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Zlatostříbrný ples
O památných stromech
Beseda o Madagaskaru
Klicperovy divadelní dny
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Chystají
závody
modelů
automobilů
Vladimír Krejčík opět připravuje na městských pozemcích
v prostoru 1. a 2. pláže u Jezera
závod rádiem řízených modelů
aut. Konat se bude 4. dubna. Rada
města se záměrem souhlasila
17. března.
Téhož dne také schválila pořádání festivalu SAD-SKA Fest
na místě bývalé skládky u Jezera
s tím, že další podmínky dojedná
pořadatel s kulturním a informačním centrem. Akce, kterou
připravuje Michal Klokočník, je
plánována od soboty 10. července
14.00 hodin do neděle 11. července 3.00 hodin.
Na pořádání Memoriálu Jana
Potměšila v čase sadského posvícení získá myslivecké sdružení
ﬁnanční příspěvek od města ve
výši 3 tisíc korun.
Na základě nové nájemní smlouvy bude město spravovat starou
část hřbitova, která je ve vlastnictví nymburské římskokatolické
farnosti. Ta ji městu pronajme za
symbolickou částku 100 korun ročně s tím, že nebude platit za užívání
hrobových míst, kde jsou pochováni
duchovní.
Účastí na valné hromadě honebního společenstva 26. března
byl pověřen místostarosta Martin
Lébl. Starostka Cecilie Pajkrtová
má vytipovat městské pozemky,
které jsou vhodné ke směně s pozemky rodiny Stehlíkových, po
nichž povede plánovaná cyklostezka do Kostelní Lhoty.
-qk-

Velikonoční atmosféra panuje v Lesním ateliéru Kuba v Kersku již několik týdnů - malování vajíček v neděli
21. března.

PŘÍJMY MĚSTA SE ZVÝŠÍ

Oproti schválenému rozpočtu
se příjmy města v letošním roce
zvýší téměř o 2,5 miliónu korun.
Vyplývá to z rozpočtového opatření,
které zastupitelstvo přijalo 24. února.
Nejvýznamnější je navýšení dotace
na státní správu a školství o 1,386 miliónu oproti původnímu předpokladu
a dotace pro základní školu z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost o 994 tisíce
korun. Tuto částku, která je určena na
zkvalitnění výuky angličtiny, město
v plné výši převedlo škole.
Finančních záležitostí se týkaly
i další body jednání. Zastupitelstvo
schválilo účetní výsledek hospodaření města v loňském roce se vzniklou ztrátou ve výši 6,86 miliónu korun, která vznikla čerpáním úvěru na
opravy místních komunikací ve výši
3,3 miliónu a propadem daňových
příjmů ve výši 3,5 miliónu. Ztráta je
kryta z rezerv města. Zároveň bylo
schváleno poslední 14. rozpočtové
opatření za loňský rok, kde nejvýznamnější položkou bylo navýšení

dotace z úřadu práce o 18 tisíc korun
na veřejně prospěšné práce.
Hospodaření městských organizací kulturního a informačního
centra i základní školy bylo vyrovnané, mateřské školy dokonce
přebytkové. Její zisk ve výši
558 tisíc korun bude rozhodnutím
zastupitelstva převeden do rezervního fondu této organizace. Rovněž
tak vedlejší hospodářská činnost
města skončila k 31. prosinci 2009
ziskem 433 tisíce korun, který bude
převeden na účet „Nerozdělený zisk
minulých let“. Zastupitelstvo při
této příležitosti rovněž schválilo
upravené ceníky vedlejší hospodářské činnosti; úpravy si v zásadě
vyžádalo zvýšení daně z přidané
hodnoty z 19 na 20 %. Novinkou je
ceník stanovených náhrad za zřízení
věcného břemene a omezení užívání
nemovitostí v majetku města.
Rozhodnutím zastupitelstva město prodá 30 m2 pozemku č. kat. 1665
v lokalitě Jordán za cenu 300 Kč/m2
společnosti ČEZ Distribuce, která

zde plánuje zřízení nové trafostanice. Město bezúplatně získá od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemek PK p.č.
349/1 o výměře 143 m2, který leží
pod místní komunikací v Pražské
ulici a uzavře s Antonínem Malaníkem smlouvu o smlouvě budoucí
kupní na ideální část pozemku ppč.
PK 2317 díl 1 o výměře 714,5 m2.
Koupě se uskuteční v případě realizace stavby cyklostezky ze Sadské
do Kostelní Lhoty, která by měla
vést přes tento pozemek.
Zastupitelstvo naopak zamítlo
prodej pozemku p.č. 601 v Kostelní
ulici, který je úzce propojen s městským bytovým domem čp. 256
a slouží potřebám jeho nájemníků.
Novým členem ﬁnančního výboru zastupitelstva za KSČM byl zvolen Stanislav Mrzena, město jako
akcionáře bude na valné hromadě
společnosti Vodovody a kanalizace
Nymburk 3. června zastupovat
místostarosta Martin Lébl.
-qk-

2

ZPRAVODAJSTVÍ

Ceníky vedlejší hospodářské
činnosti města
DOPRAVNÉ A MECHANISMY
Multikar

OZNÁMENÍ

Vzhledem k tomu, že v řadě
obcí a měst nejsou rozdány všechny
známky na odpadní nádoby na rok
2010, bude společnost NYKOS
obsluhovat i neoznačené nádoby
do konce 13. kalendářního týdne,
tedy do 4. dubna.
Od 5. dubna budou obsluhovány pouze nádoby řádně označené
platnou známkou na rok 2010!

