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p o z o r ň uje m e
ob č a ny, k t e ří dosud nezaplatili
poplatky za odpady
a psy, aby tak učinili
v nejbližší době. Poplatky byly splatné
k 31. březnu 2014!
Nedoplatky budou
předány k exekučnímu vymáhání!
-měú-

U

Mladí karatisté, kteří vynikajícím způsobem reprezentovali naše město na Mistrovství světa v kosovské Prištině, byli 14. dubna slavnostně přijati v obřadní síni městského úřadu (zleva): Filip Černík, Josef Černík, trenér
Milan Jančák, Filip Krišal a Vojtěch Procházka. Více na straně 8.

Hasiči ze Sadské se postarají i o TEMAC
Sadští hasiči se budou starat
také o požární bezpečnost podniku
TEMAC, a.s., ve Zvěřínku. Rada
totiž 26. března kladně odpověděla na žádost vedení společnosti
a schválila v souladu se zákonem
o požární ochraně sdružení finančních prostředků na zabezpečení
rozšířené činnosti sadské jednotky
požární ochrany. To v praxi znamená, že firma, která je povinná zajistit protipožární ochranu ve svém
areálu, tak učiní prostřednictvím
sadské zásahové jednotky. Za to
bude ročně přispívat na její činnost
částkou 30 tisíc korun.
Rada také schválila čtyři smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen k městským
pozemkům, do nichž budou uloženy kanalizační přípojky k jednotlivým objektům. V jednom případě
jde o pozemek v ulici Poděbradské,
kterým povede přípojka k nemovitosti firmy DJN, s. r. o., v ostatních

jde o pozemky v Pražské ulici,
jimiž povedou přípojky k rodinným
domům. V této ulici se pokládají
přípojky poté, kdy zde na podzim
loňského roku společnost Vodovody a kanalizace Nymburk postavila
nový kanalizační řad. Přípojky
k nemovitostem by měly být hotové
do 30. června, tedy před tím, než
zde bude opraven povrch vozovky.
Pozdější zájemci budou muset opravit vozovku na své náklady.
Dlouhodobý pronájem lahví na technické plyny potřebné
ke sváření v dílně správy a údržby
města poskytne městu firma Linde
Gas, a. s., za nájemné 2,8 tisíce korun bez DPH za jednu lahev.
Schválená licenční smlouva
mezi městem a Ochranným svazem
autorským (OSA) o veřejném provozování hudebních děl na rok 2014
počítá s autorskou odměnou ve výši
10,9 tisíce včetně DPH.
Jarní část soutěže pro mladé

hasiče Plamen 2013/2014 se bude
konat na městských pozemcích
u Jezera ve dnech 17. a 18. května.
Úpravu příjezdu v Tylově ulici
zajistí za 421 tisíc korun bez DPH
firma Halko stavební společnost,
s. r. o., z Nové Vsi. Stejná firma
také za 478 tisíc opraví vozovku
v ulici Podskalí. V obou případech
se do výběrového řízení přihlásili
4 uchazeči, jmenovaná společnost
nabídla na obě investiční akce cenově nejvýhodnější nabídku.
Římsu na budově základní školy, která je v havarijním stavu,
opraví firma Jiří Salač & Jiří Ditrich z Nymburka.
Téhož dne také rada vzala na vědomí žádost jednoho z nájemníků
městského bytu v privatizovaném
domě čp. 256 v Kostelní ulici o jeho
odkoupení.
Ke stejné záležitosti se radní
vrátili 9. dubna, kdy vzali na vědomí
žádost o odkup dalšího pronajatého

bytu v tomto domě. O obou žádostech musí rozhodnout zastupitelstvo.
Jaroslav Kříž z Nymburka oznámil zrušení festivalu Rozmarné léto
Sadská; důvodem jsou změny termínů konání dalších akcí v regionu.
Společnost WIC NET z Kolína
si pro instalaci vysílače pro zajištění telekomunikačních služeb,
internetu a televizního vysílání
vybrala náhradní objekt města – budovu čp. 77 na Palackého náměstí,
kde sídlí pobočka spořitelny. Rada
s instalací vysílače na této budově
souhlasila za roční částku 12 tisíc
korun a poskytnutí neomezeného
internetového připojení pro kulturní a informační centrum.
Veřejnou soutěž na dodavatele
stavebních úprav a nástavby objektu bývalých dílen základní školy
zorganizuje na základě příkazní
smlouvy pražská společnost S.I.K.,
spol. s r. o., za částku 35 tisíc korun
bez DPH.
-qk-
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Rojnice policistů
a hasičů v okolí
sadského Jezera

Na hřišti u Psychiatrické léčebny v Sadské začala 4. dubna
po osmé hodině večerní velká pátrací akce, která se díky své rozsáhlosti protáhla až do druhé hodiny
noční. „Hledal“ se pohřešovaný,
na životě ohrožený šedesátník.
Cvičného pátrání se zúčastnilo
více než 60 policistů a 56 dobrovolných hasičů 2. okrsku. Mezi
policisty byli frekventanti Školního
policejního střediska Krajského
ředitelství Policie Středočeského
kraje Sadská, instruktoři tohoto
střediska a instruktoři služební
přípravy z celého krajského ředitelství. Za dobrovolné hasiče se
zúčastnily jednotky ze Sadské,
Zvěřínka, Píst, Kovanic, Kostelní
Lhoty, Pískové Lhoty a Hořátve.
Velení celé akce se ujali policisté, jak tomu je u všech podobných
akcí. Pátrání začalo už v restauracích v Sadské, neboť pohřešovaný
muž by se podle prvotních informací mohl v některé z nich nacházet.
Když bylo toto pátraní neúspěšné,

