SADSKÉ
NOVINY

Číslo: 12, ročník: 18, vychází 21. 12. 2017

Stromeček i město svítí
První adventní neděli se na nás sice podívalo sluníčko, ale po náměstí se
proháněl pěkně studený vítr. Šikovné děti z mateřské školky a děti z druhých tříd základní školy však ukázaly, že nejsou z cukru.

Po přivítání starostou Milanem Dokoupilem krásně zazpívaly a zarecitovaly koledy i vánoční básničky, abychom se naladili na pokojné období Vánoc. V půl páté
se pak rozzářil rostlý stromeček, na kterém přibyly nové ozdoby i krásná světýlka.
Spolu s ním se rozsvítila i světelná výzdoba ve městě. U parku si všichni příchozí mohli pohladit krotké ovečky, oslíka, krávu, poníka, husy a dokonce i holuby.
V „Betlémě“ samozřejmě nechyběly ani jesličky s „Jezulátkem“. Zvířátka byla
i na pódiu, a to cvičené kozy, které se uměly poklonit, skákat a dokonce i tančit.
Děkujeme vám i vašim dětem, že jste přišli a strávili s námi příjemný večer, přestože
se rozsvícení stromu současně konalo i v jiných, větších a bohatších městech. Děkujeme učitelkám z mateřské školky a učitelkám druhých tříd základní školy za trpělivost a nápady, které do vystoupení s dětmi vložily, kuchařkám MŠ za výborný
štrůdl. Děkujeme městské policii za spolupráci, děkujeme Michalovi Němečkovi,
Janu Slavíčkovi, Standovi Potměšilovi a pánům Moravcovi a Zahálkovi za technické zabezpečení akce, Tomášovi Bělskému za živý Betlém, hasičům za bezva svařák a skvělý punč. Děkujeme knihovně K. Viky za pomoc a zázemí a Městu Sadská
za podporu.
Přejeme vám krásné a klidné prožití Vánočních svátků a rok 2018 plný zdraví, štěstí a splněných snů
Zdenka Hamerová a Milena Karafiátová, KIC

ZDARMA

Milí čtenáři,
Další rok uplynul a my jsme zase o rok
starší. Děti nám rostou před očima a my
si přejeme zpomalit čas. Stále se nám ho
nedostává, stále něco nestíháme. Honíme se za splněním termínů a všemožných přání.
Když už nejde zpomalit čas, pojďme
zpomalit my. Aspoň na krátkou chvilku.
Zastavme se během svátků s přáteli, sejděme se s rodinami a užijme si krásné
chvíle s blízkými.
Přeji vám všem klidné Vánoce a hodně
štěstí a radosti v novém roce.
Milan Dokoupil, starosta města
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Ze zasedání Rady města
Sadská dne 22. 11. 2017
Rada města schválila: Smlouvu
o dílo s BDO Advisory s. r. o., Karolínská 4, 186 00 Praha 8, na zpracování analýzy ochrany osobních údajů k posouzení shody s nařízením
EP a Rady EU (nařízení GDPR)
včetně návrhů na opatření pro MěÚ
Sadská, MP Sadská a příspěvkové
organizace města Sadská za cenu
69.000,‑ Kč bez DPH.
Rada města vzala na vědomí: Informaci ředitelky MŠ Sadská o uzavření MŠ ve dnech 27. 12. 2017 –
02. 01. 2018.
Rada města schválila: Darovací
smlouvu s panem M. Richtrem, Hořátev, kterou městu Sadská poskytuje finanční částku ve výši 10.000,‑
Kč na novoroční ohňostroj ve městě

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

Ze zasedání Rady města Sadská dne 05. 12. 2017
Rada města schválila: Rozpočet příspěvkových organizací ZŠ
Sadská, MŠ Sadská a KIC města
Sadská na rok 2018. Dále schválila
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací ZŠ Sadská,
MŠ Sadská a KIC města Sadská
na ro 2019 – 2020.
Rada města schválila: Plán účetních odpisů města Sadská pro rok
2018 ve výši 2.873.049,15 Kč.
Rada města schválila: účetní odpisový plán ZŠ Sadská, MŠ Sadská
a KIC Sadská na rok 2018.
Rada města schválila: Darovací smlouvu s firmou Alfa Union
a. s., Praha 4, kterou městu Sadská
poskytuje finanční částku ve výši
20.000,‑ Kč na novoroční ohňostroj
ve městě Sadská.
MAS Podlipansko předložila městu Sadská strategický dokument
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN na Nymbursku na léta 2018 – 2023 a dokument Memorandum o spolupráci.
Město Sadská souhlasí: S předloženým strategickým dokumentem
MAP ORP Nymburk 2018 – 2023
a s připojením se k Memorandu
o spolupráci.
Rada města schválila: Smlouvu
na zabezpečení činnosti koordinátora BOZP na staveništi na akci
rekonstrukce ulice Pražská s panem
Miroslavem Rutrichem, Poděbrady

Z usnesení Zastupitelstva města Sadská, které se
konalo dne 06. 12. 2017
Zastupitelstvo města schválilo:
Prodej pozemku parcelní číslo
4124 o výměře 41 m2 (ostatní plocha, jiná plocha) panu Václavu
Wertheimovi, Sadská za cenu 400,‑
Kč za 1 m2. Záměr byl zveřejněn
ve dnech 06. 03. – 22. 03. 2017.
Zastupitelstvo města schválilo:
Rozpočet města Sadská na rok
2018, který vychází z upraveného
střednědobého výhledu města Sadská na rok 2018 s tím, že schodek
ve výši 16.982.165,‑ Kč bude kryt
z přebytku finančních prostředků
z minulých let.
Zastupitelstvo města schválilo:
Rozpočet VHČ města Sadská
na rok 2018.
Zastupitelstvo města schválilo:
Příkazní smlouvu s městem Městec Králové na zajišťování ostatní
dopravní obslužnosti v roce 2018
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za celkovou částku 586.620,‑ Kč.
Zastupitelstvo města schválilo:
Poskytnutí dotace CSZS Poděbrady o. p. s., nám. T. G. Masaryka
1130/18, 290 01 Poděbrady, ve výši
485.700,‑ Kč a zároveň schválilo
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Zastupitelstvo města schválilo:
Ceník hospodářské činnosti, kterým se stanovují podmínky a ceny
prodeje dřeva z veřejné zeleně.
Zastupitelstvo města schválilo:
Termíny zasedání ZM v roce 2017:
07. 02., 18. 04., 13. 06., 12. 09., další termíny budou stanoveny po volbách do ZM v říjnu 2018.
Zastupitelstvo města schválilo:
Převod movitých věcí v hodnotě
84.984,30,‑ Kč do vlastnictví spolku SDH Sadská, IČ: 64733521, Karoliny Světlé 1161, 289 12 Sadská.