15,- Kč/km
20,- Kč za 1/4 hod. manipulační poplatek

KOPÍROVÁNÍ
Formát A4
1 stránka jednostranně
Formát A4
1 stránka oboustranně
Formát A3
1 stránka jednostranně
Formát A3
1 stránka oboustranně

2,50 Kč
3,50 Kč
4,50 Kč
6,50 Kč

POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MÍSTNÍHO ROZHLASU
Hlášení 1 textu komerčního charakteru
25,- Kč denně
Hlášení, která se týkají informací o havarijních situacích, předpokládaných přerušení
dodávek energií a podobně, jsou zdarma. Rovněž hlášení o akcích pořádaných
pro veřejnost bezplatně (například akce pro děti atd.) jsou zdarma.
Platba za hlášení komerčního charakteru rozhlasem se provádí předem dle požadovaného počtu hlášení a daný text je potřeba podat písemnou, e-mailovou nebo
faxovou formou minimálně dva dny před samotným hlášením.
ULOŽENÍ ODPADU NA SBĚRNÝ DVŮR
1) Stavební suť
2) Pneumatiky z traktoru a nákladního vozidla

250,- Kč za m3
60,- Kč za kus

PRONÁJEM SLOUPŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Za každý započatý m2 - 600,- Kč/rok
PRODEJ DŘEVA A PALIVA
Dřevo
1) Výřezy pilařské jehličnaté - borovice
jakost III A/ B - sdružená jakost - čerstvá, zdravá
jakost III B - proschlé, sukaté, křivé
čepováno 16 cm + (u této jakosti se může cena
po schválení RM upravit dle poptávky trhu)
2) Výběr - výřezy čep 22 cm
3) Surové kmeny - vršky, křivé, sukaté
V. tř. vláknina
4) Výřezy pilařské listnaté - dub červený
5) Výřezy pilařské listnaté - akát
Palivo
1) Zájemce určené dřevo zpracuje na vlastní náklady,
tj. pokácení, rozřezání, snáška na odvozní místo
2) Lokalita odvozní místo
zájemce si odveze vyrobené palivo z odvozního místa

1 500,- Kč / m3
1 260,- Kč / m3
1 860,- Kč / m3
960,- Kč / m3
2 521,- Kč / m3
1 442,- Kč / m3
250,- Kč / prm
550,- Kč / prm

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH, prm = prostorový metr.
Ceníky jsou účinné od 25. února 2010.

UPOZORNĚNÍ!

Podle zákona o obcích jsou vlastníci nemovitostí povinni označit na
svůj náklad budovu čísly, která určí obecní úřad, a udržovat je v řádném
stavu. Kdo neoznačí budovu popisným číslem, ten se podle zákona
o přestupcích dopouští přestupku a může mu být uložena pokuta až do
výše 10 tisíc korun!
Vedle čísel popisných určuje obec, zda budou a jakým způsobem
nemovitosti označeny i čísly orientačními, stavby určené k rekreaci
se označují čísly evidenčními. I v těchto případech je povinen označit
budovu na svůj náklad vlastník a označení udržovat v řádném stavu.
Pokud tak nečiní právnické osoby a fyzické osoby podnikající, jde opět
o správní delikt.
Budovou, která má být označena, se dle zákona myslí stavba
prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, s jedním nebo více ohraničenými užitkovými prostory. Vedlejší budova, která je součástí
jednoho celku (například garáž u domu), označena být nemusí.
Městský úřad Sadská žádá občany, aby si své nemovitosti v souladu
se zákonem označili čísly popisnými.
-měú-

Sadské noviny

N

Skauti ze Sadské se zúčastnili
již 15. českého euroindiánského
Pow-wow (taneční slavnost), které se konalo na Kladně v sobotu
20. března.

ařízením města se s účinností od 1. března 2010
zvýšilo nájemné za hrobové
místo na veřejném pohřebišti
v Sadské na 7,- Kč/rok za každý
započatý m2. Cena za služby spojené s tímto nájmem se zvýšila na
33,- Kč/m2/rok.
Celé nařízení je zveřejněno na
hřbitovní vývěsce.

Soutěž knihovny
o 1000 cen

Na i nt e r net ov ých st r á n k á ch mě st ské k n i hov ny v Sa d ské
www.knihovnasadska.wz.cz se můžete zúčastnit soutěže Magnesia litera, jejíž součástí je i soutěž o nejlepší prózu, poezii nebo
dětskou knihu vydanou v roce 2009. Ve čtenářské kategorii je
možné ovlivnit svým hlasem získání ceny pro oblíbeného spisovatele.
Pro čtenáře, kteří budou hlasovat, je připraveno 1000 cen - knih
v hodnotě 250 korun.
Zájemci se mnohou přihlásit i na našich stránkách, později zde
najdete listinu výherců. Uzávěrka soutěže je 10. dubna 2010.
-mk-

Podpora místních
výrobců se rozvíjí

I v čase krize pokračuje značení
domácích výrobků značkou Polabí
regionální produkt®.
Tato značka, která zaručuje
kvalitu a původ výrobku, pomáhá
místním i návštěvníkům regionu najít
v široké a často nepřehledné nabídce to
pravé z Polabí.
Zuzana Hnátková, která pomáhá
svému synovi Matějovi, držiteli
značky, říká: „Značka nám přinesla
mnoho nových příležitostí a kontaktů. Jsme zváni na různé akce,
dostáváme nové zakázky… Značka,
kterou označujeme své zboží i prodejní místo, přitahuje pozornost.
Kolegové řemeslníci se ptají, co
znamená, ostatní chtějí vědět, odkud jsme a něco o našem regionu.
Značka je pro nás navíc i srdeční
záležitostí a jsme na ni pyšní.“

