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POZOR
NA POPLATKY!
Místní poplatky městu
za psy a za svoz
komunálního odpadu je
nutné uhradit nejpozději
do konce března, nejlépe
v hotovosti v pokladně
městského úřadu.
Pro platbu převodem
na bankovní účet kontaktujte
pracovnici Městského úřadu
Sadská Dagmar Kazdovou
na tel. 325 595 028 nebo
325 594 261, l. 148.

Nádražní ulici od nynějšího března zdobí nově vysazené stromky. U nádraží byly také opraveny dlážděné
chodníky.

Radostné Velikonoce, které nás
letos čekají až v druhé půli dubna,
přeje vedení města a redakční rada
Sadsk ých novin.

Takto velikonočně ozdobili žáci základní školy starou sakuru na náměstí v roce 2004, tedy přesně před deseti lety. Neuškodí zavzpomínat
na hezké věci.

Město loni hospodařilo
s přebytkem
Účetní závěrkou města k poslednímu dni loňského roku se zabývala
rada 26. února. Mimo jiné z ní vyplývá přebytek hospodaření 10,82 miliónu korun. Ten větším dílem vznikl odložením fakturace a plateb
za městské investice do letošního roku.
Účetní závěrky příspěvkových organizací města prokázaly jejich
kladné hospodaření – v případě kulturního a informačního centra ve výši
23 tisíc korun, v případě základní školy dokonce 56,8 tisíce. Výsledek
mateřské školy, která ovšem měla vloni zvýšené náklady se zřízením
5. oddělení, byl o poznání nižší – 67,24 korun. Uvedené přebytky převedou
všechny organizace do svých rezervních fondů.
Rozpočtové opatření č. 3/2014 zahrnuje do příjmů města částku 69 tisíc korun. Jde o výplatu pojistného z havarijní pojistky, které poslouží
na úhradu opravy havarovaného vozu městské policie.
Vzhledem k vysokému počtu technologických zařízení na střeše základní školy zamítla rada žádost kolínské společnosti WIC NET, která
zde chtěla umístit vysílač pro zajištění telekomunikačních služeb, bezdrátového internetu a televizního vysílání. Žadateli však město nabídne jiné
městské budovy, které by mohly být vhodné k instalaci takového zařízení.
Z dalšího jednání také vyplynulo, že se nepodaří získat pro sadské
hasiče modernější zásahové vozidlo, které vyřazují profesionální hasiči
z Nymburka, a i nadále jim bude sloužit LIAZ, jehož odkoupení plánovala
obec Všechlapy.
-qk-

V

souvislosti s blížícími se komunálními volbami, které se budou
konat v říjnu letošního roku, stanovilo zastupitelstvo města počet
jeho členů pro nové volební období opět na 15.
-zr-

2

Sadské noviny

ZPRAVODAJSTVÍ

Směna pozemků
u Jezera

V průběhu několika uplynulých let došlo k prodeji pozemků
u Jezera soukromým vlastníkům.
Současně s oplocením některých
parcel se zhoršila možnost přístupu
záchranných složek (hasiči, policie,
zdravotníci) a dopravní obsluhy do lokality i na písečné pláže
v blízkosti chatové osady.
Zasedání zastupitelstva města
proto navštívil Jiří Belinger, zakladatel společnosti BG Technik CS,
a.s., s návrhem směny některých
pozemků ve vlastnictví společnosti

za pozemky městské. Firma totiž
vlastní i pozemky pod přístupovými komunikacemi. Po diskuzi,
při které host zodpověděl dotazy
přítomných zastupitelů, byl záměr
směny schválen. Její podmínkou
zůstává skutečnost, že při podpisu
směnné smlouvy musí být pozemky
prosty všech závazků a nemohou
sloužit například jako záruka pro
banku. O postupu v lokalitě budeme čtenáře dále informovat.
Cecilie Pajkrtová,
starostka města

Prodej dalších
městských bytů
Hned dva byty v privatizovaném
městském domě č.p. 256 v Kostelní
ulici odkoupí jejich nájemníci. Prodej schválilo zastupitelstvo 12. března včetně cen ve výši 545 respektive
505 tisíc korun. Zároveň zastupitelé
souhlasili se snížením ceny dalšího
bytu o částku 238 tisíc. Důvodem
je skutečnost, že jeho nájemník byt
modernizoval na vlastní náklady.
Uvedená sleva vyplývá ze znaleckého posudku.
Dále schválilo zastupitelstvo
prodej pozemku p.č. 516/2 (70 m 2)
pod trafostanicí v areálu základní školy a pozemku p.č. 610/47
(37 m 2) opět pod trafostanicí v ulici
Za Kinem. Oba pozemky odkoupí
společnost ČEZ Distribuce za cenu
122,34 Kč/1 m 2.

Město naopak získá darem
15 m 2 „zbytkového“ pozemku
p.č. 3627/21 (orná půda) od Evy
Jaklové z Duchcova. Pozemek se
nachází v polích za areálem firmy
Stavexa.
Hlavní položkou rozpočtového
opatření č. 3/2014 je příspěvek
pro TJ Sadská na činnost dětí
a mládeže v celkové výši 26 tisíc
korun. Příspěvek bude rozdělen
mezi 4 oddíly – tenis, stolní tenis,
karate, badminton. Protože jednota získala již dříve příspěvek
na účast úspěšných reprezentantů
karate na mistrovství světa, muselo o této dotaci kryté příjmy
z výherních automatů rozhodnout
zastupitelstvo.
-qk-

Výluka na železniční trati
z Prahy do Kolína
ve dnech 17. až 21. dubna
Od čtvrtka 17. dubna nepřetržitě
do pondělí 21. dubna bude na trati
010/011/230 Praha – Kolín v úseku
Praha-Běchovice – Úvaly
výluka.
Provoz vlak ů bude
veden pouze po jedné ze
tří kolejí a za omezené
funkce zabezpečovacího zařízení.
Kapacita trati bude značně omezena a přistoupí se k opatřením
ve vedení vlaků Os a Sp.
Výluka ovlivní i provoz na přípojných tratích, například na trati
Poříčany – Nymburk budou všechny vlaky Os z Poříčan do Nym-

burka ve výchozí stanici čekat
na přípojný vlak ze směru Praha
Masarykovo nádraží a pojedou
asi o 5 až 10 minut opožděny.
Výlukový jízdní řád
naleznete na www.cd.cz
ve složce www.cd.cz Vlakem po ČR - Jízdní řád - Traťové jízdní řády
Jízdní řády a čekací doby přípojných autobusových linek PID
budou upraveny ( pod robnosti
na www.ropid.cz).
České dráhy, a.s., se omlouvají
za vzniklé komplikace.