OZNÁMENÍ
Upozorňujeme občany, že poslední den, kdy bude možné
přijímat platby v hotovosti nebo kartou v pokladně MěÚ
Sadská je 27. 12. 2017.
Pozdější platby budeme moci přijmout až po Novém roce.

po dobu 12/2017 – 04/2018 za celkovou cenu 45.375,‑ Kč s DPH.
Rada města schválila: Smlouvu
o nájmu prostoru s firmou ISOSTAV a. s., Praha 5, na jejímž pozemku parcelní číslo 1649/1 bude
mít město Sadská uskladněn materiál k dalšímu využití za měsíční
nájemné ve výši 6,‑ Kč za 1 m2.
V rámci rekonstrukce bytového
domu Kostelní 78 došlo v rámci
méněprací (levnější dveře ve větším počtu) a víceprací (např. opravy vnitřních omítek, opravy zdiva za radiátory, doplnění kleštin
na stávající krov) k navýšení nákladů a zároveň k prodloužení termínu
dokončení.
Rada města schválila: Dodatek
ke smlouvě o dílo s firmou Prostav s. r. o., Na Chmelnici 533/II,
290 01 Poděbrady, kterým se zvyšuje cena díla o 138.684,‑ bez DPH
(159.486,60 s DPH) a prodlužuje se
termín dokončení do 31. 01. 2018.
Rada města schválila: Smlouvu
o spolupráci s firmou První novinová společnost a. s., Praha 9, na základě které budou na 3 pozemcích
ve vlastnictví města Sadská umístěny předávací schránky na tiskoviny pro občany města za odměnu
ve výši 750,‑ Kč ročně za 1 schránku
o rozměrech 0,5 m2.
Rada města povolila: Panu Michalu Remsovi, Sadská, prodej
kaprů na dvoře hasičské zbrojnice
ve dnech 21. – 23. 12. 2017.
Rada města schválila: Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení
za dne 30. 07. 2007 se společností

ELEKTROWIN a.s., Praha 4, kterým dochází od 01. 01. 2018 k rozšíření zpětně odebíraných sběrných
skupin elektrozařízení.
Rada města schválila: Smlouvu č. 103/2018 o uložení odpadu
na skládku Radim mezi městem
Sadská a obcí Radim na rok 2018
za cenu ve výši 895,‑ Kč bez DPH
za 1 tunu.
Rada města schválila: Smlouvu
č. 103/1/2018 o odvozu odpadu
kontejnerem obce Radim a uložení na skládku Radim mezi městem Sadská a obcí Radim na rok
2018 za cenu uložení 1 t odpadu 895,‑ Kč bez DPH, dopravné
ve výši 28,‑ Kč/km bez DPH a výkon na místě, činnost přídavného
zařízení 90,- Kč/ks bez DPH.

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Městské policii Sadská a SDH Sadská,
za celoroční vstřícnost a spolupráci při akcích
konaných Mateřskou školou Třebestovice, p. o.
Bc. Růžena Bucharová,
ředitelka MŠ Třebestovice, p. o.

SVÁŽENÍ ODPADŮ
Odpady se budou svážet během všech státních svátků
(25. 12., 26. 12. 2017 a 1. 1. 2018).
Přes zimní měsíce je nezbytné nádoby ke svozu připravit
již den před svozovým dnem a neuklízet je do doby, než
budou vysypané (dle počasí a sjízdnosti silnic se může
významně lišit čas svozu od toho, na který jste nyní zvyklí).
Pokud nebudete mít vysypanou nádobu, laskavě
telefonicky kontaktujte
CALL CENTRUM NYKOS: 702 208 250.
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Co nás čeká v roce 2018
Zastupitelstvo města na svém zasedání 6. prosince schválilo
rozpočet města na rok 2018. Rozpočet pro příští rok je schválen se schodkem ve výši 16,7 milionu korun. Příjmy města jsou
naplánovány ve výši 61,2 milionu korun a výdaje ve výši 77,9
milionu korun.
Město bude sice hospodařit s plánovaným schodkem, ale k žádnému zadlužení města nedochází. Budeme čerpat z rezerv, které se nahromadily v uplynulých třech letech a také očekáváme proplacení dotací z krajských a ministerských dotačních titulů, které by měly schodek podstatně snížit. V dubnu
roku 2018 bude definitivně splacen úvěr, který ještě zbývalo doplatit z minulých let. Sadská tak od léta 2018 bude zcela bez dluhu.
Během posledních let došlo k několika změnám rozpočtového určení daní,
což našemu městu přineslo dodatečné finanční prostředky do rozpočtu.
Rozpočet nám tak o několik milionů narostl a jsme za to rádi. Získáváme tak
možnost více investovat do oprav a dalších plánů. Bohužel nám však páni
poslanci pouze nepřidali na příjmech, ale zároveň nám nařídili také nové
výdaje. Dosti velkou část získaných příjmů tak musíme rozpustit do provozních a mzdových výdajů města.
A teď už k tomu, co nás v příštím roce čeká. Největší investicí bude oprava Pražské ulice. Ta probíhá ve dvou etapách. První etapa od staré lékárny
po křižovatku s Resslovou ulicí začala nyní v listopadu a bude pokračovat
až do pozdního jara. Termín dokončení této stavby je stanoven na 30. dubna
2018 a stavba bude stát celkem 4,7 milionu korun. Druhá etapa bude spočívat v přestavbě náměstíčka před bývalou restaurací Na Schůdkách. Na tuto
etapu je momentálně zpracován projekt a je zažádáno o stavební povolení.
Stavba je předpokládána v průběhu letních a podzimních měsíců, bude záležet na průběhu soutěže na dodavatele stavby. Odhadovaná cena před výběrovým řízením se pohybuje kolem 4 milionů korun. Tyto stavby vylepší
vzhled Pražské ulice, ale hlavně umožní chodcům bezpečný pohyb z centra
města západním směrem. Také křižovatka s Tyršovou ulicí bude mnohem
přehlednější a bezpečnější.
Další na řadě je oprava ulice Podskalí. Tato rekonstrukce je v plánu už delší
dobu, ale stále jsme čekali na přislíbenou dotaci. Bohužel dotace nám nakonec schválena nebyla a tak na jaře začneme s rekonstrukcí ulice sami. V Podskalí bude vyměněn povrch komunikace, opravena parkovací místa a přibude chodník. Oprava bude stát 3,8 milionu korun a termíny budou upřesněny
po uzavření dodatku ke smlouvě s dodavatelem prací.
Budou pokračovat práce na náměstí, kdy vybudujeme nový chodník od nároží u drogerie k přechodu u pošty, a to podél parkovacích míst. Zároveň
bude dokončena oprava Mariánského sloupu a upraveno jeho okolí do důstojnější podoby. Práce budou určitě dokončeny do letních měsíců, tak aby
nebylo ohroženo konání Posvícení. To také, po negativních zkušenostech
z posledních let, proběhne v novém formátu a s novým provozovatelem.
A teď ještě stručně k dalším projektům ohledně komunikací: chystá se vybudování přechodu pro chodce přes Poděbradskou u křížení s ulicí Na Valech,