Matěj Hnátek získal značku pro
své výrobky z keramiky. Dalšími
držiteli jsou: Alois Točík - dřevěné intarzie, Jana Provazníková
z Včelí farmy - včelí produkty
a výrobky z nich, Lada Borecká
- drátované výrobky, Stanislav
Kouba - kovářské výrobky, Jaroslav
Jandl - hrnkové květiny, Bronislav
Kuba - keramické kočky z Kerska
a Dagmar Havlová z farmy Košík
- ovčí sýry.
O značku se mohou ucházet
potravinářské výrobky, například
pečivo či uzeniny, nebo řemeslné
výrobky, například keramika, šperky, a mnoho dalších. U všech ovšem
záleží na kvalitě.
Více informací naleznou zájemci
na www.podlipansko.cz, nebo na
www.domaci-vyrobky.cz.
Michaela Roškotová,
Podlipansko
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Ceník stanovených náhrad za zřízení věcného břemene
a omezení užívání nemovitostí v majetku Města Sadská
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby
Položka
Cena
uložení sítí vč. zastavění do pozemků města - komuni300,- Kč/bm
kace, chodníky, ostatní plocha se živičným nebo jinak
upraveným povrchem
uložení do zelených pásů
100,- Kč/bm
uložení sítí mimo zastavěné území města
20,- Kč/bm
právo průchodu a chůze
10,- Kč/m2
právo průjezdu a jízdy
20,- Kč/m2
pozemky pod pilíři a sloupy
1.000,- Kč/m2
minimální výše jednorázové úhrady
1.000,- Kč
Fyzické osoby
Fyzické osoby uhradí za každé podání cenu

Zlatostříbrný ples
města Sadská

Druhý společenský ples města
Sadská je za námi, proto mi dovolte
malé ohlédnutí.
V mrazivé a zasněžené noci
6. března jsme se sešli v sokolovně,
jejíž sál byl zahalen do zlaté a stříbrné barvy. Ve čtvrt na devět začala
hrát kapela Pohoda a po krátkém
úvodu následovalo předtančení tanečního klubu Kocour Modroočko
pod vedením choreografky Jolany

1.000,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Výzva k předkládání žádostí

do Fondu kultury a sportu
MAS Podlipansko, o.p.s.

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s., vyhlašuje dne 1. března
2010 příjem žádostí pro čerpání prostředků alokovaných ve Fondu
kultury a sportu. Celková výše alokace pro rok 2010 je 50 000,- Kč.
Maximální výše dotace na 1 projekt je 5 000,- Kč.
Žádosti přijímáme do 31. března 2010 do 16.00 hod. Podrobnosti
týkající se příjmu žádosti, formulář žádosti i zásady fondu jsou zveřejněny na www.podlipansko.cz.
Dotace se poskytuje na jednorázové či déle trvající kulturní a sportovní aktivity lokálního charakteru, které se realizují na území MAS Podlipansko, o.p.s., a které výrazně přispějí k obohacení
kulturního a sportovního života místních občanů.
Dotaci lze použít pouze v rámci kalendářního roku
a výhradně na účel, na který byla poskytnuta. Dotace je poskytována
výhradně na neinvestiční výdaje související s realizací projektu. Dotace
se poskytuje bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce po
doložení zaplacení oprávněných uznatelných nákladů projektu a při
dodržení zásad fondu.
Kontakt: Markéta Pošíková, ředitelka MAS Podlipansko,o.p.s.
Tel.: 602 578 297, info@podlipansko.cz.

Zelená úsporám - osobní
konzultace zdarma

Od čtvrtka 1. dubna pro vás
otevíráme Poradenské centrum
k programu Zelená úsporám, který ﬁnančně podporuje opatření
snižující energetickou náročnost
budov (zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří apod.),
náhradu neekologických zdrojů
vytápění za ekologické (zdroje na
biomasu, tepelná čerpadla) nebo
nákup nových ekologických zdrojů
na vytápění, výstavbu v pasivním
standardu a také technologie na přípravu a ohřev teplé vody a přitápění
(solárně-termické kolektory). Více
na www.zelenausporam.cz.
Poradenské centrum se zaměřuje
na komplexní a kvaliﬁkované poradenství pro potenciální žadatele,

kteří mají pouze okrajové informace
a chtějí se dozvědět více o programu
a možnostech, které nabízí. Profesionální pracovníci proškoleni
Státním fondem životního prostředí
vám poradí a na základě vašich
potřeb zdarma doporučí vhodnou
oblast podpory.
Jsme tu pro vás dvakrát týdně,
a to ve středu od 13.00 do 18.00
a ve čtvrtek od 14.30 do 18.00
hodin na adrese Chvalovická 1076,
Pečky (bývalý VÚŽV), kanceláře
MAS Podlipansko, o.p.s. Jsme
také připraveni odpovídat na dotazy na kancelar@podlipansko.cz,
tel. 737 809 013, heslo „Zelená
úsporám“.
Jakub Strnad, MAS Podlipansko