Nový způsob
ochrany kol

Centrální registr jízdních kol
(CEREK) vznikl jako opatření, které má ztížit nebo znemožnit prodej
odcizených jízdních kol.
Majitel nového kola jej může
v okamžiku nákupu zaregistrovat
přímo v obchodě. K registraci je
možné připojit i fotografii bicyklu.
Propojenost registru potom pomůže
při kontrolách, na které se zaměří
městská policie.
Do tohoto systému se totiž
zapojily kromě prodejců jízdních

kol také městské policie více než
30 měst České republiky. Od února
registrují jízdní kola ze svých půjčoven i České dráhy, které často
doplácely na nepoctivé cyklisty,
kteří si kolo půjčili, ale nevrátili.
Nově se k myšlence registrace
jízdních kol připojila také Sadská.
Zájemci se mohou zaregistrovat
na internetových stránkách: http://
cerek.cz. Na této adrese také zjistí
podrobnosti o nově vzniklé službě.
Cecilie Pajkrtová

Ples města
s bohatou tombolou

Druhou březnovou sobotu se
v sokolovně konal už 6. společenský
ples města Sadská. Tentokrát byl
zpestřen příjemným moderováním
bezprostřední Anife Ismet Hassan
Vyskočilové, která byla velmi milá,
přátelská a vtipná. Po zahájení
plesu starostkou Cecilií Pajkrtovou
nás potěšilo také vystoupení dívčí
skupiny DC Glow a tanečních mistrů a majitelů taneční školy Letś
Dance manželů Svěcených, kteří
originálním způsobem předvedli
koktejl společenských tanců.
Proti minulým letům se změnil
princip tomboly a hlavní cenu města
– sodastream – losovala paní starostka tentokrát ze vstupenek. Věřte,
že ostatní ceny byly také nádherné.
Podíleli se na nich tito sponzoři:
město Sadská, firma Nykos Ždánice,
zámečnictví Dual Sadská, rodinné
centrum Život je hra Sadská, Martina
Husáková – modeláž nehtů, Marcela
Fialová – prodejna Atrium Nymburk,
Lesní ateliér Kuba v Kersku, Kenast,
s. r. o., Pečky, Pekařství Tomáš Ko-

pecký Nymburk, manželé Klokočníkovi – hospůdka Sokolovna, motorest
Husarka Sadská, MAS Podlipansko,
Hana Vrbová – cukrárna Sadská,
Barbora Hořáková – kosmetický
salon, Eduard Štěrba – Večerka,
Laďka Vlčková – Květinka Sadská,
manželé Révajovi, Milena Prádlerová, Martina Šarochová, Čajenka –
Kávenka Sadská, manželé Pajkrtovi.
Děkujeme!
Výtěžek z plesu investujeme
do krásné jarní akce „Rej čarodějnic“, kterou připravujeme společně
s kynologickou organizací a sborem dobrovolných hasičů.
Chtěla bych touto cestou také
poděkovat všem, kteří pomohli ples
připravit, tedy stěhovat stoly, židle
a udělat ze sportovního prostoru
sokolovny prostor kulturní. Jsou to
Míla Králová, Míla Karafiátová, Jitka Vyleťalová, Jiří Michna, Jakub
Slavíček, Norbert, Mája a Bertík
Hamerovi, Jan Slavíček, Monika
Malinová a Marcela Dudková.
Zdenka Hamerová

Nový chodník v Poděbradské ulici bude sloužit občanům za několik dnů.
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Úvěry z  Fondu
rozvoje bydlení
Žádosti o úvěr z Fondu rozvoje bydlení (FRB)
na modernizaci bytů, bytových domů a rodinných
domů v Sadské pro rok 2014 je možné
podávat do 16. května 2014.
Prostředky z úvěrového fondu lze poskytnout fyzické a právnické
osobě, použít je lze na opravy a modernizaci bytů, bytových domů či
rodinných domů. Půjčku jednomu žadateli lze poskytnout až do výše
100.000,- Kč. Žadatel použije nejméně 50 % potřebných finančních
prostředků z jiných zdrojů. Úvěr bude úročen 3% úrokovou sazbou
ročně.
Poskytování úvěrů se řídí pravidly města ze 7. 3. 2007 o použití
prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001
Sb., v platném znění.
Další informace poskytne zájemcům Městský úřad Sadská.

V únoru se v knihovně konala beseda o knížce Babi, ty máš nápady, kterou
děti předtím společně četly ve škole. Nyní o ní diskutovaly a odpovídaly
na otázky paní knihovnice.

Z E ŠKOLY

Filmový program „Nicholas
Winton – Síla lidskosti“ viděli žáci
5. až 9. tříd sadské školy 17. března v místním kině. Ocitli jsme se
na dlouhém seznamu českých i zahraničních škol, jejichž žáci poznali
příběh Nicholase Wintona. Tento
Angličan v roce 1939 díky své nesmírné houževnatosti a vytrvalosti

Síla lidskosti

Pořadem provázel dramaturg
Zdeněk Tulis, který žákům vyprávěl
o svých setkáních s Nikem Wintonem a s některými tehdy zachráněnými dětmi. Žáci mohli zhlédnout
ukázky rozhovorů s těmito lidmi.