čekáme na stavební povolení. Navazující chodníky v Poděbradské a Hlouškově ulici jsou také projektovány, jejich oprava a budování bude zahajováno
podle finančních možností. Jako první z polních cest v okolí Sadské přijde
na řadu Pístecká cesta, bude srovnána a dostane nový mlatový povrch z lomového prachu.
Chodníky a silnice nejsou to jediné, co potřebujeme opravit. Takže dokončíme opravu obecního domu číslo 78 v Kostelní ulici a na začátku roku budou přidělovány byty ve výběrovém řízení. Podepsali jsme novou nájemní
smlouvu s majitelkou objektu kina, díky dohodnutému kompromisu budeme moci v kině vybudovat novou plynovou kotelnu a znovu ho tak budeme
moci začít plně využívat. Budeme pokračovat dál ve výměně topení v obecních bytech, tak abychom zcela opustili vytápění pevnými palivy a přispěli
k lepšímu ovzduší v našem městě.
Poslední investicí, kterou bych rád oznámil, je pořízení nového hasičského
vozu pro naši jednotku dobrovolných hasičů. Zcela nové vozidlo bude stát
7,6 milionu korun a nemohli bychom si ho dovolit bez získané dotace ve výši
7,2 milionu korun. Hasiči určitě přichystají velkou oslavu, na kterou budeme všichni zváni. Pro naše hasiče a hasičky to bude splnění letitého snu.
Závěrem zmíním jednu provozní změnu. Je zřejmé, že naše sběrné dvory začaly být využívány občany z jiných obcí a některými živnostníky k ukládání
jejich odpadu. Likvidaci tohoto odpadu potom platíme z našeho poplatku.
Bohužel náš pracovník na sběrném dvoře není oprávněn kontrolovat občanské průkazy, a proto přistupujeme k jinému opatření. Při placení poplatku
za popelnice každý obdrží speciální kartičku, bez které mu nebude umožněno ukládat odpad na našich sběrných dvorech. Kartička je nepřenosná a je
vázána na popisné číslo.

Milan Dokoupil,
starosta města

Nová rozhlasová síť
Jistě jste si všimli, že byla v našem městě zprovozněna
nová síť bezdrátového rozhlasu. Nový varovný systém
nabízí řadu výhod.
Je ovládán bezdrátovou technologií a je propojen s integrovaným
záchranným systémem. Moderní technologie nejenže nepotřebují
„dráty“, ale umožní také ovládat tlampače v jednotlivých ohrožených či jinak dotčených oblastech.
Spojit se s ampliony nemusí pouze centrála integrovaného záchranného systému, ale také městský úřad a dokonce několik vybraných
mobilních telefonů. Výhodné je také to, že v případě výpadku elektřiny vydrží ampliony vysílat
72 hodin na vlastní zdroj.
Vzhledem k tomu, že se jedná o technologicky nové zařízení, obsluha se s ním bude v nejbližších
několika dnech seznamovat. Prosíme proto o shovívavost v případě přehmatů obsluhujících osob.
V rámci zkušebního provozu, který bude probíhat celý prosinec 2017 a leden 2018, Vás žádáme
o věnování pozornosti slyšitelnosti hlášení ve všech částech města. Případné nedostatky, jako
je malá či naopak příliš velká slyšitelnost na určitých místech města, nám, prosíme, nahlaste
na městský úřad paní Koubové, nebo na telefonních číslech 325 546 605, 720 959 943. Případně
na email koubova@mesto‑sadska.cz.
Na základě těchto podnětů pak bude zhotovitelská firma provádět korekce nastavení jednotlivých
ampliónů.

‑R‑

P.F.2018

SADSKÁ

Starosta města
Milan Dokoupil

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně
dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví přejí

Místostarosta města
Václav Frank

ZE SPORTU
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Paměť a její trénování
Každý den na naši paměť útočí nespočet vjemů. Jsme však
schopni si alespoň ty podstatné zapamatovat a následně vybavit? Pro mnohé z nás to bývá především s postupujícím věkem čím dál větší oříšek. Na naši paměť má neblahý vliv stres,
přepracování, nezdravý způsob života, nedostatek spánku, ale
také laxní přístup. Pokud paměť dostatečně netrénujeme, začne
chřadnout podobně jako nepoužívaný sval.
Na paměť nemá zas až takový vliv věk, ale především míra trénovanosti.
Pokud budete svou paměť dostatečně trénovat a nebudete duševně pasivní,
můžete na tom být bez problémů lépe než člověk o generaci mladší.
Obzvláště senioři jsou ohrožení sníženou duševní aktivitou, která má posléze neblahý vliv na jejich paměť. Pokud patříte právě do této skupiny, rozhodně nezoufejte. Stačí, když se budete svou hlavu snažit nějak zaměstnat.
Možností je spousta! Čtěte, luštěte křížovky, koukejte na naučné pořady
či vědomostní kvízy, zajímejte se o své okolí, poznávejte nová místa, nevyhýbejte se společnosti, nebo třeba zvolte netradiční cestu do obchodu či si
zkuste vyčistit zuby druhou rukou než obvykle. To vše pomáhá namáhat
mozek a udržet paměť v kondici.
Ti z Vás, které by zajímalo téma tréninku paměti, se mohou přihlásit
do kurzu, který se bude konat od 11. ledna 2018 každý čtvrtek od 10:00
v zasedací místnosti Městského úřadu Sadská po dobu 10 týdnů. Kurz
bude probíhat zábavnou formou a bude zaměřen na procvičení krátkodobé i dlouhodobé paměti, koncentrace a podpoření Vaší kreativity, která má
v procesu zapamatování nezastupitelné místo. Celý kurz je pro účastníky
zdarma, lektorku hradí město Sadská, jako vánoční dárek seniorům a invalidním spoluobčanům.