Burešové. Tanečnice i tanečníci vystoupili s roztomilým a originálním
mexickým kloboukovým tancem.
Starostka Cecilie Pajkrtová přivítala
návštěvníky vlídnými slovy a potom
začal prodej lístků do tomboly, která
byla opravdu bohatá. Přispěli na ni
podnikatelé nejen ze Sadské, ale
i z některých okolních měst.
Další dvě předtančení obstarala
pánská taneční skupina Rasputin.
První kousek se jmenoval „Do krovek“ a opravdu nás velmi překvapilo, když na parket vstoupili drsní
muži á la James Bond a v průběhu
vystoupení se proměnili v broučky
s růžovými tykadly na hlavách,
v černém trikotu, barevných spodkách, s bílými krovkami. Jejich
tanec rozesmál a pobavil úplně
každého stejně jako jejich další
vystoupení Lady Karneval. Skupinu Rasputin vedou manželé Jolana
a Aleš Burešovi a tanečníci jsou

Foto poskytla Zdenka Hamerová

převážně tatínkové členek zmiňovaného Kocoura Modroočka.
Kolem půlnoci starostka Pajkrtová vylosovala vítěznou barvu tomboly a každý, kdo měl bílý lístek,
si vyzvedl svou výhru. Z ostatních
lístků byla ještě vylosována hlavní
cena - kávovar Expres, který věnovalo město Sadská.
Ještě jednou děkujeme všem
sponzorům. Jsou to: Reprostudio Haron (tisk žlutých letáků), Outlet
Sadská - manželé
Šmejkalovi, pekařství Kopecký Nymburk, nehtové studio
- Martina Husáková,
Laubrsport Nehvizdy,
Lesní ateliér Kuba
v Kersku, Glassform
Petr Hořák, potraviny a nápoje Petr Hnilo, drogerie TETA
Ladislav Koutský,
hotel Modrá hvězda, Čajenka kávenka Sadská, zámečnictví - Jan
Pajkrt, knihkupectví Nymburk,
Kenast Pečky.
Dále děkuji členům DS Klicpera Sadská, kteří se podíleli na
přípravách plesu i na samotném
večeru. Jde o manžele Piskáčkovy,
Jaroslavu Kynclovou, Jitku Vyleťalovou, Mílu Královou, Richarda
Závodného, Jana Slavíčka a Zdenu
Pfaifrovou. Rovněž bych chtěla
poděkovat Kulturnímu domu v Pečkách za zapůjčení nábytku.
Zlatostříbrný ples skončil až ve
tři hodiny ráno. Doufáme, že vám,
kteří jste na něm byli, udělal radost
a strávili jste příjemný večer. Z výtěžku tomboly koupíme stůl a židle
do dětského oddělení v městské
knihovně místo stávajících křesel,
která zabírají hodně místa. A za rok se
těšíme na třetí společenský ples města
Sadská!
Zdenka Hamerová
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Program KIC

VELIKONOCE 2010

v Lesním ateliéru Kuba v Kersku

KINO

neděle 28. března od 16.00 hod.
PLANETA 51 - Obyvatelé planety 51 si žili v pohodě, dokud
jednoho dne nepřistála kosmická loď a z ní nevystoupil strašlivý
vetřelec - zmatený astronaut lidského původu. Vyděšený astronaut
se zelených mužíčků bojí stejně jako oni jeho a potřebuje se vrátit na
Zem. Animovaná komedie pro celou rodinu.
neděle 11. dubna od 16.00 hod.
ARTUR A MALTAZAROVA POMSTA - Pokračování úspěšného, napůl hraného ﬁlmu pro děti Artur a Minimojové o dobrodružství
Artura v podzemní říši. Na hostině u Minimojů objeví Artur vzkaz
s prosbou, ze které vyplývá, že princezna Selénia je v nebezpečí.
neděle 25. dubna od 16.00 hod.
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 - Se zpívajícími veverkami se děti
seznámily před dvěma roky v prvním ﬁlmu. Také poznaly neúspěšného
skladatele Davida, který z těchto zvířátek vytvořil kapelu. Nyní se
Chipmunkové vracejí, aby se něco naučili ve škole, stali ještě slavnější
a utkali se v soutěži s krásnými veveřicemi Chipmankami.
Vstupné do kina je 60 Kč, pro děti 50 Kč. Všechny ﬁlmové kopie
žádáme s českým dabingem.

ZÁBAVA PRO VŠECHNY
pátek 30. dubna od 17.00 hod
REJ ČARODĚJNIC - ČARODĚJNÁ STEZKA - Výprava
malých čarodějnic, čarodějníků a ježibab opět začne přihlášením na
náměstí u knihovny. Trasa plná více i méně složitých úkolů povede na
skálu, kde bude tentokrát jen symbolický oheň (významný krajinný
prvek Skála). Zároveň se můžete těšit na občerstvení SDH a kynologů,
dospěláci na pivečko a DISCO.

ZÁJEZDY
čtvrtek 8. dubna v 7.30 hod.
JARNÍ ZAHRADA ČECH - Zájezd pro důchodce ze Sadské
a přilehlých obcí do Litoměřic je již vyprodán. Odjezd v 7.30 hod.
z Palackého náměstí v Sadské.
čtvrtek 13. května v 7.00 hod.
JARNÍ VÝLET PRO DŮCHODCE - Tentokrát se vypravíme
do Týnce nad Sázavou, kde navštívíme městské muzeum kameniny
a hrad, přes Netvořice a Neveklov do Křečovic. Zde si prohlédneme
rodnou světničku Josefa Suka a muzeum. Také zavítáme do Sedlčan,
kde se nachází velké muzeum s několika expozicemi.
Zájemci se mohou přihlásit v kulturním a informačním centru (budova muzea, tel.: 325 594 329) nebo v knihovně (tel.: 325 595 378).
Cena 40,- Kč, odjezd v 7,00 hod. z Palackého náměstí v Sadské.