„Všechno se dá v životě uskutečnit, když to není vysloveně nemožné, když
na to zaměří člověk svou mysl a když je rozhodnutý, že to udělá.“
Nicholas Winton
zachránil z území Protektorátu Čechy a Morava 669 židovských dětí.
Jeho čin by zůstal zapomenut, kdyby po padesáti letech nenašla paní
Wintonová na půdě domu knihu
výstřižků se jmény zachráněných
dětí a nezveřejnila ji. Díky ní se
podařilo nalézt 270 „Wintonových“
dětí, které se konečně po tak dlouhé
době dozvěděly, čí zásluhou přežily
jistou smrt.

I když dnes žijí v různých koutech
světa, všichni mají jedno společné –
celý život pomáhají druhým.
Myslím, že mohu bez přehánění
říci, že tento příběh dojal žáky
i nás dospělé. Ukázal nám příklad
obyčejné lidské slušnosti, samozřejmosti a skromnosti, s jakou jeden
člověk může pomoci druhému.
Děti se rozhodly podpořit iniciativu jiných škol – navrhnout

pana Nicholase Wintona, který
v letošním roce oslaví své 105. narozeniny, na Nobelovu cenu míru.
Do současné doby podpořilo tuto
myšlenku téměř 250 tisíc žáků
a studentů z ČR, SR, USA, Kanady,
Austrálie, Německa, Velké Británie
a Francie.
A co dodává sám pan Nicholas
Winton: „Jen jsem viděl, k čemu
se schyluje, a udělal, co jsem mohl,
abych pomohl.“
Pokud vás naše „setkání“ s Wintonovými dětmi zaujalo, podívejte
se na stránky naší školy, kde najdete
ohlasy dětí na tento pořad nebo
na stránky www.wintonfilm.com
Jindřiška Řehořková
Některé z ohlasů dětí na pořad
„Nicholas Winton
– Síla lidskosti“
Filmové představení jménem
„Síla lidskosti“ mě velice dojalo
a přesvědčilo o spoustě věcí. Pan
Nicholas Winton by nám měl být
příkladem. Všichni bychom si
měli pomáhat, ať jsme z jakékoli
země.
Tereza Novotná, 14 let
Tento pořad se mi velice líbil,
protože byl hezky zpracovaný. Ale
příběh byl velice smutný. Někdy
jsem měla i slzy v očích. Nicholas
Winton má můj obdiv, protože
zachránil 669 dětí a to není málo.
Tento pořad nám ukázal, že bychom
si měli vážit toho, co máme. A pomáhat ostatním lidem.
Markéta Jandlová, 14 let

Pořad, který se konal 17. 3.
v sadském kině, byl velice zajímavý. Všichni jsme se snažili vžít
do života dětí, které byly převáženy
do Anglie. Pořad nás inspiroval
k lepšímu životu. Všem se moc
líbil.
Josef Sobotka, 14 let
Pořad „Síla lidskosti“ se mi moc
líbil. Moc se mi líbilo, jak byl film
sestavený. U tohoto filmu jsem si
uvědomila, jak hrozné to dříve bylo.
Pan Winton byl moc hodný, že ty
děti zachránil a ani nemusel. Je mi
sice jenom 14, ale nemohla bych
své dítě poslat do Anglie samotné.
Obdivuji je. Pan Winton bude letos
slavit 105. narozeniny. Přeji mu
hodně štěstí a zdraví a ať se dožije
ještě dlouhých let.
Karolína Lochmannová, 14 let
Tento pořad se mi velmi líbil...
Velmi vzhlížím k panu Wintonovi, který je neuvěřitelně skromný
a neváhal zachránit 669 dětí, poslat je do britských rodin a tím je
zachránit před smrtí… Tento muž
je neuvěřitelně odvážný, je to můj
vzor a doufám, že si užije oslavu
svých 105. narozenin.
Monika Mašatová, 14 let
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VELIKONOCE 2014

v Lesním ateliéru Kuba v Kersku
 sobota 5. dubna od 10 do 17 hodin
VELIKONOCE S VYSTŘIHOVÁNKOU – Pouze u nás si sami vyrobíte netradiční kraslici s výtvarnicí Kornelií Němečkovou. Vyfouknuté
vajíčko a nůžtičky s sebou!

Březnové pondělní tvoření dětí bylo tentokrát zaměřeno na výzdobu samotné městské knihovny a také na obrázky ze sáčků od porcovaných čajů.

 neděle 6. dubna od 10 do 17 hodin
KOŠÍKY A POMLÁZKY Z PROUTÍ – Zuzana Tilajcsiková, držitelka
titulu „Nositel tradice“, vám nabídne mnoho proutěných výrobků ze
své dílny. Chlapci a pánové, přijďte si uplést nezbytnou pomůcku –
pomlázku – k velikonočnímu hodování.
 sobota 12. dubna od 10 a od 14 hodin
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU – košík, misku na kraslice či obal
na květináč vyrobíte pod vedením Kateřiny Václavkové. Přihlásit se
můžete na dopolední, nebo odpolední kurz (cca 3 hodiny, 150 Kč
+ cena za spotřebovaný materiál).
 neděle 13. dubna od 10 do 17 hodin
VYROBTE SI DŘEVĚNOU PÍŠŤALKU – Uvidíte zvířátka, kolotoče,
autíčka, mašinky, letadla, skládačky i stavebnice – dřevěné hračky
pro děti od Otakara Fraňka.
 sobota 19. dubna od 10 do 17 hodin
VALAŠSKÉ VYŠKRABOVANÉ KRASLICE – Jak se zdobí kraslice
vyškrabováním, vám předvede zaručeně pravá valašská malérečka Naďa Šebestýenová z Rožnova pod Radhoštěm. Kraslici vám
na přání ráda doplní jménem nebo veršem.
 neděle velikonoční 20. dubna od 10 do 17 hodin
PALIČKOVANÉ VELIKONOCE – Eliška Plánská předvede umění
paličkování a nabídne vám křehké ozdoby nejen na větvičku.
 Pondělí velikonoční 21. dubna od 10 do 17 hodin
MÁME OTEVŘENO! Zveme vás na vaječný koňak.