Petra Veselá, lektorka

Jubilanti

Blahopřejeme občanům, kteří oslavili
nebo oslaví 70 a více let a přejeme jim především
pevné zdraví a hodně spokojenosti.
Štěpánka Moravcová
Antonie Zelinková
František Homola
Dagmar Pešková

Dagmar Dvořáková
Antonín Černý
Jan Košan
Ludvík Roubíček

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

Kam se stromečky po Vánocích?
Pokud doma netopíte dřevem, či uhlím a máte doma krásný stromeček, budete po vánocích určitě řešit problém kam sním? Jednoduše jej odstrojený
doneste na některé sběrné místo ke kontejnerům, odkud je budou zaměstnanci údržby města průběžně odvážet. Nebo jej dovezte přímo na sběrný
Bio dvůr a hoďte přes plot do zadní části, kde se skladují větve.

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) individální uložení na Biodvoře na telefonním
čísle 604 447 505 (pan Němeček), nebo si můžete přímo objednat odvezení bioodpadu (Multicar, či velkoobjemový kontejner Avia) na telefonu
602 496 028 (pan Doležal).

V pondělí 11. prosince 2017 město Sadská slavnostně ocenilo dobro‑
volné dárce krve. Zleva: Jana Baarová, Milan Buchar a Ivana Šimková.

Doplnění zeleně v Sadské

V posledním listopadovém týdnu proběhla dosadba stromů v našem městě.
Jedná se o 4 kusy jasanů (Fraxinus excelsior), které jsou zasazeny ve směru
pokračování aleje v ulici K Cyklostezce až za odpočívadlo na začátku cyklostezky. Další 2 stromy stejného druhu jsou vysazeny před odpočívadlem
za železnicí tak, aby v budoucnosti stínily zde zbudovanou lavičku z jižní
strany. V ulici Mládežnická na dětském hřišti byly po dohodě s paní Snopkovou zasazeny 2 kusy katalpy (Catalpa bignonioides „Nana“). Jedná se
o deštníkovivý kultivar, který byl zvolen úmyslně proto, aby stínil v letních
měsících pískoviště a posezení na uvedeném hřišti a přitom nezasahoval
do přilehlé zahrádky.
Poslední strom borovice černé (Pinus nigra) byl umístěn u kruhového objezdu. Zde se jedná o výměnu uhynulé jedle korejské (Abies koreana). V tomto
roce to byla poslední akce ve výsadbě zeleně.

Karel Skřivánek

Fotografie z rozsvěcení vánočního stromku

Čtyři mistrovské tituly, 1x stříbro a 1x bronz na Mistrovství ČR 2017
O víkendu 2. – 3. 12. 2017 se v Karlových Varech konalo Mistrovství ČR Českého svazu karate všech věkových kategorií, kterého se zúčastnilo přes 700 nejlepších českých karatistů z 87
českých klubů.
Republikového šampionátu a vyvrcholení celé české sportovní sezóny
2017 se zúčastnilo 9 našich nominovaných mladých karatistů. Konkrétně: Jakub Hasan, Karel Blažej, Luděk Melich, Lukáš Kadlec, Ron Sieger,
Natálie Krátká, Vojtěch Procházka, Filip Krišal a Filip Černík. V novém
klubovém oblečení zakoupeným z dotace města Sadská všichni příkladně
bojovali za sebe, za náš klub a naše město. Sadští karatisté z našeho malého
oddílu opět zářili. Přivezli domů 6 cenných kovů a další tři umístění v bodované osmičce nejlepších.
Filip Krišal: Filipovi to po zásluze konečně vyšlo. Po několika předchozích
„smolných“ stříbrných medailích získal konečně svůj první titul MISTRA
ČR. Na MČR se představil v kategorii kumite dorostenci ‑57 kg ve výborné
formě a svým soupeřům nedal šanci. Vůbec se jim nedařilo na něho zabodovat a všechny své zápasy vyhrál s nulou. Ve finále zvítězil nad svým věčným a kvalitním soupeřem Tinavským z Fight clubu České Budějovice 2:0.
Perfektní výkony, velká pochvala a jeho zasloužený mistrovský titul, který
mu už nikdy nikdo nevezme.
Filip Černík: Filip potvrdil ve své individuální kategorii kumite junioři
‑76 kg roli republikové jedničky. Prvním zápasem se trochu protrápil, ale
potom již ve finále soupeře Bouru z Gryf Liberec doslova deklasoval před
časovým limitem 8:0. Získal tak již svůj celkový čtvrtý titul Mistra ČR. Filip
nastoupil ještě v rámci hostování v týmové soutěži za Sport Union Ústí n/L
v kumite týmů juniorů a byl pro ústecký klub velkou posilou. Tým zvítězil
bez zaváhání naprosto přesvědčivě a Filip si přivezl do Sadské své druhé
zlato na šampionátu, tentokrát z týmové soutěže.
V rámci medailového ceremoniálu se dostalo našim Filipům velké cti.
Od rady Reprezentace ČR obdrželi za své celoroční sportovní výkony
a zisk titulů Mistrů ČR nominační certifikáty k účasti na únorovém
Mistrovství Evropy v karate mládeže, nejprestižnější světové asociace
WKF, které se bude konat v ruském olympijském městě Soči.
Kumite tým dorostenců: Historicky první titul Sadské v týmové soutěži.
Naši dorostenci ve složení Filip Krišal (Sadská), Ron Sieger (Sadská),
Martin Drábek (hostování ze Sport Union Ústí n/L) a Matyáš Malý (hostování z Shotokan Liberec) v dramatickém finále proti Fight clubu České Budějovice (nejúspěšnější oddíl celého MČR) otočili nepříznivě se vyvíjející
zápas a po výborných výkonech zvítězili 2:1.
Luděk Melich: V individuální kategorii kata starších žáků se mu sice nedařilo, ale svou kvalitu potvrdil v týmové soutěži kata starších žáků, kde
reprezentoval složený tým Středočeského kraje. Celý tým předvedl velmi
dobré výkony a svou vítěznou cestu skončil až ve finále. Byla z toho krásná
stříbrná medaile, kterou přivezl i do našeho oddílu.