Lesní ateliér
Kuba v Kersku

vás zve na výstavu:

VELIKONOČNÍ
PRODEJ
Bohatá nabídka keramiky
a velikonočních dekorací s největším výběrem kraslic
Otevřeno je denně mimo pondělí
od 10 do 12 a od 12.30 do 17 hod.
www.lesniatelierkuba.cz

Sadské noviny
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sobota 27. března v 10.00 - 17.00 hodin - Lyžky a vařechy
Lidová umělecká výroba dřevěných doplňků nejen do kuchyně
od Jaroslavy Kvasničkové z Bystřice pod Hostýnem
sobota 27. března v 10.00 - 14.00 hodin - Kurz pletení z pedigu
S Kateřinou Václavkovou si sami upletete misku nebo košíček.
Objednejte se prosím předem na dopolední nebo odpolední kurz
(2 - 3 hodiny, 100 Kč + spotřebovaný materiál).
neděle 28. března v 10.00 - 17.00 hodin - Barevné Velikonoce
Jany Studničkové
Drobné jarní dárečky a potisk vašich dětí v podání známé pražské
výtvarnice
sobota 3. dubna od 14.00 hodin - Igor Grimmich: Světlo a stín
Vernisáž nové výstavy akvarelů a obrazů. Výstava potrvá do
konce dubna.
neděle 4. dubna v 10.00 - 17.00 hodin - Vizovické pečivo
Jak vyrobit tradiční vizovické pečivo, předvede a poradí Marie
Kotašková z jihočeských Bernartic.
I na Velikonoční pondělí 5. dubna
bude mimořádně otevřeno
od 10.00 do 17.00 hodin!

Milé děti!

Po tak dlouhé zimě si již přejeme rozkvetlou louku se spoustou
kytiček a smějícím se sluníčkem.
Prosíme vás, přijďte nám je do
knihovny vyrobit.

Filmový a diskusní klub
ARCHA
zve všechny teenagery a mladé
lidi na diskusní večer s názvem

Velká Beránkova noc

Na programu bude diskuse
o Velikonocích, velká hra v terénu, hledání beránka a jeho
konzumace, další akční hry.
V úterý 6. dubna od 18.30 hodin
v ZŠ Sadská.
Pořádají křesťané z Apoštolské církve.

Stav konta sbírky
na opravu kostela
svatého Apolináře
činil k 18. březnu 2010

34.592,- Kč
***

Dále lze přispívat v pokladně
Městského úřadu Sadská, nebo na účet
40184 - 504348369 / 0800 vedený
u České spořitelny v Sadské.
Zájemcům, kteří chtějí dar vykázat jako
odečitatelnou položku ze základu daně
z příjmů, vystaví městský úřad doklad
o jeho poskytnutí.

Hlavní velikonoční bohoslužby v roce 2010
neděle
čtvrtek
pátek
neděle
neděle

28. 3.
1. 4.
2. 4.
4. 4.
4. 4.

neděle

11. 4.

Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
slavnost Boží hod velikonoční
Zmrtvýchvstání Páně
2. neděle velikonoční,
svátek Božího milosrdenství

11.15 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
04.30 hod.
11.15 hod.

kostel sv. Apolináře
Nymburk (sv. Jiljí)
Nymburk (sv. Jiljí)
Nymburk (sv. Jiljí)
kostel sv. Apolináře

11.15 hod.

kostel sv. Apolináře

Pokojné a radostné svátky velikonoční přeje římskokatolická farnost
Sadská - Nymburk, http://nymburk.farnost.cz.
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Beseda o dalekém
Madagaskaru

V rámci letošní akce „Březen měsíc čtenářů“ uspořádala městská
knihovna v sále kulturního a informačního centra besedu s Karlem Skřivánkem. Ten nám vyprávěl o své cestě na ostrov Madagaskar. Zde se věnoval
hlavně světově unikátní rostlinné říši. Podařilo se mu najít dosud neznámý
sukulent pryšec - euphorbia, který předal odborníkům ke zpracování.
Dále nám Karel Skřivánek vyprávěl, jak na Madagaskaru lidé žijí, jak
se s nimi členové jeho expedice domlouvali a jak je byli nuceni respektovat
v náboženských záležitostech. Tamější obyvatelé totiž nejsou na turisty
příliš zvyklí a nemusí chápat, že jim svatá místa nepoškozují záměrně,
že to dělají pouze z neznalosti. Mě nejvíce překvapily informace o léčbě
založené na znalosti bylin a také čisté oblečení domorodců, i když nemají
možnosti našich domácností. Pro děti byli hosté z Evropy velkou atrakcí,
takže když přišli do některé vesnice, přerušili žáci s panem učitelem ve
škole vyučování a šli se na ně podívat. Na Madagaskaru existují bohužel
nemoci, které ohrožují zdraví i život místních obyvatel. Cizinec si musí
dávat dobrý pozor nejen na komáry, ale i na jídlo a pití. Prostě krásné
dobrodružství, ale s respektem k cizímu prostředí, to je poznatek, který
jsem si z besedy odnesla.
Text a foto Božena Poláková