policisté a hasiči se v rojnici vydali
do lesních prostor kolem Jezera
a postupně pročesali celou oblast
od bývalého učiliště Pod Bory
směrem k hájovně celým lesem až
k vodárně u Píst. Jejich činnost ztěžoval jak samotný terén, mnohdy
velmi těžko prostupný, tak hlavně
černočerná tma. Účastníci cvičení
v lese strávili více než čtyři hodiny.
Byli však úspěšní a pohřešovaného muže, který byl zraněný, pod
vlivem alkoholu a léků, nakonec
našli. Nebyl sám, jeho přítelkyně
byla v šoku a rovněž zraněná.
Hasiči poskytli zraněným první
pomoc, policisté místo nálezu zajistili a společně zařídili transport
zraněných na ošetření.
Cíl celé akce, tedy zejména
zkouška vzájemné komunikace
mezi policisty a dobrovolnými hasiči a dodržení správného postupu
v rojnici v takovém rozsahu a s tolika účastníky, byl beze zbytku
naplněn.
Petra Hofmanová

V úterý 15. dubna se v obřadní síni sadské radnice konalo další slavnostní
Vítání nových občánků (zleva): Kristýna Fandelová s dcerou Viktorií
Migrovou a manželé Stehlíkovi se synem Antonínem

MĚSTO SADSKÁ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
V souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platné znění,
vyhlašuje vedoucí úřadu výběrové řízení na obsazení pracovní
pozice vedoucího úředníka

„vedoucí ekonomicko-správního odboru“

Zákonné předpoklady: věk nad 18 let,
občan ČR, popřípadě fyzická osoba,
která je cizím státním občanem a má
v ČR trvalý pobyt, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, znalost
českého jazyka, negativní lustrační
osvědčení včetně čestného prohlášení
v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb,
v platném znění.

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo OP (číslo dokladu o povolení
k pobytu, jestliže jde o cizího státního příslušníka)
- datum a podpis

Kvalifikační požadavky:
- Vysokoškolské v bakalářském
studijním programu nebo vyšší
odborné vzdělání

Přílohy přihlášky :
- profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné
znalosti a dovednosti)
- výpis z evidence Rejstříku trestů
ne starší než 3 měsíce
- ověřené kopie dokladů o nejvyšším
dosaženém vzdělání
- doklady podle zákona č. 451/1991 Sb.
– nevyžaduje se u občanů narozených po 1. prosinci 1971

Požadavky:
- znalost účetnictví ÚSC a DPH
- znalost příslušných právních předpisů
- řídící a komunikační schopnosti
- uživatelská znalost PC, ŘP skupiny B
- ochota k prohlubování kvalifikace
Výhodou bude:
- praxe v obdobné pozici
- z vlášt ní odbor ná z působilost
na úseku finanční hospodaření
územních samosprávných celků a jeho přezkum dle vyhlášky
512/2002 Sb., v platném znění
- z nalost problematik y veřejné
správy

Další informace:
Platové zařazení: 10. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006
Sb., NV č. 222/2010 Sb.)
Termín předpokládaného nástupu
do pracovního poměru na dobu ne
určitou: 1. 11. 2014.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo
na prodloužení nebo zrušení výběrového řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte nejpozději do 23. 5. 2014
na adresu: Městský úřad Sadská, tajemnice MěÚ, Palackého nám. 1,
289 12 Sadská. Obálku označte slovy „Výběrové řízení – Vedoucí
ES odboru – neotevírat“.
Kontaktní osoba pro podávání informací: PhDr. Dana Petržilková,
tel.: 325 594 261-2.
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ZE ŠKOLY
Noci s Andersenem se v letošn í m roce z účast n i l i žáci
5. a 7. tříd pod vedením učitelek
Radky Bláhové, Jany Dobré
a Šárky Hubáčkové. Každá třída si program na noc připravila
po svém s ohledem na její letošní
téma „Pátrání s komisařem Vrťapkou“. Jen u bojovky jsme se
sešli všichni, žákyně sedmých tříd
coby strašidla na stanovištích
a páťáci jako soutěžící. Myslím
si, že se program všem líbil
a společně jsme si noc opravdu
užili. Ostatně několik dětí se
s vámi rádo podělí o své postřehy
a zážitky.

4. dubna jsme spali v naší škole.
Byla totiž Noc s Andersenem. Jako
první jsme si připravili jedovatou
večeři a ochotně jsme se o ni podělili s 5. B. Jakmile jsme se vrátili
do třídy, začali jsme vyrábět potkany, ruce a šlápoty a řekli jsme si, že
je ráno nalepíme po škole. Když každý udělal jednu z těchto věcí, připravili jsme si karimatky a spacáky,
abychom to nemuseli dělat pozdě
večer. Mezitím nám Aleš Mašek
četl knihu Správná pětka na stopě.
Přibližně v 21.00 hodin jsme začali
chodit po dvou na bojovku. Já jsem
šla jako předposlední. Když jsme se
z ní vrátili, bylo asi 22.00, šli jsme
spát a paní učitelka nám četla horor.
Tato noc se mi líbila!
Vivien Tartárková