Natálie Krátká: První velká bronzová medaile naší malé velké „dračice“
na republikovém mistrovství. Její dravost, odhodlanost a bojovnost ji mohou závidět téměř všichni kluci v našem oddíle. Natálie prohrála jen s vítězkou kategorie kumite starší žákyně nad 50 kg z Fight clubu České Budějovice, ale i v tomto zápase předvedla veliké bojové srdce. Patří jí velká
gratulace a obdiv za předvedené výkony.
Lukáš Kadlec: Soutěžil v kategorii kumite starších žáků ‑45 kg. Lukáš bojoval velmi dobře, ale bohužel se musel potýkat nejen se soupeři, ale i se
svou nemocí, a to ho asi stálo medaili. Po dvou vítězstvích a dvou porážkách obsadil pěkné 5. místo.
Jakub Hasan: Na svém premiérovém MČR závodil v kategorii kumite
mladších žáků ‑41 kg a svými výkony ukázal, že by mohl být výborným závodníkem, ale doplácí na svou horší docházku na tréninky. Sice se v premiéře umístil na krásném 5. místě, ale příště by to mohlo být ještě lepší, kdyby…
Karel Blažej: V kata mladších žáků se mu nedařilo. V kumite mladších
žáků ‑35 kg obsadil pěkné a bodované 7. místo.
Vojtěch Procházka: Vojta byl v kategorii kumite dorostenců nad 70 kg
kandidátem na medaili. V prvním kole přesvědčivě zvítězil. Ve druhém
narazil na faulujícího a neférového soupeře, který ho zranil tak, že Vojta
nemohl pokračovat v soutěži. Soupeř byl sice diskvalifikován pro hrubost
a způsobení zranění, ale Vojtovi to nebylo nic platné, protože už do bojů
o medaile s dalšími soupeři nemohl ze zdravotních důvodů nastoupit.
Trenér oddílu karate Milan Jančák byl s celkovým výkonem všech našich
mladých sportovců velmi spokojen a všem, kteří se MČR zúčastnili, děkuje
za jejich vystupování a vzornou reprezentaci sadského klubu na tomto národním šampionátu.
Mladí karatisté v čele se svým trenérem Milanem Jančákem a jejich rodiče
děkují Městu Sadská a společnosti Parker Hannifin s.r.o. za celoroční finanční podporu při jejich tréninkové a soutěžní činnosti.
Více fotografií na stránkách www.karatesadska.cz
Všechny výsledky z MČR 2017 na www.karaterec.com/cz/
Josef Černík st.
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Šachy opět úspěšné

Adventní čas v MŠ Sadská

Žáci ZŠ Sadská se zúčastnili regionálního přeboru škol v šachu v Nymburce. Naši školu reprezentovala dvě družstva. Za 1. stupeň Adam Gott, Alex
Čechrák, Petr Čížek, Jindra Havel, Roman Čížek. Za 2. stupeň Matěj Škrabánek, Ondra Laštovka, Lukáš Pekárek, Tomáš Vopěnka.

V prosinci je večer dlouhý,
právě na pohádky.
Z roku zbývá kousek pouhý,
poslední a krátký.
Měsíců je dvanáct v roce,
prosinec je jeden.
Postará se o Vánoce
a zas bude leden.
První adventní neděli se konalo slavnostní rozsvícení rostlého stromu
na sadském náměstí, kterého se děti z MŠ Sadská nadšeně zúčastnily
a předvedly adventní vystoupení.
V úterý 5. prosince ráno děti napnutě čekaly na okamžik, kdy se ve dveřích každé třídy objeví sv. Mikuláš v doprovodu milého anděla a hrůzného
čerta. Děti napínavě vyslechly vše, co měl Mikuláš na srdci a společně si
všichni připomněli, že je třeba nezlobit, naopak pomáhat si a rozdávat kolem sebe radost. Za básničku nebo koledu byly děti Mikulášem odměněny
nadílkou. Čert se postaral o symbolické pokárání neposedných dětí.
Rády bychom poděkovaly panu Jiřímu Jeníkovi a jeho svěřencům za přípravu a průběh této již tradiční akce.

V kategorii 2. stupně soutěžilo sedm družstev. Chlapci sehráli tedy celkem
24 zápasů a prohráli pouze jediný. Přebor si užili a jejich vítězství bylo zasloužené. Postoupili do krajského kola!

Naši malí reprezentanti to měli o poznání těžší. V prvním utkání remizoval
Adam Gott na první šachovnici a ostatní utrpěli porážku. Pak se chlapci
„vzpamatovali“ a povedlo se jim dvakrát zvítězit. Nastoupili k poslednímu
utkání a bojovali o postup do krajského kola. A povedlo se! Remíza 2 : 2 jim
přinesla 2. místo a postup.
Dětem k výkonu a k postupu gratulujeme!
Martina Škrabánková

Reprezentace ve florbalu

Dne 6. 12. jsme se zúčastnili turnaje ve florbale na ZŠ RAF. Mezi třinácti
školami jsme nakonec obsadili 5. místo. Skvělý pocit jsme si přivezli nejen
z výkonu všech zúčastněných, ale i z chování a vystupování našich žáků.
Všem za výbornou reprezentaci děkujeme.

Návštěva divadelního představení v Praze

V pátek 1. 12. jsme se s KMD (Klubem mladého diváka) vydali do pražského divadla ABC na představení, které se jmenovalo České Vánoce.

Čertovský den

V pondělí 4. 12. proběhla ve škole příprava na svátek Mikuláše, uskutečnili jsme tradiční Čertovský den. Děti přišly v čertovských maskách,
ale objevili se i andělé a Mikulášové. O velké přestávce se všechny masky shromáždily na schodišti u stromečku, kde si zazpívaly čertovskou
písničku. Potom se děti vyfotografovaly a utíkaly zpátky do svých tříd.
Jaroslava Dobrá, 4. B
Představení trvalo přibližně hodinu a dvacet minut a herci nám svou hrou
přiblížili vznik a tradice Vánoc. Děj se odehrával ve vesnické krčmě, kde
o přízeň vesničanů soupeřil anděl s ďáblem. Hra byla zpestřena pěveckým
a hudebním doprovodem. Představení bylo zpočátku vtipné, po delší době
však malinko nezáživné. Cestou z divadla jsme se prošli vánoční Prahou
a viděli přípravy na nadcházející první adventní víkend.
Anička Šubrtová a Ondřej Černý, 9. B

Skanzen Přerov nad Labem

Družstvo sadských vos postoupilo v kategorii U14 do extraligy.
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V předvánočním čase se žáci čtvrtých tříd vydali na exkurzi do Přerova nad
Labem. Čekala na nás paní průvodkyně, která nám poutavým povídáním
přiblížila dobu dávno minulou. Seznámila nás se starými zvyky a obyčeji,
vysvětlila dobu adventu a příprav na Vánoce. Procházeli jsme jednotlivými
chalupami a obdivovali vybavení, připravené pokrmy a hlavně malý prostor, ve kterém žilo deset až čtrnáct lidí. Všechny místnosti
byly vánočně vyzdobené. Zavítali jsme i do staré školy, kam
se vešlo až sto dvacet žáků. Velký zájem vzbudila oslí lavice. Prohlídka byla pěkná, počasí nám přálo. Mysleli jsme
i na naše maminky, tatínky a sourozence a nakoupili dárky,
které jim ve vánočním čase udělají radost.
Žáci 4. A

Další tradiční akce se konala 6. prosince, kdy předškoláci ze tříd Delfínků
a Žabiček předvedli vánoční vystoupení na zasedání zastupitelstva města
Sadské. Našim milým zastupitelům předali přáníčka i perníčky a popřáli
jim vše dobré do nového roku.