ZE ŠKOLY

Cesta do pravěku

Ve středu 19. března se čtvrté
třídy vydaly na cestu do pravěku.
Navštívili jsme palác Templ v Mladé Boleslavi, kde je stálá expozice
života v pravěku.
Děti byly rozděleny do čtyř
skupin a se svými průvodkyněmi

postupně prošly celou expozici.
Na stanovištích, kter ých bylo
celkem šest, se zábavnou formou
seznamovaly se životem pravěkých
lidí. Všechny děti se na celé dopoledne „vrátily“ do období pravěku
a zjistily, jak těžce se lidem tehdy
žilo. Vyzkoušely si práci s pazour-

kem a kůží, seznámily se s výrobou
hliněných šperků a samy si také
jeden vyrobily. Další zkušenosti
získaly při výrobě mouky. Drcení
zrní mezi kameny je stálo velkou
námahu. Na dalším stanovišti
malovaly na hliněné střepy, jinde
si mohly vyzkoušet obuv
z lýka, která
byla vyplněna
s e ne m . Největším úskalím však pro
ně bylo rozdělává n í oh ně.
Podařilo se to
p ou z e je d né
skupině.
Nakonec
jsme se za velkého pokřiku
„pravěk ých
lidí“ rozloučili s průvodkyněmi
a na úplný závěr si někteří z nás
ještě vyzkoušeli ražení mincí, jiní
si zakoupili suvenýry.
Celá „cesta do pravěku“ se
všem líbila a věříme, že získané
poznatky děti uplatní i v budoucích
ročnících.
4. A a 4. B

Otevřeno je denně mimo pondělí:
10–12 a 12.30–17 hodin, víkendy 10–17 hodin.
Telefon: 325 598 122, e-mail: info@lesniatelierkuba.cz

www.lesniatelierkuba.cz

Rej
čarodějnic
se bude konat ve středu
30. dubna od 17.00 hod.

Milé čarodějnice, čarodějníci,
ježibaby a baby Jagy, zveme Vás
na „Skálu“ na čarodějnou cestu
plnou úkolů za sladkou odmě
nu, na diskotéku, na klobásky,
na párek v rohlíku, pivo a limo
a na tanec v doprovodu kapely
BG Korpus.
Ste z k a č aro dějnic z ačíná
u městské knihovny na Palackého
náměstí 3. Program pokračuje
v areálu kynologické organizace.
Akci připravuje kulturní a in
formační centrum ve spolupráci
s kynologickou organizací a sbo
rem dobrovolných hasičů.
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Klicperovy divadelní dny Sadská – 16. ročník
čtvrtek 10. dubna – neděle 13. dubna 2014 v divadelním kinosálu, Tylova 266, Sadská
Svaz českých divadelních ochotníků a město Sadská vyhlašují postupovou regionální přehlídku amatérských divadelních souborů.
Milí přátelé divadla, zveme Vás na 16. ročník divadelního festivalu v našem městě. Představí se sedm divadelních spolků, z toho šest bude bojovat
o postup na národní přehlídku do Vysokého nad Jizerou. Složení poroty je stejné jako loni: Lenka Lázňovská, Dušan Zakopal
a Jaromír Vosecký. Po každém představení se bude konat za přítomnosti poroty veřejný seminář v klubu KIC.
Celá akce by se neobešla bez pomoci sponzorů, kterým velmi děkujeme a jejich jména zveřejníme v příštích Sadských
novinách. Těšíme se na vás a divadelníkům přejeme: Zlomte vaz!
Vstupné činí 60 Kč, v předprodeji na dvě a více představení 50 Kč. Důchodci a děti 40 Kč. Vstup pro ochotníky 20 Kč.

ČTVRTEK 10. dubna
19.30 hod. – Divadelní soubor Jiřího Voskovce Sázava
• PANCHO SE ŽENÍ – komedie Rudolfa Hrušínského v úpravě Martina
Kováříka
Rozverná hudební komedie o lásce a ranci peněz, jen zdánlivě z dalekého Mexika. Přihlouplý Pedro si má vzít krásnou Rositu, do které se zakouká i dobrodruh Pancho. Během cesty za ní se Pancho ocitne ve vězení,
kde ho oklame mazaný desperát; ten se rozhodne Rositu získat pro sebe.

PÁTEK 11. dubna
16.00 hod. – Občanské sdružení Zornice Maršovice
• LYSISTRATA – Aristofanes, úprava textu Bohumil a Lucie Ježkovi
Komedie o ženách, mužích, válce a sexu. Ve starém Řecku je těžké
být ženou, jejíž muž jde z bitvy do bitvy. Jenže takoví tam jsou všichni.
Po jednom z válečných návratů toho mají athénské ženy dost. Místo, aby
své reky a hrdiny láskyplně přivítaly, seberou jim zbraně, zaberou městskou pokladnu a spolu s ní se opevní na hradě.
• 19.30 hod. – slavnostní zahájení
Divadelní soubor Klicpera Sadská
• DVA POD MOSTEM A ZBYTEK NA NĚM – Josef Beran
Úsměvný příběh dvou zkrachovalých živnostníků – bezdomovců Huga
a Františka. Jeden z nich touží po milionech a druhý chce k moři. Milionář,
který páchá sebevraždu skokem z mostu, pod kterým bezdomovci bydlí,
přinese do jejich životů nečekaný zvrat.