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem se konala
4. až 5. 4. Zažila jsem tu spoustu
krásných zážitků. První byl, když
jsme připravovali „otrávenou“
večeři. Poznali jsme, jakou kdo má
fantazii a také nové chutě. Druhý
jsem prožila, když jsem byla se
svou kamarádkou Ájou na noční
bojovce. Šly jsme podle svíček
a plnily a luštily úkoly. Nejvíc jsem
se polekala, když jsme všechno
splnily a šly do třídy 5. B. Tam jsme
si myslely, že jsme přišly první, ale
spletly jsme se. Holky už tam byly
a vybafly na nás spolu s paní učitelkou Hubáčkovou. Třetí zážitek
se stal až okolo dvanácté hodiny,
když jsme šli spát. Paní učitelka
nám četla horory a kamarád Šimon
pořád něco vtipného, ale potají,
dodával. Pak jsme ulehli a měli
spát, ale nedalo se. Spolužačky
Nikola a Justýna chrápaly, že se
nedalo usnout. Holky si, jak se
říká, notovaly. Ráno nás vzbudil
Dominik, který něčím pořád šustil.
Noc s Andersenem jsem si moc
užila! A myslím, že všichni ostatní
také!
Adéla Husáková

hlížely jsme se, kde je svíčka.
Najednou se na mě Marťa koukla
a řekla mi, že za mnou něco je.
„Aaaaaaaa,“ byla tam jedna holka
a já jsem se jí tak lekla, že jsem
si v duchu řekla: „Ještě že jsme
poslední!“ Pak jsme plnily otázky
a smály jsme se u toho tak, že jsme
se úplně zapomněly bát. Prostě
kámošky na život a na smrt. Bylo
to super.
Dominika Nekužová
Ve škole jsme spali 4. až 5. 4.
Bylo bezva opékat buřty nebo
př ipravovat ot rávenou večeř i
a snídani. Nejlepší byla bojovka.
Šla jsem já a moje kamarádka
Dominika šla se mnou. Já jsem se
vůbec, ale vážně vůbec nebála, jen
Domča se lekla jedné sedmačky,
která na ni zpoza rohu vyskočila.
Součástí bojovky byla soutěž, tu
jsme zvládly na jedničku. Pak byla
diskotéka, po které se šlo spát.
Nikomu se nechtělo, ale po pěti

minutách všichni spali. Ráno si
pro nás přijeli rodiče a byl konec.
Martina Fořtová
Dne 4. 4. jsme spali ve škole.
Rodiče nás odvezli před šestou odpoledne před školu. Šli jsme nahoru
do třídy a na tabuli byl napsaný
program na Noc s Andersenem:
Krvavé hody
Pátráme s obavou
Noční rej příšer
Četba knih (hororů, detektivek)
Otrávená snídaně
Krvavé hody (večeři) jsme si
připravili ve skupinkách a potom
jsme šli ven za 5. B, která si opékala buřty. Taky jsme jim přinesli
ochutnat naše krvavé hody. Potom
jsme pátrali při bojovce, kterou
si pro nás připravily sedmačky
a paní učitelky. Trošku nás u toho
rušily paní uklízečky, ale to vůbec
nevadilo. Já a Justa jsme neznaly
dvě odpovědi, přesto jsme věděly
tajenku, což byl Komisař Vrťapka.
Noční rej příšer byl super!
Nikola Hlubůčková

Byl to moc hezký večer. Nejdříve jsme si udělali krvavou večeři,
pak jsme ji šli ukázat 5. B. Potom
nám Aleš a paní učitelka četli.
Dočetli jsme a paní učitelka nás
vypustila na bojovku plnou strašidel a úkolů. Pak jsme si zase četli
a paní učitelka pozvala strašidla
a 5. B na diskotéku. Jen co skončila
a my se převlékli, šli jsme spát.
Mým největším zážitkem byla bojovka, protože byla plná strašidel
Markéta Divišová
a úkolů.
Největší zážitek byl, když jsem
s Marťou šla na stanoviště. Roz-

P ozvánka
na řádnou valnou hromadu
Honebního společenstva Sadská
25. dubna od 17 hodin
v hostinci U Postřeleného kance v Sadské
Program:
- zahájení, kontrola počtu přítomných podle prezenční listiny
- kontrola usnesení z minulé valné hromady, určení zapisovatele
- zpráva předsedy honebního společenstva
- zpráva pokladníka
- diskuse
- usnesení a závěr

Policie ČR v naší škole

Ve čtvrtek 10. dubna přišla
do třídy 2. A paní policistka. Řekla,
že se jmenuje Martina. Zeptala se
nás, jak policisty poznáme na ulici.
Odpověděli jsme, že podle uniformy a policejního auta.
O čem jsme si povídali? Jak
správně přecházet na přechodu
pro chodce, od kdy může dítě
samo jezdit na kole, co všechno
musí mít správně vybavené kolo
atd.
Škrtali jsme obrázky, ve kterých
bylo něco špatně, a vybarvovali
jsme ty obrázky, ve kterých nebyla žádná chyba. Například kde si

děti hrají na správném místě, kde
jedou cyklisté po vozovce správně,
který chodec jde po správné straně
vozovky.
Bavila nás soutěž o dopravních
značkách. Paní policistka nám
trochu napovídala, když jsme
některé značky neuměli přesně
vysvětlit. Celou hodinu nás ale
hodně chválila.
Povídání s paní policistkou se
nám moc líbilo. Víme, že je důležité znát dopravní předpisy, aby
se nikomu nic nestalo. Děkujeme
za hezkou hodinu.
Žáci 2. A
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Besedu o Bohumilu Hrabalovi uspořádala knihovna pro žáky deváté třídy 14. března. Vyprávět o známém spisovateli přišel jeho přítel Oldřich
Hamera.

Březen je stále Měsícem knihy. Při této příležitosti navštívily městskou
knihovnu všechny třídy mateřské školy. S dětmi jsme si povídali o jaru
a knihách.

Čarodějná
stezka
a pálení
čarodějnic
na Skále
středa 30. dubna od 17.00 hod.
Milé ježibaby a čarodějníci,
zveme Vás na stezku čarodějnic,
která bude začínat u knihovny
na Palackého náměstí a povede
na Skálu. Cestou budete plnit
rozmanité úkoly a podivnosti.
Za startovné 20 Kč čeká na každého v cíli malý dárek a odměna. Zde
se i s rodiči můžete veselit v rytmu
disca a ohřát se u velikého ohně
Zábavu pro dospělé spustí
ve 20.00 hod. kapela BG Korpus.
Rej čarodějnic připravuje kulturní a informační centrum ve spolupráci s kynologickou organizací
a hasiči.