Vánoční vystoupení celé MŠ Sadská se uskutečnilo 7. prosince v sadské
Sokolovně. Děti předvedly, co vše se ve školce naučily. Nejmenší roztomilí andílci tančili, malí čertíčci zpívali i tančili a největší předškoláci byli
pastuškové, kteří recitovali, zpívali, koledovali
a hráli na tradiční hudební nástroje, jakým je například fanfrnoch. Všem
dětem se vystoupení vydařilo a náleží jim velká pochvala za trpělivost, kázeň a snahu, kterou předvedly. Poděkování patří panu Hendrychovi za bezplatný pronájem sálu a panu Michalu Němečkovi, který vše skvěle vyfotografoval. Děkujeme za spolupráci také všem ochotným rodičům, kteří nám
pomohli vše po celé akci uklidit.
Předškoláci ze třídy Delfínků také potěšili svým vánočním vystoupením
všechny seniory v Domě s pečovatelskou službou v Sadské.
Ve čtvrtek 14. prosince zavítal do MŠ Sadská sám „Ježíšek“ s vánoční nadílkou
do všech tříd. Děti na jednotlivých třídách dárečky potěšily a vychutnaly
si příjemnou atmosféru při zvuku koled a ochutnávce voňavého cukroví,
které maminky napekly.
Ještě jeden krok
nám zbývá udělat.
Do nového roku
chceme vám štěstí přát.
Veselí a radost
jako na Vánoce,
ať vydrží vám,
v celém příštím roce.
Pedagogický sbor MŠ Sadská
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Z KULTURY

V neděli 3. 12. se uskutečnil 20. ročník pohádky s Mikulášskou
nadílkou v provedení DS Klicpera Sadská. Pohádku O Ztraceném závoji napsala Eva Serbusová, která se ujala i režie.
Královna lesa se skřítky a vílami se musí vypořádat se zlým
duchem Škodlivínem, který ničí vše co v lese roste. Obyvatelé
lesa za pomoci Kuby přijdou na to, jak bojovat proti zlému duchovi Škodlivínovi. Všichni tak les zachrání.

„Kachna“ bodovala Na Kovárně
v Poděbradech
Ve čtvrtek 23. 11. 2017 měla v Divadle Na Kovárně v Poděbradech premiéru známá komedie Kachna na pomerančích – autoři Marc – Gilbert Sauvajon, William Douglas Home – v podání Divadelního spolku Klicpera Sadská.
Premiéře předcházela více jak roční tvrdá práce pod vedením režisérky
Sylvy Triantafillou. Představení se rodilo těžce, a to nejen díky nutnosti
přeobsazení hlavní ženské role Liz Preston, ale také podmínek, ve kterých
jsme ke konci dvakrát týdně museli zkoušet. Mnohokrát jsme se přesvědčili o tom, že udělat dobře konverzační komedii není vůbec žádná legrace.
Díky pevnému režisérskému vedení se nám to povedlo, o čemž svědčil dlouhotrvající potlesk spokojených diváků a jejich první ohlasy bezprostředně
po premiéře.
Děkujeme rodinným příslušníkům, kolegům ze spolku, kamarádům a známým, kteří nás příjeli do Poděbrad podpořit a byli součástí publika, které
nám v divadle Na Kovárně vytvořilo úžasnou atmosféru a hnalo nás k co
nejlepšímu výkonu.
Velké díky za finanční podporu, poskytnutí služeb a pomoc při realizaci
představení patří Parker Prädifa, panu V. Frankovi, Výroba reklam – Ivan
Hubáček (tisk plakátů), panu M. Bittmanovi (přeprava kulis), kolegům
ze spolku Alče Fiuráškové (ušití ubrusů a potahů) a Michalu Němečkovi
(fotodokumentace), technikovi divadla J. Slavíčkovi (video) a v neposlední
řadě děvčatům z KIC města Sadská – ředitelce Zdence Hamerové a Míle Karafiátové – za administrativní zajištění a propagaci.
Úspěšně byla komedie Kachna na pomerančích reprízována 29. 11. 2017
v Pečkách.
Jaroslava Kynclová, DS Klicpera
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Kam vyrazit po Novém roce? Napište si do diáře

Pohádka s Mikulášskou nadílkou

V pohádce došlo k propojení zkušených herců s nastupující generací a nováčků. Pohádka se začala zkoušet začátkem prázdnin a před premiérou
i dvakrát týdně v nelehkých podmínkách. Odměnou pro herce byl téměř
zaplněný sál a potlesk malých a velkých diváků.

Z KULTURY

Děkujeme sponzorovi Reklamy Martin Richter, Aničce Kracíkové za zprostředkování plakátů a poskytnutí prostoru pro zkoušení centru „Život je
hra „. Petře Vávrové za ušití kostýmů pro víly a skřítky, Alešovi Vávrovi
a Pepovi Doležalovi za přípravu techniky a zapůjčení přímotopů, Milanu
Javůrkovi za pořízení fotodokumentace během zkoušek a premiéry, Radimu Keithovi za hudbu a písničky k pohádce. A největší poděkování patří
celému týmu, který se na pohádce podílel.
Na reprízu pohádky se můžete těšit 11. 2. 2018 v Kulturním domě v Pečkách. Těšíme se na Vás.
‑kic‑

Adventní koncert
Na adventním věnci zaplála v neděli 10. prosince druhá svíčka a my jsme
se sešli v kostele Sv. Apolináře, kde se konal koncert nazvaný Canto corno
con Vera. Mezzosopranistka Radka Kyralová a hornista Tomáš Kyral se
nám nejdříve představili na kůru v doprovodu opravených kostelních varhan v podání varhanice Věry Trojanové. Zbytek koncertu se odehrál již před
hlavním oltářem, jak jsme obvykle zvyklí. Chrámem zazněly melodie slavných světových i českých mistrů a na závěr jsme si všichni zazpívali směs
staročeských koled. Děkujeme, že jste přišli v tak hojném počtu i přes vskutku zimní počasí, dále děkujeme za spolupráci Římskokatolické farnosti
Nymburk, obzvláště pak Ing. Heleně Štěpánové.