SOBOTA 12. dubna
10.00 hod. – Divadelní spolek Vojan, Libice nad Cidlinou
• ČAROVNÝ KÁMEN – Václav Beran
Pohádka pro děti. Zbrklý Matěj se po hádce s línou Kristýnkou vydává
do černého lesa, aby získal čarovný kámen, který léčí všechny neduhy.
Dojde ke třem čarodějnicím, které kámen vlastní, ale nepovede se mu ho
získat a je zaklet do stromu. Kristýnka se po čase vydá Matěje hledat.
Podaří se jí vysvobodit ho? Vrátí se oba šťastně domů k dědečkovi?
čtvrtek 10. dubna

Tržnice Zahrady Čech
Litoměřice
Zveme všechny zahrádkáře,
chalupáře, kutily, zahradníky
a milovníky přírody na jarní
prodejní výstavu, na které si
můžete koupit sadbu, květiny,
cibuloviny, zahradní nářadí,
techniku i hnojiva.
Zájezd je určen důchodcům,
cena 60 Kč, odjezd plánujeme
v 7,30 hod. z náměstí.

16.00 hod. – Dobřichovická divadelní společnost
• BORDEL NA MINISTERSTVU – Jean Franco-Guillaume Melanie,
překlad Jaromír Janeček
Nepoliticky korektní bláznivá komedie. Šéfka kabinetu ministra školství Gabrielle Bellecour se ocitá na životní křižovatce. Dosáhla vrcholu
své kariéry a sama vychovala svou dceru Sáru. Její citový život se však
rovná katastrofě, což trápí její matku, energickou Cécile. Vtom jí vstoupí
do života mladý, sotva pětadvacetiletý údržbář na ministerstvu Eric.
19.30 hod. – Mrsťa Prsťa Juniorś
• TAJEMSTVÍ HOSTINCE U  LÉTAVÉHO DRAKA – Podle
novely Sheridana Le Fanu napsal Martin Drahovzal
Historicko-romanticko-dobrodružný příběh z Francie 19. století. Přenesme se do Francie v době po Napoleonově pádu. Sem totiž přijíždí mladý Angličan, aby si za otcovy peníze splnil mnohé mladické sny, zažil dobrodružství
a také, aniž to dosud tuší, potkal svou osudovou ženu. Jenže romantická doba
je plná nástrah, nekalých živlů, degenerující aristokracie, maškarních plesů,
lásek na první pohled a nočních setkání v opuštěných kaplích...

NEDĚLE 13. dubna
• 13.30 hod. – slavnostní vyhlášení výsledků přehlídky, předání cen,
vyhlášení nominace na postup do národní přehlídky „Krakonošův
divadelní podzim“
15.00 hod. – hostující DS Hálek Nymburk
• FERDA MRAVENEC ANEB ŠKOLA JÍZDY NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH – Na motivy Ondřeje Sekory napsal Jiří Teper
a Antonín Hlavička
Milé děti, nenechte si ujít pohádkové dobrodružství Ferdy Mravence,
který s pomocí brouka Pytlíka přechytračí zlého pavouka a založí úspěšnou školu jízdy na kolečkových bruslích.
Na 16. ročník divadelní přehlídky Klicperovy divadelní dny Sadská Vás
srdečně zvou pořadatelé – Divadelní soubor Klicpera Sadská a Kulturní
a informační centrum města Sadská.
Přehlídka se koná za finanční podpory Středočeského kraje.

Pondělí 28. dubna v I. patře budovy KIC

Léčitel a psychotronik
Rudolf Pitra

Již v devadesátých letech začal jezdit do Sadské psychotronik a léčitel Rudolf Pitra. Pozvala ho tehdejší ředitelka kulturního centra Eva
Sommerová mimo jiné na přednášku o psychotronice a paranormálních
jevech. Pak začal pravidelně „ordinovat“ pro sadské občany. V roce 1997
spolupracoval při natáčení jednoho z dílů cyklu záhad reportéra Stanislava Motla nazvaného Strážce brány. Točilo se v jihlavském podzemí.
Rudolf Pitra nejen léčí a pomáhá od bolesti, ale také diagnostikuje.
V Sadské má stálé klienty. Jelikož je časově velmi vytížen, moc si vážíme
toho, že k nám do Sadské opět přijede. Zájemci se mohou hlásit osobně
či telefonicky v městské knihovně (325 595 378) nebo v kulturním
a informačním centru (325 594 329).

Redakční rada
Sadských novin
hledá do svých řad
nového člena
Ideálně jde o občana Sadské
se zájmem o dění ve městě
a ochotou podílet se alespoň zčásti na tvorbě obsahu
novin.
Bližší informace zájemcům
podá starostka Cecilie Pajkrtová, tel.: 325 594 310; e-mail:
pajkrtova@mesto-sadska.cz.
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Klub Rozcestí aneb Pohled
na život trochu jinak...
Vážení obyvatelé Sadské, ráda bych vás pozvala do nově vznikajícího klubu Rozcestí.
Dnešní doba je silně charakterizována tím, že jsme stále něčím hnáni
kupředu a stres je věrným průvodcem na našich cestách. Ačkoli máme
superrychlé dopravní prostředky, o kterých se našim předkům ani nesnilo, přesto se nám nedostává času zastavit se a odpočinout. Není čas
zamyslet se, jestli jsou rozhodnutí, která děláme, těmi nejlepšími jak
pro nás, tak pro naše okolí. Navíc jsme dennodenně vystaveni množství
„zaručených“ informací a rad, nad kterými ani nepřemýšlíme, pouze se
jimi jen bezmyšlenkovitě řídíme a často později litujeme.
V našem klubu Rozcestí bychom vám chtěli nabídnout možnost
na chvíli se zastavit, odpočinout a setkat se s pohledem na život z trochu
jiné strany. Pokud se člověk v životě má dobře rozhodnout, potřebuje
k tomu vždy úplné informace. Lépe je se dobře rozmyslet, než si nabít
nos a pak mít jen oči pro pláč…
Klub Rozcestí se bude scházet v prostorách Kulturního a informačního centra Sadská na Palackého náměstí (první patro) od poloviny dubna každou středu vždy od 18.30 přibližně do 20.15 hodin.
Každý týden se chceme věnovat nějakému zajímavému a zároveň důležitému tématu, které ovlivňuje náš život. Po oficiální části bude chvíle
na posezení, kávu, čaj a povídání nejenom o tématu večera, ale o všem,
co život přináší.