Už pošesté se u nás konala Noc s Andersenem. V knihovně přespalo
25 dětí. Večer nám zpestřil svým divadelním vystoupením Tomáš Běhal
z loutkového divadla Toy Machine. Děti si poté vyrobily vlastní loutky.
Také jsme opékali špekáčky na zahradě za knihovnou, soutěžili, luštili,
četli si a druhý den dopoledne jsme zasadili letošní Andersenovník.

DÍVČÍ VÁLKA
úterý 20. května od 19.00 hod.
Legendární divadelní komedii
Františka Ringo Čecha o počátcích české historie uvidíme
v kině v podání DS Hálek Nymburk. V jedné z rolí hostuje člen
sadského DS Klicpera a místostarosta našeho města Jiří
Jeník. Vstupné 80 Kč, důchodci
a děti 60 Kč.

Císařovy
nové šaty
neděle 4. května
od 16.00 hod.
Kdo by neznal pohádku o marnivém císaři od Hanse Christiana
Andersena? Císař, který se stará
jen o svůj vzhled a touží po krásných šatech, najme dva tkalce.
Ti mu slíbí šaty, které jsou pro
hlupáky neviditelné. Příběh
o hlouposti a předstírání k nám
do kina přiváží „Nezávislé divadlo“. Vstupné jednotné 40 Kč.

25. dubna 2014
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Nejúspěšnější byli domácí Klicperáci
Skončil 16. ročník divadelního
festivalu amatérských souborů
z měst do 5000 obyvatel, který vyhlašuje
Svaz českých divadelních ochotníků a Město
Sadská. Porotci Lenka
L á z ňovsk á , Ja r om í r
Vosecký a Dušan Zakopal se již
léta pohybují v divadelním prostředí. Jsou zaměstnáni kulturou
i divadlem celý život a sami již
dosáhli spoustu ocenění. Na národní přehlídce jsou respektovanými osobnostmi a Klicperovy divadelní dny hodnotili již
po druhé.
Tentokrát rozhodli nominaci
na Krakonošův divadelní podzim
neudělit ale doporučit jako nejlepší
inscenaci Dva pod mostem a zbytek na něm v podání DS Klicpera
Sadská. Ceny za nejlepší herecké
výkony rovněž zůstaly v Sadské,
a to Františkovi Černému za roli
Huga a Jiřímu Jeníkovi za roli
Františka. Cena za ženský he-

recký výkon byla udělena Aleně
Říhové za roli Cécil v inscenaci
Bordel na ministerstvu
(Dobřichovická divadelní společnost).
Další ceny porota
rozdělila takto: Martin
Kovářik obdržel cenu
za úpravu scénáře Pancho se žení
(DS Jiřího Voskovce Sázava). Jan
Rejhon a Milan Štědra dostali
cenu za hudbu k této inscenaci.
Dále byla udělena řada čestných
uznání, mimo jiných také Zdeňk u Piskáčkovi (DS K licpera)
za režii.
Chtěli bychom velmi poděkovat
sponzorům, kteří přehlídku již léta
podporují: Postřižinský pivovar
Nymburk, Pekařství Kopecký
Nymburk, Keramika - Luděk Škrabánek, Lesní ateliér Kuba v Kersku,
manželé Pajkrtovi, Květinářství
Heleny Husákové, Prostav spol.
s r.o., SEDOS - Dopravní značení
a Thermokomplet Třebestovice.
Zdenka Hamerová

DS Klicpera představil nejlepší inscenaci přehlídky, republikovou premiérou hry Josefa Berana „Dva pod mostem a zbytek na něm“. František
Černý (vlevo) a Jiří Jeník získali také cenu za herecký výkon.

Klub Rozcestí aneb
Pohled na život trochu jinak...
 Středa 30. dubna – Bůh nezemřel s naší prababičkou! Hurá, nejsem
na to sám!
Na co byste se Boha zeptali, kdybyste mohli? I dnes je možnost potkat
lidi, kteří osobně znají Boha, a především je možné setkat se s Bohem
samotným. Přijďte si poslechnout příběhy a vyprávění lidí – křesťanů,
kteří mají tuto zkušenost a živý Bůh je jejich pomocí v běžných každodenních starostech.
 Středa 7. května – Tvoříme pro radost
Nejenom akademický umělec může vytvořit svůj obraz. Navštivte klub Rozcestí a dovolte si s námi stejný požitek. Přijďte vytvořit
svůj vlastní obraz – rám dodáme, látky také a zbytek už bude na vás!
Každý návštěvník bude potřebovat vlastní nůžky na látku. Kvůli zajištění dostatku materiálu prosíme zájemce o potvrzení účasti na e-mail
zuz.sedlackova@seznam.cz.
Klub Rozcestí připravují křesťané ze sboru Apoštolské církve Lysá
nad Labem.
Zuzka Sedláčková

DS Jiřího Voskovce ze Sázavy zahrál úsměvnou komedii Rudolfa Hrušínského „Pancho se žení“. Porota ocenila scénář, soubor představil
i vyspělou hudební složku a zpěvy.