Veřejné školní
vystoupení „Pár školy“
Jako v minulých letech, i letos
pořádá škola představení pro veřejnost, tentokrát s názvem „Pár
školy“. Veřejné vystoupení bude jen
ukončením dlouhodobého projektu,
ve kterém všichni žáci, rozdělení
do týmů, plnili úkoly dané školním
vzdělávacím programem a průřezovými tématy.
Porota složená ze zástupců veřejného i kulturního života bude
13. dubna vybírat z celkem 17 párů
ty, které se jí budou zdát nejpohotovější, nejoriginálnější a nejvtipnější
v předváděných disciplínách. Role
moderátora se opět ujme skvělý
Aleš Cibulka. V porotě uvidíme
kromě známých tváří i zástupce

5

KULTURA / RŮZNÉ

České televize, rozhlasu, tisku.
Hlavní cenu do soutěže věnovala
opět ﬁrma OTTA - vzduchotechnika
a klimatizace, s.r.o.
Vstupenky budou k dostání od
6. dubna v drogérii TETA, a protože
je tentokrát nutné odměnit vždy
dva účinkující na jednom stupínku,
byla po dohodě se zástupci rodičů
na schůzce KPŠ stanovena jejich
cena 100,- Kč. Vybranou částku
věnujeme na odměny pro děti
a účinkující.
Fotograﬁe všech soutěžících
párů si můžete prohlédnout na
vývěsce školy před městskou knihovnou.
Blanka Žánová, ředitelka ZŠ

Bejvávalo, bejvávalo...

O památných stromech III
Z Kerska se vydáme do sousední vsi Hradištka, kde máme dost
přátel a bývalých spolužáků. Mají
tam vzorný Klub důchodců, který
vykazuje spoustu práce, zábavy
a pochopení pro druhé lidi.
Z dávné historie jsme se v Kosmově kronice (Chronica Boemo-

rum) dočetli, že roku 1088 daroval
první český král Vratislav II. ves
Hradištko zakládané kapitule vyšehradské. Ve 14. století je uváděn
v Hradištku zemanský statek náležející Janu z Hradištka, dalším
majitelem byl Boček z Kunštátu.
Sousedící tvrz Kří patřila vdově
po Bočkovi od roku 1376. Kolem
roku 1420 za husitských válek bylo
Kří vypáleno, ale Hradištko zůstalo
ušetřeno.
Zajdete-li polní cestou za restauraci U Kocánků, uvidíte velmi
starou chráněnou hrušeň. Dále se
pokocháte pohledem na krásné
Labe, hřebčín rodiny Kinských,
kde se konají dostihové závody,
a na nově opravenou restauraci
(bývalou sodovkárnu). Na zpáteční
cestě se zastavte na hradištském
hřbitově u pomníku Bohumila
Hrabala s opřenou kamennou rukou
a „tunelem“ podle Moodyho.
Pokračujte dále cestou do Borů.
Najít „lípu ve strži“ u starého lab-

ského ramene není snadné, ale
pomocí mapky ji určitě mezi vzrostlými stromy spatříte. Tato lípa
malolistá je stará více než 170 let,
vysoká je 24 metrů a její obvod činí
420 cm. U bývalého mlýnského
náhonu k Celně zaujme vaši pozornost stará dutá vrba, která i když
byla zapálena, stále žije
a krášlí naše město. Je
nám velmi líto, že loni
musela být pokácena
vrba u skautské klubovny, kterou poničila
vichřice.
Moc bychom si
přáli, aby lidé vnímali
více svět kolem sebe
a nebyl jim lhostejný
osud přírody, ve které
žijeme. Mnohé stromy
v Sadské jsou odkazem
našich předků. Nejen stromy, ale
i lidé mají totiž svoje kořeny.
S využitím textu Jana Řehounka
připravily
Míla Borovenová
a Květa Pajkrtová

Dutá vrba u Celny

Vrba u skautské klubovny po záchranném řezu. Strom byl úplně skácen
v loňském roce, protože ohrožoval okolí, především děti.
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KLICPEROVY
DIVADELNÍ DNY
12. ročník divadelní postupové přehlídky
16. - 18. dubna 2010 v kině Sadská
Jaro klepe na dveře a spolu s ním i dvanáctý ročník divadelní přehlídky, kterou vyhlašuje Svaz českých divadelních ochotníků. V každém kraji
se koná obdobná přehlídka umění ochotníků v malých městech do 5000 obyvatel. Za Středočeský kraj se koná v Sadské a jeden vítězný soubor,
který z této přehlídky vzejde, bude reprezentovat kraj na národní přehlídce Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.
A kdo o vítězích rozhodne? Budou to pánové Jaromír Kejzlar, Vlastimil Ondráček a František Hromada, porotci z řad Svazu českých divadelních ochotníků.
Klicperovy divadelní dny ale nejsou jen soutěží. Zároveň otevírají divákům možnost spatřit během tří dnů šest kvalitních divadelních představení
nebo si z pestré nabídky komedií vybrat alespoň jednu. Neváhejte a přijďte podpořit ochotníky, kteří si zvolili úžasné hobby: učit se, zkoušet a hrát
pro vás, pro váš úsměv a pro váš potlesk.

PROGRAM:
Pátek 16. dubna

10.00 hod.
DS Klicpera Sadská uvádí pohádku
JAK ČERT VYLETĚL Z KŮŽE (Jaroslav Koloděj)
Pohádka o zamilovaném čertovi, kterému chtějí vnutit za manželku
čertici Hromnici, zatímco on touží po ševcovic Madlence.
19.00 hod.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Mrsťa Prsťa Kouřim - Junioři uvádí černou komedii
MAZANÝ FILIP (Václav Marhoul)
Jeden úplně obyčejný den neobyčejného detektiva. Filip Marlowe řeší
svůj podivný případ mezi gangstery i hollywoodskou smetánkou.