Menu na nejbližší týdny:
 Středa 16. dubna – Velikonoční nabídka: košík vajec malovaných, láhev něčeho tvrdého, nová naděje do života. O co vlastně
jde? Vyber si!
Mohou Velikonoce ovlivnit či změnit lidský život? Máme připravené
krátké zamyšlení nad smyslem Velikonoc a osobní životní příběh člověka,
jemuž velikonoční čas úplně změnil život.
Velikonoční ochutnávka – přijďte ochutnat naše oblíbené velikonoční
pokrmy, a pokud chcete, vezměte s sebou vzorek vaší velikonoční pochoutky, ať se můžeme jeden od druhého něco přiučit.
Maminky, nebojte se vzít děti s sebou, bude pro ně připravena velikonoční dílnička.
 Středa 23. dubna – Jak by řekl moudrý děda, na všechno nestačí
věda!
Jsou věci mezi nebem a zemí, na které věda nedokáže najít odpověď.
Dnes se nám široce nabízejí možnosti využívat služeb právě z této oblasti.
Myslíte si, že navštívit kartářku, nechat se vést osobními horoskopy,
řešit zdravotní problémy s léčiteli... je dobrá zábava, trocha adrenalinu
a neškodná záležitost? Jaký vliv má okultismus na naše děti? A co svátek
„čarodějnic“, kde se vlastně vzal?
Přijďte na setkání se Zdeňkem Uhlíkem, který býval pilotem proudových letadel, zabýval se lidovým léčitelstvím a pracoval jako kazatel
Církve bratrské, poslechnout si jeho poutavé vyprávění. Součástí večera
bude beseda se Zdeňkem i jeho manželkou Katkou a odpovědi na otázky.
 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

Sadské noviny

Tak já nevím…
U příležitosti Dne učitelů se
vždy zamýšlím nad naší prací,
nad tím, co nás potěšilo, co se
nám povedlo a jak je důležité, že
nám rodiče rozumí a spolupracují s námi. Letos mi už několik
měsíců běží hlavou myšlenka, jak
vlastně budou naše děti za pár let
vypadat, jak se budou chovat, jací
lidé z nich vyrostou. Na poradách
ředitelů začínáme poslední dobou
vždy výčtem stížností, které musíme
řešit. Nevěříte?
V nejmenované škole obvinila
maminka paní učitelku z psychického týrání dcery, protože holčička je
zvyklá na oslovení „Adélka“ a paní
učitelka používá „Adéla“ nebo
„Aduš“. Jinde dostal ředitel na stůl
stížnost na tělocvikáře, protože v hodině děti „honil“ tak, že „dceři spadl
účes“. Jiný tatínek trval na zapnutém
telefonu v hodině, aby se kdykoli
mohl zeptat, jak se dítě cítí. V další
škole požadovala maminka v první
třídě tablet, protože „dcera je zvyklá
i ze školky, že se na něj může dívat,
když ji něco nebaví“; v jiné si nepřeje
rodič, aby učitel opravoval chyby,
protože sešit zakoupil otec a učitel
ho nebude znehodnocovat a do sešitu bude psát jen to, co rodič uzná
za vhodné. V nedaleké škole neváhal otec inzultovat školníka, který
požadoval, aby se dívka přezula. Ta
ovšem měla nové boty na podpatku
a chtěla se ukázat ve třídě. Tak zvedla telefon, tatínek přijel a bylo to…
Vtipné? Neuvěřitelné? Ne, ne! Je
to jen smutné a skutečné. Všude se

najdou rodiče, kteří se snaží ustupovat dětem, obhajují nedodělanou
práci, stěžují si na přehnané nároky, obtížnost, ohání se jejich právy.
Kde je ale právo dětí na řádnou výchovu? Jaký člověk vyroste z dítěte,
které obhajuje matka již na 1. stupni, že je osobnost, že nebude dělat
to, co nechce, že nemusí odevzdat
celou zadanou práci, protože je
unavené, že mu „ta nahoře“ (učitelka) nebude říkat, jak se má chovat,
když mu vyčítá, že lhal. Jaké návyky
si ponese do života? Že nemusí nic
dodělat a rodiče každý průšvih
„vyžehlí“? Školní vzdělávací programy ubraly obrovské množství
učiva, které se přesto rodičům zdá
příliš náročné. Náročnost však dítě
posouvá kupředu, nutí ho přemýšlet, snažit se. Soustavná společná
práce a předříkávání ho nerozvine.
Vždy jsem děkovala těm, kteří
stojí s námi na jedné straně a snaží
se spoluprací vytýčit pro svoje dítě
takové mantinely, které by z něj
vychovaly slušného, pracovitého
člověka. Těchto rodičů je u nás
většina. Přesvědčilo mě o tom letošní zasedání KPŠ, kde nás všichni
podpořili v důslednosti a našem
snažení. Pár ostatních nám však
dokáže práci otrávit a nutit nás
zvažovat, jakou má vlastně cenu.
Dítě totiž vždy bude zkoušet, co
vydržíme, co odpustíme. Pokud „se
s ním už nebudu hádat“, nikdy ho
nenaučím zodpovědnosti za odvedenou práci i chování.
Blanka Žánová, ředitelka ZŠ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ
ŽÁDOSTÍ O ZNAČKU POLABÍ
MAS Podlipansko ve spolupráci s Asociací regionálních
značek a partnery projektu
KÚ Středočeského kraje, MAS Vyhlídky, MAS Zálabí, MAS Mezilesí, MAS
Svatojiřský les, Zlatý pruh Polabí, Region Pošembeří, Agrární komora
a Ovocnářská unie