Výsledky 16. ročníku regionální postupové
přehlídky Klicperovy divadelní dny Sadská
10. - 13. dubna 2014

Porota ve složení Lenka Lázňovská, předsedkyně poroty, Dušan Zakopal a Jaromír Vosecký rozhodla takto:
Doporučení na národní přehlídku do Vysokého nad Jizerou – DS
Klicpera Sadská (Josef Beran: Dva pod mostem a zbytek na něm, režie
Zdeněk Piskáček)
Cena za nejlepší inscenaci – DS Klicpera Sadská (Josef Beran: Dva pod
mostem a zbytek na něm, režie Zdeněk Piskáček)
Ceny za nejlepší herecký výkon:
- František Černý, DS Klicpera (role Huga, Dva pod mostem a zbytek
na něm)
- Jiří Jeník, DS Klicpera (role Františka, Dva pod mostem a zbytek
na něm)
- Alena Říhová, Dobřichovická divadelní společnost (role Cécil, Bordel
na ministerstvu)
Cena za scénář – Martin Kovářik, DS Jiřího Voskovce Sázava (úprava
scénáře Pancho se žení)
Cena za hudbu – Jan Rejhon a Milan Štědra, DS Jiřího Voskovce Sázava
(hudba k inscenaci Pancho se žení)
Čestné uznání za herecký výkon:
- Maruška Kopecká, (role úředníka a tety Lucie, Pancho se žení)
- Bohumil Ježek, Zornice Maršovice (role Damiana, Lysistrata)
- Oldřich Randula, DS J. Voskovce Sázava (role Pancha, Pancho se žení)
Čestné uznání za taneční choreografii – Alena Svatošová, Zornice
Maršovice (Lysistrata)
Čestné uznání za režii – Zdeněk Piskáček, DS Klicpera (Dva pod mostem
a zbytek na něm)
Čestné uznání za výběr hudby a roli hraběte – Martin Drahovzal, Mrsťa
Prsťa (Tajemství hostince U Létavého draka)
Čestné uznání za scénografii – Soubor Mrsťa Prsťa Kouřim (Tajemství
hostince U Létavého draka)
Kulturní a informační centrum města Sadská
a Hospůdka sokolovna Sadská
zvou všechny malé i velké děti na

Sadskou olympiádu zvířátek
sobota 24. května od 14.00 hod.

hřiště u Hospůdky sokolovna v Sadské
Voláme všechny kočky, pejsky, tygry, ovečky i další zvířátka
na zábavné maškarně-zvířátkové odpoledne plné netradičních
disciplín. Na ty, kteří rádi tančí, čeká disco, také pohádky, písničky,
soutěže a sladké ceny pro každého účastníka.
Startovné 40,- Kč
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Sadské noviny

Novinky v městské knihovně

King, Stephen – Čtyři roční období: Čtyři roční doby se poněkud
vymykají Kingově tvorbě nejen
rozsahem, ale především laděním,
a proto mohou být příjemným překvapením i pro čtenáře, kteří zrovna nejsou příznivci Mistra hororu.
Lasicová, Hana – Služka: Příběh nemanželské Anny z Banské
Šťiavnice, která ve dvanácti letech
odešla do Vídně, aby tam pracovala
jako služka v jedné vysoce postavené rodině. Nezkušená dívka,
vlastně ještě dítě, se musí vyrovnat
nejen se spoustou povinností, těžkou otrockou prací bez volných dní
či odpočinku, ale také se zájmem
mladého pána. Sama ví, jaké to je být
„bastard“; ale dokáže odolat naléhání
mladého muže a touze svého srdce?
Youngová, Samantha – Dublin
Street: Joss se snaží utéct před
svou tragickou minulostí, a tak
se přestěhuje z USA do Skotska.
Protože se zatvrzele vyhýbá jakýmkoliv vztahům, nikdo nemůže
ani tušit, jak velký žal v sobě dusí
a s jakými démony musí denně
bojovat. Pak ale potkává Bradena,
úspěšného a nesmírně přitažlivého
muže, který vždy dostane, co chce.
A Braden chce Joss. Když však
zjistí, že tu představa vztahu děsí,
navrhne jí dohodu, která by uspokojila jejich vzájemnou spalující
přitažlivost.
Devátá, Ivanka – Jak jsem
se zbláznila: Ani v blázinci není
o humorné situace nouze – alespoň
v knize Ivanky Deváté, která se
nakonec v této instituci ocitla. A vy

se dozvíte, jak dlouhá cesta ji tam
přivedla a co tam zažila.
Pawlowská, Halina – Pravda
o mém muži: Příběh pro ty, kteří
chtějí milovat hodně a dlouho. „Je
to příběh mého manželství. A začala jsem ho psát, když jsem byla nejvíc smutná, abych si vybavila, jak
jsem byla veselá. Jak jsem milovala
a jak jsem byla milovaná. Doufám
moc, že se při čtení budete trošku
smát, trošku plakat, a možná..., že
svého muže pohladíte a řeknete
mu: „Bože! Já jsem tak šťastná, že
tě mám!“
Hůlová, Petra – Macocha:
Nový, bezpochyby nejosobitější
a nejosobnější text Petry Hůlové
prakticky rezignuje na vyprávění
příběhu a v mnoha ohledech překračuje četná tabu dosud v literatuře ctěná. V monologu autorky,
která se bez ohledu na počáteční
ambice stane úspěšnou spisovatelkou druhořadé literatury, kráčíme
od jednoho bolestného okamžiku
k druhému: od rozpadu manželství,
přes milostně-nenávistný vztah
k vlastním dětem, které jí ani
v dospělosti nedokáží odpustit, až
k reflexi vlastní tvorby.
Nesvadbová, Barbara – Přítelkyně: Dvě novely o ženském
přátelství. První je příběhem dvou
kamarádek z vysoké školy, z nichž
jedna žije v Londýně a druhá v Praze. Druhá novela vypráví o dvou
sestrách. Lucii, ženě podnikatele,
se rozpadne manželství a ona bojuje
o děti, Anna se zamiluje do ženatého
muže.
Monika Malinová

INZERCE
n Prodej slepiček – Drůbež Červený Hrádek, firma
Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen lohmann
hnědý, tetra hnědá a dominant
černý, modrý, žlutý, kropenatý
a bílý. Stáří 15–20 týdnů. Cena:
149–185 Kč/ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř

dospělé slepičky pouze našeho
chovu! Prodej se uskuteční
v pátek 9. května a 6. června
2014 v Sadské u vlak. nádraží
ve 14.50 hod. Při prodeji slepiček výkup králičích kožek
– cena dle poptávky. Případné
bližší informace: Po-Pá 9.00–
16.00 hod., tel. 601576270,
606550204, 728605840.

