zrušeného mládežnického oddílu, ze kterého byli převedeni mezi dospělé. Zde patří mezi jedny z nejlepších.
Celou uplynulou sezónu můžeme hodnotit jako velice úspěšnou a vítězství v silně obsazených turnajích, a to
především v Milíně a Kounicích, jsou dobrou vizitkou našeho oddílu, který v minulém roce oslavil 10 let od svého založení. Stejně jako v uplynulém roce se chceme i nadále zúčastňovat některých turnajů.
Pavel Mazánek
INZERCE

NEZASPĚTE!
UŽ 31. 3. BUDE O HODINU VÍCE.

Jsem tu pro vás.

Martina Boušková

T 602 681 581

Realitní služby, jaké si přejete

Doučím chemii, fyziku nebo
matematiku ZŠ, případně SŠ.
Kontaktní tel.
607 559 703 - SMS

INZERCE
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Plníme sliby.

Všem našim zaměstnancům
jsme Vyplatili 13. a 14. plat

přidejte se k nám

a využijte pestrou nabídku benefitů, které vám ulehčí život.

13. + 14. plat
5 týdn dovolené

Volejte zdarma 800 44 66 55
Volné pozice na www.magnanymburk.cz
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