Sobota 17. dubna

10.00 hod.
DS KS Bystřice uvádí hru
LUCERNA (Alois Jirásek)
Klasický příběh o lásce a hrdosti. Kněžna přijíždí obhlédnout své panství
a všichni poddaní ji vítají. Jen mlynář odmítne a zakáže to i své dceři
Haničce. Ovšem stejně se setkání s kněžnou nevyhne, musí jí svítit
lucernou cestou na zámek, což je jeho povinnost.
Vstupné na každé představení činí 60 Kč,
důchodci a děti 30 Kč.

15.00 hod.
Sdružení Blaník Načeradec uvádí komedii se zpěvy
AGENTURA DRAHOUŠEK (Rudolf Tinner)
Emil Kohout je záletný učitel hudby a jeho ženu Elišku zaměstnává
sňatková agentura „Drahoušek“. Hledání protějšku je však činnost nevypočitatelná, proto občas vypomůže syn Jaroslav. Střídavě se podle potřeb
agentury mění v malíře, světáka či domácího kutila. Ovšem vždy jen do
doby, než zákaznice uhradí vzniklé výlohy. Co se však stane, když se v jedné domácnosti sejde Emilova milenka Kateřina, Jaroslavova přítelkyně
Gabriela a vdova Barbora, které paní Eliška slíbila nápadníka?
20.00 hod.
Divadlo V.O.S.A. Vestec uvádí hudební westernovou „vosovku“
z Divokého západu s tanci
V LEVÉ POLEDNE (Martin Kroh + V.O.S.A.)
Na Divokém západě je život drsný a plný nečekaných zvratů. Otěže
všeho dění má v rukou Správní rada Divokého západu, jíž předsedá
náčelník Apačů zvaný Leklý Petra, jeho věrnými druhy jsou Butch Cassidy, Bufalo Bill, hráč pokeru Maverick a zloděj koní Speedy Gonzáles.
Každý rok se schází u barmanky Mary, ale ta už má dost jejich řádění
a povolá na sešlost jejich drahé polovičky.

Neděle 18. dubna

14.00 hod.
Slavnostní zakončení a předání cen

15.00 hod.
Divadlo Kocábka (jako host) uvádí veselou pohádku
PRANICE S ĎULÍKEM A KOKOLÁČEM (Jiří Cinkeis, hudba
Vladimír Šíma)
Dva popletení kamarádi pobaví děti i dospělé.

INZERCE

Kompletní servis počítačů
-

opravy a prodej (HW, SW)
odvirování
reinstalace operačních systémů
poradenství v oboru IT
tvorba webových stránek

Jan Cempírek
Prokopova 756
Sadská 289 12

tel.: +420 736 653 994
e-mail: j.cempirek@seznam.cz

J. ŠMEJKAL, SADSKÁ
INTERNETOVÝ OBCHOD

 Firma B + K Sadská provádí montáž sádrokartonu (včetně zateplení), půdní vestavby,
zavěšené stropní kazetové podhledy, stavební, zámečnické práce a nátěry plochých střech. Tel.:
325 594 529, 723 426 189.
 AQUA AEROBIC ve Sportovním centru Nymburk! NOVĚ
OTEVŘENO OD DUBNA 2010!
Zkuste intenzivní cvičení ve
vodě. Úvodní hodina proběhne
ve STŘEDU 7. DUBNA od 18.00
do 19.00 hodin. Rezervace na
604 957 197 Markéta. Cena:
Kč 80.

25. března 2010
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Převezmeme odpovědnost
za Vaše účetnictví, daňovou evidenci, mzdovou
a personální agendu a daňové povinnosti.
Nastavíme Vám podmínky pro vedení manažerského
účetnictví, zpracujeme ekonomické analýzy a podklady
pro bankovní úvěry.
Naše kancelář je v Poděbradech.
Kontakt: mh@infosoft.cz, telefon 731 405 771

PODMÍNKY VOUCHERU
• Minimální útrata pro použití voucheru je 150 Kč.
• Na jeden nákup nelze uplatnit více než jeden voucher, tj. maximálně 30 Kč.
• Podmínky akce mohou být v průběhu akce měněny.
• Voucher nelze uplatnit na již zlevněné zboží, tabákové výrobky, lihoviny, tisk
a dobíjecí kupony.

Platnost voucheru do: 30. 6. 2010
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Badmintonový oddíl Sadská pořádá
v neděli 4. dubna ve školní tělocvičně
VELIKONOČNÍ TURNAJ DVOJIC
Začátek je v 10.00 hodin.
Zúčastnit se mohou všichni bez
rozdílu věku a výkonnosti.
Startovné činí pro dospělého
50,- Kč, pro děti do 15 let zdarma. Rakety a míčky lze vypůjčit.
Vstup do haly povolen pouze
ve sportovní obuvi se světlou
podrážkou.

Z podzimního cestování - II.

Bývalý hrad si vystavěli páni
z Lipé a Rataje opevnili hradbami se
čtyřmi hláskami. V roce 1636 koupil
panství hrabě Bedřich z Talmberku
a přestavěl hrad na zámek i kostel svatého Matouše. Panství pak
vlastnili Kinští a do roku 1921 Lichtensteinové. V roce 1933 koupila
zámek obec a zřídila v něm školu.
Narodil se zde český státník 15. století Hynek Ptáček z Pirkenštejna,
který je zde i pohřben.