VYHLAŠUJE XI. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ
ŽÁDOSTÍ O UDĚLENÍ ZNAČKY
POLABÍ - REGIONÁLNÍ PRODUKT®
Výrobci potravinářských, řemeslných, přírodních a zemědělských
produktů působící v oblasti Polabí mohou předkládat své žádosti o registrovanou značku do 31. 3. 2014.
Certifikovat lze:
• řemeslné produkty ze dřeva, keramiky, skla, kovu, šperky, obrazy,
krajky, textilie, upomínkové předměty, fotografie…
• zemědělské a potravinářské produkty: mléko, sýry, maso, obiloviny,
víno, pivo, pečivo, ovoce, zelenina, ovocné nápoje, med…
• přírodní produkty: léčivky, čaje, výrobky z rákosu, slámy, proutí,
extrakt y z rostlin pro kosmetické účely, včelí produkty, minerální
vody...
Podrobnější informace zájemcům na www.podlipansko.cz.
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Hodina Země 2014
Celosvětový happening letos
již poosmé propojuje obce, firmy
a jedince, kterým není lhostejný stav
životního prostředí a klimatu na naší
planetě.
Do happeningu se můžete za
pojit snadno. Stačí, když v sobotu
29. března na jednu hodinu (20.30–
21.30 hodin) zhasnete světla.
Loňský ročník kampaně proběhl
za historické účasti a enormní po
zornosti médií. Hodiny Země 2013
se ve 150 zemích světa zúčastnilo
na 7000 měst a obcí a stovky firem.
Kampaň zasáhla životy více než
1,8 miliardy lidí. Na hodinu zhasly
například pyramidy v Gíze nebo Eif
felova věž v Paříži. V České republice
se kampaně vedené Ekologickým in

stitutem Veronica účastnilo 160 obcí,
120 firem a tisíce jednotlivců. Světla
zhasla na Karlově mostě, v chrámu
svaté Barbory v Kutné Hoře nebo
na pražské Staroměstské radnici.
Z firem se zapojil internetový vyhle
dávač Seznam.cz, ČSOB, Tesco a celá
řada menších subjektů.

Hodina Země 2014
sobota 29. března
od 20.30 do 21.30 hodin
Koordinaci akce v České repub
lice zajišťuje Ekologický institut
Veronica.
Více o kampani na www.hodina
zeme.cz a www.earthhour.org

PRONAJMU NEBYTOVÝ
PROSTOR
v motorestu Husarka,
Palackého nám. 258, Sadská.
Prostor má velikost 50 m 2, samostatný vchod stranou
s vydlážděnou předzahrádkou, nyní prodejna květin.
Možno i pro jiný podnikatelský účel.
Info na tel. čísle 605200122

Pro restauraci na HUSARCE
přijmeme servírku s praxí.

Upozornění
občanům

Upozorňujeme občany, že
se v posledních dnech zvýšil
počet kapesních krádeží i domovních vloupání. Na žádost
vedení města byl posílen počet
pořádkových hlídek Policie ČR.
Na území Sadské pomáhají také
kurzisté ze školícího policejního
střediska v Lázeňské ulici.
Žádáme občany, aby v rámci
spolupráce hlásili případný
pohyb podezřelých osob přímo
na telefonním čísle 158 nebo
strážníkům Městské policie Sadská (724 183 241). Děkujeme.
-měú-

n Kácení a řez rizikových
stromů stromolezeckou technikou. Tel.: 606527091.
n Prodej slepiček: Drůbež
Červený Hrádek, firma Dráb,
oznamuje svým zákazníkům,
že opět prodává slepičk y
snáškových plemen lohmann
hnědý, tetra hnědá a dominant
žíhaný, 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 sobotu
29. března 2014, v Sadské
u vlak. nádraží ve 14.50 hod.
Při prodeji slepiček i výkup
králičích kožek, cena 20–30
Kč/ks. Případné bližší informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod,
tel. 601576270, 606550204,
728605840

Realizace projektu
Rozvoj komunitního plánování
sociálních služeb na Nymbursku

Město Nymburk obdrželo dotaci
z operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost na realizaci
projektu s názvem „Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb
na Nymbursku“ v období od 1. dubna 2013 do 31. března 2015. Mezi
cíle představovaného projektu patří
například spolupráce města Nymburka s obcemi spadajícími do jeho
správního obvodu a společné plánování sociálních a návazných
služeb na Nymbursku, vytvoření
elektronického informačního systému v oblasti sociálních služeb,
který veřejnosti umožní snadno
vyhledávat aktuální informace se
sociální tematikou.

Máte zájem se zapojit do projektu, poskytnout své zkušenosti
či vyjádřit své názory?
Neváhejte kontaktovat Ivanu
Bohuslavovou, koordinátorku komunitního plánování sociálních
služeb, tel.: 325 501 249, e-mail:
kpssnymburk@gmail.com
Osmkrát do roka se scházejí
jednotlivé pracovní skupiny – rodina, děti a mládež, senioři a osoby
se zdravotním postižením, osoby
v sociální krizi. Pracovní skupiny
se konají v odpoledních hodinách
v kanceláři koordinátora, která je
na Městském úřadu Nymburk, odboru sociálních věcí, vchod B, náměstí Přemyslovců 165, Nymburk.