Výlet pro aktivní důchodce

Královský hrad Radyně
a zámek Nebílovy

k
r te a
čt v větn
k
8.

Tradiční výlet s průvodkyní Cecilií Coufalovou. Dominanta Plzeňska Radyně u Starého Plzence byla postavena ve 14. století.
Na vrcholu hradní věže vás překvapí krásný pohled na široké
okolí. Uvidíte Plzeň, hrad Přimdu v Českém lese, za dobré viditelnosti i Šumavu. Návštěvníky jistě potěší výstavka erbů a znaků všech majitelů hradu, umístěná ve zbrojnici Hrubé věže. Dále
navštívíte „vídeňský palác“ českého venkova, zámek Nebílovy.
Zájemci se mohou hlásit v kulturním a informačním centru
nebo v městské knihovně. Cena jízdného pouhých 60 Kč, cena
vstupného i čas odjezdu budou ještě oznámeny na plakátech.
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25. dubna 2014
V sobotu 12. dubna se ve Vamberku konaly závody karate známé ja ko Va mbereck ý lv íček.
Nejm lad ší ka rat isté z odd ílu
Shotokan karate Dó - TJ Sadská
povzbuzeni úspěchy svých oddílových kolegů na Mistrovství
světa v Kosovu se chtěli rovněž
blýsknout a opravdu se jim dařilo.
V kategorii kata (ml. žáci 7-9 let,
8.-7. k y u) se na t řetím místě
umístil Lukáš Kadlec. V otevřené
kategorii kata (ml. žáci 8.-7. kyu,
Open) ještě získal druhé místo
a hned za ním také další člen oddílu Viliam Pavlovský. V kategorii kata (ml. žáci 7-9 let, 8.-7. kyu
Heian Sandan) obsadil třetí místo
Pavel Hofmeister.
V kategorii kumite (zápas,
ml. žáci 7-9 let, 8.-7.kyu, 32 kg)
obsadil vynikající první místo

Medailové žně
ve  Vamberku

opět Lukáš Kadlec. V kumite (ml.
žáci 7-9 let, 8.-7. kyu, +32 kg) se
ve finále utkali dva naši závodníci Pavel Hofmeister s Viliamem
Pavlovským. Štěstí více přálo
Pavlu Hofmeisterovi. V otevřené
kategorii kumite (ml. žáci 7-9 let,
8.-7.kyu, bez rozdílu hmotnosti)
se ve finále potkali znovu oba naši
závodníci, kteří ostatním soupeřům nedali žádnou šanci. I tentokrát bodoval Pavel a získal zlato.
Vilda opět skončil na dr uhém
místě. Ve vyšší kategorii kumite
(ml. žáci 7-9 let, 8.-4. kyu, +32 kg)
si stříbrnou medaili odnesl Pavel
Hofmeister, Viliam Pavlovský

skončil na třetím místě. V téže
kategor ii, ovšem bez rozdílu
hmotnosti, se štěstěna konečně
přiklonila na Vildovu stranu, a tak
získal první zlato, Pavel obsadil
bronzovou příčku.
Dařilo se i našim zkušenějším karatistům Filipu Černíkovi,
Vojtovi Procházkovi a Radku
Kruckému. Filip vybojoval v kategoriích kumite (st. žáci 12-13 let,
8.-4. kyu, -60 kg) zlato a druhou
zlatou medaili získal ve stejné
kategorii bez rozdílu hmotnosti.
Vojta ve své kategorii kumite (ml.
žáci 10-11 let, 8.-4. kyu, +35 kg)
dosáhl také na zlato, když ve finále

porazil Radka, který skončil druhý.
Druhou zlatou příčku obsadil Vojta ve stejné kategorii bez rozdílu
hmotnosti. Radek skončil na třetím
místě.
Na turnaji se sadský oddíl umístil z celkového počtu 17 klubů
na vynikajícím třetím místě, a to
pouze se šesti závodníky za druhým SKBU Trutnov (14 závodníků)
a prvním KCK Letohtad (32 závodníků)! Opět se potvrdilo, že i když
jsme malý oddíl, máme kvalitní
karatisty.
Souběžně s turnajem ve Vamberku se pořádal turnaj v České
Lípě, kde hájil naše oddílové
barvy Zdeněk Žák. Ten se v nabité konkurenci v kategorii kata
mladších žáků umístil na krásném
třetím místě.
Jan Procházka

Soustředění tanečních skupin
Dance Factory a Zahra

Jsou dny, které prostě plynou.
Jsou dny, na které byste nejraději
zapomněli, a pak jsou ty, za něž
jste vděční a hrozně rádi na ně
vzpomínáte. Já osobně budu moc
ráda vzpomínat na víkend 11. až
13. dubna, kdy jsme se spolu se
čtrnácti členkami tanečních skupin Zahra a Dance Factory vydali
do lůna Krkonošského národního
parku na víkendové soustředění.
Ještě než se začnu rozplývat
nad tím, jak moc jsme si to užili,
musím poděkovat Městu Sadská,
neboť soustředění bylo z poloviny
financováno díky účelové dotaci
z loterií. Bez ní bychom si luxus,
jaký nám v osadě Rezek u Rokytnice nad Jizerou poskytl Penzion
Hájenka s krásnými pokojíčky,
bazénem přístupným naprosto
bez omezení a výbornou kuchyní,
absolutně nemohli dovolit. Takže