V Sadské bude čarovat Sněhová královna!
Chcete, aby se vaše děti skvěle bavily? Aby pomohly statečné
Gerdě vysvobodit kamaráda Káje ze spárů Sněhové královny?
Vezměte je s sebou v sobotu 20. 1. do Sadské na náměstí.
Od 13 – 16 hodin zde pro vás Kulturní a informační centrum města Sadská
a společnost Velká dobrodružství připravily velké putování – Po stopách
Sněhové královny na motivy známé pohádky H.Ch. Andersena. Na kilometrové trase budou na děti čekat herci v překrásných kostýmech a u nich
budou děti na jednotlivých stanovištích plnit zapeklité úkoly. Pomohou děti
zasytit hrachem starou vránu a princi pochytat splašené koně? Dokáží čarodějnici nasbírat dost pavouků na polévku a hodné babičce rozpustit zakleté
rampouchy? Na startu děti vyfasují průvodní dopis, do kterého budou sbírat
razítka. V cíli pak od kouzelné Sněhové vločky dostanou všichni malí poutníci krásný dárek.
Doražte v jakémkoliv počasí. Budete se dobře bavit! Pokud nechcete stát
fronty, můžete si zaregistrovat čas na www.veldo.cz. START i CÍL: u KIC
města Sadská (Palackého nám. 257), kde bude v 1. patře připraveno občerstvení a něco na zahřátí pro malé i velké poutníky.
Vstupné je jednotné 50,‑ Kč.
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Z HISTORIE MĚSTA
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Sadští karatisté váleli na ME!

„Bejvávalo“ – Mik, miku, Mikuláš, donesl nám zimní čas…
a přináší Vám všem čtenářům Sadských novin vánoční
povídku, kterou znám z vyprávění pana Z. Němečka
(vinaře).

Psal se rok 1936.
Televize
tehdy
nebyla, rádio jen
tu a tam. V našem městečku
působil
spolek divadelních
ochotníků
při
církvi československé husitské,
který vždy dokázal ohromit spoluobčany svou fantazií, nápady a precizností.
Členové spolku hráli vlastenecké hry, dramata, operety i baletní
vložky, ale hlavně ty nejrozmarnější taškařice a k tomu patřila
i nadílka Mikuláše. Jak bylo po sklizni řepy a brambor, připravovala se jednoaktovka. Tu hraje jen málo herců, stačí malá lež,
záměna manžela s milencem, trocha lásky či žárlivosti, ale vždy
se šťastným koncem. Asi tak hodinka legrace a smíchu. Po tomto úvodním zahřívacím kole následovala nadílka. Dárky se přijímaly celý pátek v divadelní šatně. Rozdávala je pak svatá trojice
po jednoaktovce. Statný, vysoký Mikuláš, sličný blonďatý anděl
a sírou páchnoucí, chlupatý čert. Při rozdávání bylo vždy plno
smíchu a legrace. Mikuláš, světec, byl vždy pan Bílek – vysoký
s vousy a zlacenou mitrou, celý v bílém. Lepšího Mikuláše neměli ani v kostele. Když se jeho příjemný baryton rozléhal sálem
a přál všem přítomným
hostům šťastné
a veselé vánoční
svátky, zdraví,
štěstí a pohodu
a hlavně pěknou
zábavu,
zjihl celý sál.
Anděla představovala vždy
paní Majorová.
Pěkně urostlá,
štíhlá, s dolíč-

ky ve tvářích. Příjemná mladá
žena s plavými vlásky, které se jí
vlnily a sahaly po průsvitné říze
do poloviny zad až mezi křídla.
Samotná křídla stojí za zmínku.
To bylo něco! Pocházela z uhynulého labuťáka a místní všeuměl pan Řehák z nich udělal
dokonalou rekvizitu, která svými pohyby budila obdiv. A co
čert? Lepšího čerta neměli ani
v Národním, od samého satanáše k nerozeznání. Kostým
ušil na míru krejčí F. Janák.
Černé rohy byly ze starého obecního kozla. A ohonem mohl
manipulovat! – zdvíhat ho do výšky až andělovi do výstřihu.
Lidé v sále se mohli doslova „uřvat“ smíchy. A Pepa Hanousek?
To byl čert nejvyšší kvality. Při rozdávání dárků bylo vždy plno
legrace a smíchu. Pak se smetly zmuchlané papíry od dárků, nastrouhaly se svíčky na parkety, srovnaly se stoly a židle do jiných
formací, nastoupila kutálka a zábava pokračovala až do rána,
až do bílého kuropění!

Ve dnech 17‑19. 11. 2017 se v České republice konala jedna
z největších akcí stylové světové organizace WSF (World Shotokan Federation) – IX. Mistrovství Evropy a Světový pohár
v karate, jehož pořádání se ujalo město Pardubice, pod záštitou Pardubického kraje.
Ze sadského oddílu karate dostali důvěru trenéra a do turnaje na ME nastoupili: Natálie Krátká, Karel Blažej, Lukáš Kadlec, Ron Sieger a Vojta
Procházka, který měl své síly poměřit ještě v neděli na Světovém poháru.
Naši karatisté se pod reprezentační záštitou České Unie Shotokan Karate
(CSKU) utkali s bojovníky ze zemí jako Turecko, Izrael, Makedonie, Itálie,
Ázerbajdžán, Estonsko, Francie, Rusko, Slovensko, Polsko, Rumunsko
atd., kterých do závodů nastoupilo celkem 524.
V pátek zasáhli do bojů na tatami Karel Blažej, Natálka Krátká a Lukáš Kadlec. Karel v kategorii Kata ml. žáci (stínový boj) ukázal své kvality, když
v prvním kole porazil jednoznačným výsledkem 5:0 izraelského závodníka.
Ve druhém kole si se stejným výsledkem poradil s reprezentantem z Makedonie. Ve třetím kole bohužel prohrál 0:5 s Rumunem, který Karla poslal
do boje o bronz. Zde však Karel nezaváhal a dalším jednoznačným výsledkem 5:0 nad dalším Izraelcem si zajistil bronzovou medaili!