Projekt Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Nymbursku (reg. č.:
CZ.1.04/3.1.03/97.00068) je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Novinky v městské
knihovně

Davouze, Marta - Dům v Bretani: Žena, která po padesátce
najde lásku, o níž od mládí snila,
se přestěhuje do vzdáleného místa
na severozápadním okraji Francie
a provdá se za muže diametrálně
odlišného od toho, s nímž prožila
téměř čtyřicet let. Není to román,
ale humorně laděné příběhy autorky, která je navzdory cize znějícímu
příjmení rodilá Češka s hlubokými
kořeny v bývalé vlasti.
Nahrgangová, Frauke - Modrožlutí ďáblové: Moric má tah
na branku! Moric se musel s matkou přestěhovat daleko od svého
fotbalového klubu a přátel. Naštěstí se mu naskytla příležitost setkat
se s fotbalisty, kteří naléhavě
potřebovali kvalitního útočníka.
A v důležitém zápase musel Moric
ukázat, co v něm je. Kniha pro
mládež.
Šedová, Lenka - Vzpřímeně
stát a zoufale věřit v zázrak: V této
knize se sešlo jedenáct žen, jejichž
osudy tragicky poznamenala druhá světová válka. Dcery a matky,
jež kvůli rasové a politické zvůli
nacistů musely čelit nepředstavitelným hrůzám a mnohé přežily
jen zázrakem. Své vzpomínky
v pozdějších letech sepsaly a publikovaly v různých nakladatelstvích.
Antologie Vzpřímeně stát a zoufale
věřit v zázrak přináší úryvky těchto
jejich literárních svědectví.
Ness, Patrick - Volání netvora:
Příběh o velké odvaze malého
kluka, který se postavil svému
největšímu strachu. Třináctiletému
Conorovi se do snů vkrádají noční
můry. A jakpak by taky ne – jeho
maminka je vážně nemocná, táta
žije kdesi za mořem v Americe,
babička ho pořád jen peskuje
a spolužáci jsou tak trochu tyrani.
Pak se rozhádá se svou nejlepší
kamarádkou a zůstane na všechno sám. Tedy skoro sám. V noci,
vždycky chvíli po půlnoci, ho
totiž navštěvuje netvor. Kniha
pro mládež.
Klar, Lenka - Talent pro manželství: Manželé Kristýna a Petr
se po studiích vzali z romantické
lásky. Na počátku věřili, že jejich
vztah vydrží v milenecké harmonii
navždy. Po několika letech soužití
se jejich představy vzdalují realitě
a oni se cítí být podvedeni.

Geisler, Dagmar - Prima kámošky: Lásce vstup zakázán! To
si slíbily Georgie a Mella a mají
k tomu pádný důvod. Chtějí vystudovat, přestěhovat se k moři
do malého domku a pracovat společně na výzkumu mořského života. Všechno ale pokazí příchod
dvou nových kluků do plaveckého
oddílu. Kniha pro dívky.
Walliams, David - Babička
drsňačka: Humorná knížka pro
děti vypráví příběh o předsudcích
a toleranci, o překvapivých odhaleních a jedné šíleně troufalé loupeži.
Kniha pro mládež.
Eckertová, Lenka - Hustej
internet: V knize jsou zábavnou
a poutavou formou dětem představeny nástrahy virtuálního světa.
Jsou stejně nebezpečné jako ty
z reálného života.
Galbraith, Robert - Volání
kukačky: Když se slavná modelka
Lula Landryová vrhne dolů ze
svého zasněženého balkonu v londýnské čtvrti Mayfair, dojdou vyšetřovatelé k rychlému závěru, že
šlo o sebevraždu. Případ se zdá být
uzavřen. Lulin bratr má však stále
jisté pochybnosti. A najatý soukromý detektiv má odhalit pravdu.
Cormoran Strike je válečný veterán, který si z Afghánistanu odnesl
těžké zranění i jizvy na duši. Během řešení případu proniká do světa distingovaných bohatých mužů
a krásných svůdných žen, přichází
na hrůzné souvislosti a sám se ocitá ve smrtelném nebezpečí. Tento
napínavý kriminální román působivě líčí atmosféru velkoměstského
Londýna od ospalého poklidu ulic
ve čtvrti Mayfair po zapomenuté
hospůdky v East Endu a čilý ruch
v Soho.
Jonasson, Jonas - Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel:
V den, kdy se mají v přítomnosti
různých hodnostářů slavit jeho sté
narozeniny, vyleze Alan Karlsson
z okna domova důchodců a (jak
praví název knihy) zmizí. Zatímco
je po něm vyhlášeno pátrání, dostane se jako slepý k houslím ke kufru
plnému peněz, takže ho začnou honit jak zloději, kterým ho „ukradl“,
tak policisté. On se ovšem se svými
pronásledovateli postupně spřátelí.
Humorný román.
Monika Malinová

Sadské noviny

Labská stezka
na dalším veletrhu

Bilance účasti Labské stezky
na veletrzích cestovního ruchu
v roce 2014 je bohatá. Velké expozice měla v lednu na Regiontour
Brno a v únoru na Holiday World.
Ve spolupráci s partnerskými městy měla poprvé zastoupení i na ITB
Berlín a v Ostravě na veletrhu Dovolená a Region, Lázeňství.
Zatím poslední v řadě byl veletrh
cestovního ruchu Infotour a cykloturistika 14. a 15. března v Hradci
Králové. Hlavním cílem byla opět
propagace Labské cyklotrasy i měst a míst na Labi.
Velký zájem byl tradičně
o informace o stavu jednotlivých úseků cyklotrasy č. 2
a o nově otevřené cyklostezky na Královéhradecku
a Ústecku a o Atlas Labské
cyklotrasy.
V pátek 14. měl na hlavním podiu premiéru film
o přípravě stezky Hradec
Králové – Pardubice v ob-

dobí 2013-2014. Film je možné
stáhnout na www.labskastezka.cz
v sekci galerie. Ve filmu postupně
dostává slovo většina subjektů
a aktérů podílejících se na přípravě
a výstavbě cyklostezek. Objevují se
zde zástupci obcí, měst, magistrátů
a krajů. Vyrobila jej Labská stezka,
o.s., Nymburk
Jan Ritter
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