Z výletu na Dvoračky

děkujeme moc! Troufám si říci,
že jsme využili každičké minuty
naplno.
V pátek jsme po večeři absolvovali první tréninky. Když tančila
Zahra, Dance Factory naskákala
do bazénu a naopak. Některé holčiny se šly ještě vybít do posilovny,
a když jsme se večer potkali v improvizovaném, ale luxusním kině,
jak jinak než u tanečního filmu,
tak jediný, kdo vypadal unaveně,
jsme byly my lektořinky. A to Irča
ještě neúnavně zdobila u filmu ruce
hennou.
Ráno ještě ani budík nezazvonil
a nade mnou už to pobíhalo jak
stádo ježků. Snídaně přitom byla
již v půl osmé. Vyhlásili jsme hru
na vraha, která měla nenápadně
plynout celičký čas během jakékoliv další činnosti, ale způsobila
jen o to vyšší aktivitu, chichotání,

nahánění, skákání, běhání po schodech… Neuvěřitelné! Během dopoledních tréninků opět zvládla druhá
skupina ještě plavání, aquaerobik
pod laskavým vedením Markétky
Švíkové, stolní hry či posilovnu.
Je možné, abychom je neudolaly?
Naštěstí, navzdory předpovědi
počasí, bylo venku moc krásně,
i když chladno a tak jsme to všechno vyhnali na výlet. Dobré tři,
čtyři hodiny jsme ťapkali směrem
na Dvoračky. Zahra se vracela
maličko dříve, aby holky stihly
trénink ještě před večeří. Zdravé
jádro poměrně svižnou chůzí vyšlo
až nahoru a fofrem zase zpátky. Večeře – mňam, pak kurz líčení, aby
nám aspoň trochu slehlo, a večerní
trénink Dance Factory. Mezi tím,
jako perpetuum mobile, členky
Zahry opět naskákaly do bazénu.
Hrdě ale mohu podotknout, že

Trénink Dance Factory

u sobotního filmu už byl klid. Když
skončil, uklidili se všichni do pokojů a ráno, když mi zazvonil budík,
bylo ticho. Dva dny nám trvalo
potvůrky utahat.
Dnes (pondělí) se skoro nemohu
hýbat, bolí mě snad všechno, ale
mám skvělou náladu. Uvolněné
endorfiny, báječné holky puberťačky, příroda a příjemný pocit
z obrovského kusu práce, který
máme všichni za sebou. To už je
pádný důvod k dobré náladě.
Co říci závěrem? Věřím, že soustředění dalo holčinám spoustu nových tanečních zkušeností, věřím,
že nám všem dalo spoustu hezkých
osobních zážitků, a věřím, že se
všichni těšíme na to další. Ať už to
zní pateticky, Život je hra je součástí
mé rodiny a já jsem vděčná, že s jejími členy můžu trávit volný čas.
Hanka Pánková, Život je hra
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Tituly mistrů světa v karate WSKU
putovaly do Sadské
Každý sportovec touží po tom,
aby alespoň jednou ve své sportovní
kariéře mohl poměřit své síly s těmi
nejlepšími světovými šampióny
z celého světa. Tento sen se splnil
hned čtyřem sadským karatistům,
kteří si díky svým dosavadním
sportovním úspěchům zasloužili
nominaci na 5. Mistrovství světa
v karate WSKU konaném ve dnech
4. až 6. dubna v hlavním městě Kosova, Prištině. Ze sadského oddílu
odjeli pod záštitou Czech Shotokan
Karate Union (CSKU) hájit české
barvy Josef Černík, Filip Černík,
Vojta Procházka a Filip Krišal.

závodníků z více než dvaceti zemí
celého světa. Byly mezi nimi i takové země jako Kirgizstán, Turecko,
Albánie, Sýrie, Bosna a Hercegovina, Ázerbajdžán, Rumunsko, Velká
Británie, Kosovo, Německo nebo
Švýcarsko.
Za naše závodníky vstoupili
do bojů jako první Filip Krišal,
Vojta Procházka a Filip Černík
v kategorii Shobu Ippon kumite,
kde karatisté bojují pouze na dva
body systémem „náhlá smrt“ (vítězí ten závodník, který získá jako
první dva body bez ohledu na časový limit). Už po prvních zápasech

Kluci obětovali několikaměsíční
přípravě téměř všechen svůj volný
čas, a dokonce i tréninky na nadcházející zkoušky stupně technické vyspělosti, které budou muset dohnat.
V prištinské městské hale nastoupilo k zápasům několik stovek

jsme zaregistrovali, že tamní rozhodčí „pouští“ i nečisté techniky
a našim klukům začaly přibývat
první modřiny. Všem nám bylo
jasné, že případné medaile je budou
bolet. I přes to všechno se jako první probojoval do finále Filip Krišal

Malá vosí zlatíčka

Nejmladší Vosy bojovaly celou
sezónu se staršími soupeři a tak se
již těšily na střetnutí se stejně starými hráči. To se jim poprvé povedlo
v Plzni, ale tam byla nakonec většina týmů chlapeckých. Na turnaji
v Litoměřicích to měla být pouze
dívčí družstva, ale Basketbalová
škola Praha přivezla mix, kde převažovali také chlapci. My jsme se
však od Vánoc posunuli dopředu
a kluků se nebojíme.
To ukázal hned první zápas
s BŠ Praha, kde vynikaly výrazné
chlapecké individuality. Poločasové
skóre o 4 body věstilo napínavý
konec, ale holky ve 3. čtvrtině zapnuly na vysoké obrátky a soupeře
nepustily přes polovinu. Natáhly
naše vedení až na 24 bodů. Tím
měla poslední pětka svoji úlohu
ulehčenou. Bojovným výkonem