a obsadila krásné třetí místo! První den a hned tři medaile, to asi nikdo nečekal!
V sobotu nastoupil do bojů Vojta Procházka. V kategorii dorostenci kumite Shobu Ippon ‑70kg byl nalosovaný rovnou do semifinále, kde se postavil reprezentantovi z Rumunska, se kterým si hladce poradil před časovým
limitem 2:0. Ve finále však nestačil na skvělého Bulhara a skončil na druhém místě. V „královské“ disciplíně kumite WKF dorostenci ‑70kg prošel
Vojta hned v prvním kole přes dalšího Rumuna hladce 8:0. V dalším kole,
kde již byl limitovaný bolestivým zraněním nártu, prohrál 3:5 s českým reprezentantem a obsadil nakonec třetí místo. V nedělním Světovém poháru
si chtěl zpravit chuť a tu „zlatou“ vybojovat. Bohužel oproti časovému plánu
byly obě jeho kategorie kumite vyhlášeny o hodinu a půl dříve a i díky tomu
Vojtovi nenastoupili soupeři z Tádžikistánu a České republiky. Kontumačně
proto zvítězil v obou kategoriích kumite WKF a Shobu Ippon a trochu se
zklamáním převzal poháry vítěze World Cupu.
Asi se budu opakovat, ale opět se ukázalo, že v Sadské rostou karatisté, kteří umí konkurovat světovému karate a za to patří poděkovat nejen jim, ale
v první řadě trenérovi Milanu Jančákovi a samozřejmě i rodičům mladých
sportovců. Více na www.karatesadska.cz.
Jan Procházka

Povídka pokračuje dál, ale tu jsme vám už napsaly
s Květou Pajkrtovou před několika lety v Sadských
novinách. Je dobře, že i v současnosti v našem městě
máme divadelníky Klicperáky, kteří mají zájem hrát
divadlo a nezapomenou každý rok připravit Mikulášskou pohádku pro děti
Šťastný a spokojený rok 2018 přeje všem
Miluše Borovenová

V kategorii kumite Shobu Ippon (skutečný boj, bojuje se pouze na dva body)
poslal los Karla rovnou do semifinále, kde remizoval se slovenským borcem
1:1 a rozhodčí se nakonec při rozhodování přiklonili ke Slovákovi. Karel si
poté v boji o třetí místo poradil s českým reprezentantem a druhá bronzová
byla doma! V kumite WKF (bojuje se v časovém limitu) narazil Karel hned
v prvním kole na vítěze celé kategorie z Litvy, se kterým prohrál a nakonec
po prohře v repasáži skončil na hezkém pátém místě. Lukáš Kadlec v kategorii st. žáci prohrál po skvělém výkonu v prvním kole s karatistou z Polska
a do dalších bojů již nezasáhl. I tak to pro něho byla ohromná zkušenost.
Natálka Krátká v kategorii WKF kumite st. žákyně ‑52kg prošla v konkurenci rumunských, polských, tureckých a českých závodnic přes první dvě
kola do semifinále, kde však vypadla s naší reprezentantkou, která poslala
Natálku do boje o bronzovou medaili. V repasáži si však poradila s Polkou

Badmintonový oddíl mládeže přispěl na pomoc postižené dívce

FOTOSOUTĚŽ
V minulém čísle byl na obrázku nápis na chodníku ve střední části
ulice Kostelní, nacházející se před domem č.p. 250, těsně před
odbočením do ulice Dr. Sokola. Jako první správně odpověděla
paní Lenka Kolářová.

FOTOHÁDANKA NA PROSINEC:
Dnešní fotohádanka se jeví jako velice jednoduchá, ale schválně…
Kde v Sadské najdete tuto zvláštní, originální kliku?
Své odpovědi s názvem místa, zasílejte od úterý 2. ledna na e‑mail:
sadskenoviny@seznam.cz, nebo svou odpověď doručte osobně
v písemné podobě na Podatelnu Městského úřadu Sadská.
Michal Němeček

Jednalo se o dívku z Oskořínka, která je těžce nemocná a vyžaduje speciální rehabilitaci ulevující od bolesti a napomáhající
snadnější manipulaci, ale je velmi finančně náročná. O této dívce psal také Nymburský deník. Nápad vznikl po přečtení u dětí
badmintonového oddílu mládeže Sadská s tím, že i ony by mohly částečně této dívce pomoci.
Při víkendovém soustředení ve školní sportovní hale v Kounicích jsme tuto
sbírku i s pomocí jejich rodiců uskutečnili.
První den / sobota 11.listopadu / jsme intenzívne trénovali od 8 do 12 hodin
a bylo radost pozorovat děti jak tento sport již ovládají. Dle vyjádření rodičů
v následující den, byly děti tak unavené, že některé již u večeře usínaly. Druhý
den jsme pozvali i rodiče, aby viděli, jak tento sport ovládáme a měli možnost
si tento sport vyzkoušet.
Všichni zúčastnění měli možnost přispět částkou, kterou každý uznal za vhodnou. Díky dětem a jejich rodičům se podařilo vybrat 2 000,‑ Kč, které jsme pak
předali rodině postižené dívky.
Náš dík patří všem, kteří tento nápad podpořili, dětem i jejich rodičům a v neposlední řadě také starostce Kounic paní Sochorové, která nám umožnila prožít sportovní víkend v jejich krásné hale.
Vedení badmintonového oddílu mládeže TJ Sadská

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

Vánoční bohoslužby
v kostele sv. Apolináře
v Sadské
neděle

24.
12.

pondělí

25.
12.
31.
12.
1. 1.
18

neděle
pondělí
neděle

7. 1.
18

4. neděle adventní
Štědrý den
(tzv. půlnoční)
Slavnost Narození Páně,
Boží hod vánoční
Svátek Svaté rodiny

20:30 h

Slavnost Matky Boží
Panny Marie,
Nový rok
Svátek Křtu Páně
Tříkrálová sbírka 2018

11:15 h

11:15 h
11:15 h

Jana

732 235 310

ˇ
Lázenská
484, Sadská
janina1069@seznam.cz

11:15 h

Návštěvy kostela (ne za účelem účasti na bohoslužbách)
jsou nejvhodnější 20 min před začátkem bohoslužby
a 24. 12. od 14 do 16 h a 25. 12. od 15 do 17 h.

Pokojné a radostné svátky vánoční přeje
farnost Sadská–Nymburk!
nymburk.farnost.cz

Nehtové studio

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