klukům nedovolila zápas otočit
a naše holky po zásluze vyhrály.
Jak se ukázalo vzápětí, byl to nejdůležitější zápas turnaje. Vosinky si
pak lehce poradily s Českou Lípou
i děvčaty z pořádajících Litoměřic
a přivezly domů zasloužené první
zlato.
Nás potěšila agresivní rychlá
hra i kolektivní pojetí, kterým se
od soupeřů výrazně odlišovaly.
Bodově se nejvíce zapsaly Jeníková
(41), Klokočníková (35), Franková
(22), Staňková (21). Další však
předvedly také výborné výkony
(Strnadová, Čebotaru, Velechovská, Gruntová i Reitzová) a přispěly velkým dílem v obraně i útoku
k celkovému výsledku. V Litoměřicích se tak představila nová sadská
dívčí generace ve výborném světle.
Blanka Žánová

a svým vítězstvím nad závodníkem
z Albánie získal i první titul mistra
světa. Vojta nastoupil ve finálovém
zápase proti domácímu borci a už
v prvních vteřinách si připsal cenný bod. Od titulu mistra světa jej
dělil pouhý jeden další bod, když
soupeř o titulu světového šampióna
rozhodl tříbodovým kopem na hlavu. Vojtovi zůstal titul vicemistra
světa a hezká stříbrná medaile.
Filip Černík, motivován úspěchem
svých oddílových kamarádů, neponechal nic náhodě a zajistil si
rovněž postup až do finále. Zde
si s přehledem poradil s domácím
borcem a druhý mistrovský titul
byl doma!
Po těchto úspěších jsme všichni
začali věřit, že naši kluci své výkony zopakují i v královské disciplině
WKF kumite individual. Zde se
v silně obsazených kategoriích naši
karatisté probíjeli až k medailovým
pozicím. Všichni tři nakonec obsadili vynikající třetí místa, s čímž
nikdo z nás nepočítal!
Vojta spolu s Filipem Krišalem, povzbuzeni svými úspěchy.
nastoupili navíc ještě v kategorii
kumite týmů (12–13 let bez rozdílu
hmotnosti), kde proti sobě bojují
postupně soupeři z jednotlivých tří
až čtyřčlenných týmů a hodnotí se
celkový výsledek ze všech zápasů.
Tým jsme postavili ještě se dvěma
malými šikovnými závodníky
z Fight clubu České Budějovice.
Karatisté z našeho reprezentačního
týmu byli téměř o dva roky mladší
a bezmála o dvě hlavy menší než
jejich soupeři; dokonce i rozhodčí
se přišli několikrát ujistit, zda to
s jejich startem myslíme vážně.
Kluci však nezapřeli bojovnost
lva vyšitého na prsou a doslova se
probili až ke třetímu místu, čímž
si získali sympatie a obdiv nejen
u přihlížejících diváků, ale i u rozhodčích. Bylo až dojemné sledovat,
jak se naši mladí bojovníci, kteří
mezi sebou soupeří na domácích
soutěžích, dovedou semknout, a jak
jim ve vzájemném objetí po vy-

hraném zápase nad reprezentanty
z Rumunska tečou po tvářích slzy
štěstí.
V sobotu nastoupil do zápasů
náš nejlepší závodník Josef Černík.
S medailí jsme počítali snad všichni, otázkou bylo, jaká bude. V kategorii Shobu Ippon kumite postoupil
Pepa hladce až do finále, ve kterém
svého soupeře vyprovodil z tatami
za 16 sekund a získal tak další titul světového šampióna pro české
barvy! Po těchto zápasech už snad
nikdo o zlatu v kategorii WKF kumite nepochyboval. Zde nedal Pepa
soupeřům šanci a svými precizními
a tvrdými technikami dokázal, že
patří nejen mezi českou, ale už
i mezi světovou špičku v karate.
Když si ve finálovém zápase poradil se soupeřem z Turecka, mohli
jsme začít slavit další mistrovský
titul!
Čeští karatisté odvedli na šampionátu kvalitní výkony, o čemž
svědčí i skutečnost, že naše reprezentace obsadila v celkovém
počtu získaných medailí druhé
místo, hned za pořadatelskou zemí.
Velkou měrou tomu pomohli čtyři
karatisté ze sadského oddílu Shotokan karate Dó – TJ Sadská, kteří
jich domů přivezli celkem deset
z devíti obsazených kategorií! Je
vidět, že i když jsme v porovnání
s jinými kluby poměrně malý oddíl,
převažuje kvalita našich karatistů
nad kvantitou, za což patří dík
zejména trenéru Milanu Jančákovi.
Velké poděkování patří i Pepovi
Černíkovi, který věnoval čas nejen
své přípravě na mistrovství, ale
pod dohledem trenéra intenzivně
připravoval i své oddílové spolubojovníky.
Na závěr bych chtěl jménem
celého sadského oddílu karate, jménem závodníků a rodičů poděkovat
městu Sadská za finanční podporu,
bez které by se tato akce jen těžko
uskutečňovala. Poděkování patří
i firmě Parker Hannifin, s. r. o.,
za podporu sadského karate.
Jan Procházka

Sadská na druhém místě

Ve skupině A 2. kuželkářské ligy mužů si po 20. kole Sadská udržela
2. místo v tabulce. Na vyhrávající vrchlabský tým ztrácí 5 bodů. Na třetím
místě s odstupem jediného bodu se drží Jihlava.
V hodnocení jednotlivců se po 20. kole drží ze sadských hráčů stále
nejlépe Aleš Košnar (5. místo), následuje Václava Schejbal (8.) Tomáš Bek
(11.), Martin Schejbal (33.), Antonín Svoboda (38.) a Václav Pešek (40.). -zr-
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