Basketbalová legenda Michal
Ježdík trénovala v Sadské

Michal Ježdík, dlouholetý trenér reprezentace, přijal pozvání na trénink
Vosiček, kde měl vyzkoušet jejich dovednosti a upozornit na nedostatky.
Po několika minutách počátečního ostychu před velkým jménem se
holky oklepaly a začaly naplno předvádět, co umí. Následoval sled cvičení,
která se snažila zvyšovat náročnost a vyzkoušet, kam až sahají dovednosti
domácích nadějí. Při nejtěžším cvičení, kolotoči čtyř míčů, se pak ozývalo
z úst slavného trenéra jen „bravo, bravo“ a uznalý potlesk na závěr.
Vosičky překvapily natolik, že se v příštím měsíci bude v tělocvičně
základní školy v Sadské konat seminář pro trenéry, kde budou děvčata pod
vedením Michala Ježdíka předvádět zájemcům z republiky správně prováděná cvičení na zvyšování basketbalových dovedností. Blanka Žánová

Vosičky s basketbalovou legendou Michalem Ježdíkem

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu
Honebního společenstva Sadská
konanou dne 26. března 2010 od 18.00 hodin
v hostinci U Postřeleného kance v Sadské
Program:
1. Zahájení, kontrola usnesení z minulé valné hromady
2. Zpráva předsedy honebního společenstva
3. Zpráva pokladníka honebního společenstva
4. Zpráva hospodáře mysliveckého sdružení o plnění plánu chovu a lovu zvěře
5. Využití ﬁnančních prostředků honebního společenstva
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr

Sadské noviny

Před zámkem v Ratajích n. Sázavou
V říjnu jsme se vydali do Brandýsa nad Labem s tím, že půjdeme
podle řeky do Kostelce nad Labem.
Z nádraží v Brandýse vede značka
přes náměstí, kolem staré katovny,
opravené včetně sgraﬁt, a kolem studánky Světice se sochou svatého Jana.
Pak už jsme šli po rovině kolem Labe.
Tady nás dohonil pěkný liják, ale deštníky byly v pohotovosti. V Kostelci
svítilo docela i sluníčko. Než jsme
došli do Čelákovic, zatáhla se všude
obloha a někde i pršelo, jen nad námi
bylo pořád ještě sluníčko, a tak jsme
mohli obdivovat dvojitou duhu.
Budova bývalé Pražské burzy,
později Federálního shromáždění
a Radia Svobodná Evropa, byla
volně přístupná 14. října. K zhlédnutí
byly sály, kde zasedaly známé osobnosti, např. poslanci Václav Klaus,
Marián Čalfa, ale i Rudolf Hrušínský
a jiní. Viděli jsme i salonek bývalého
prezidenta Gustáva Husáka, kde si
připravoval projev. Z 5. patra byla
hezká vyhlídka na Prahu, jak jsme ji
ještě neznali. Navštívili jsme i výstavu Košické zlato. Bylo na ní celkem
2920 mincí nebo nalezený renesanční řetěz, který musel patřit někomu
velmi bohatému. Pak jsme ještě zaskočili do Rytířské ulice a prohlédli
si výmalbu České spořitelny.
Koncem října nebývá už hezké
počasí, ale na procházku Stromovkou
to neplatilo. Začali jsme u Výstaviště,
prošli kolem budovy, kde je umístěno
Maroldovo Panorama bitvy u Lipan,
kolem planetária a pak už jen procházeli parkem. Lidé chodili v bundách,
bylo kolem 8 až 10 stupňů, tedy
poměrně teplo. Tak jsme si procházku
skutečně vychutnali. Došli jsme až

k Trojskému zámku, pak vinicí svaté
Kláry s kostelíkem a obdivovali jsme
vilky v ulici Nad Kazankou. V některých jsou zastupitelské úřady.
Další procházku jsme věnovali
průzkumu Kerska se zastavením
u pramene, v Lesním ateliéru u Kubů. Podle rybníku a Hrabalovy vily
jsme došli k menhiru, aneb jak říkají Hradišťáci „U kamene“ a podle
Labe k zastávce autobusu, který
během krátké doby odjížděl.
Jako obvykle zakončujeme sezonu návštěvou vánoční Prahy.
Moc vánočně nevypadala, protože
poprchávalo. Dojeli jsme do Střížkova. Pokud jste tuto stanici metra
ještě neviděli, doporučujeme ke
zhlédnutí. Je projektována jako loď
a plně zachycuje denní světlo.
První zastávku jsme měli v Ďáblicích na hřbitově, který je upraven
jako park a je tu vyhrazené místo
pro desky se jmény padlých vojáků.
Hlavní vchod je od architekta Hofmana v kubistickém slohu, vedlejší
vchod z pozdější doby napodobuje
původní sloh. V oknech vilek už byla
vánoční výzdoba, aspoň náznak toho,
že se Vánoce blíží. Došli jsme až
k hvězdárně na vyvýšeném ostrohu,
odkud musí být krásný výhled na
Prahu. Bohužel byla mlha. Další cesta
pokračovala Ďáblickým hájem. Když
jsme vyšli z lesa, dostali jsme se na
pietní území střelnice v Kobylisích,
kde byli za Heydrichiády popraveni
čeští vlastenci. Jsou tam na deskách
jejich jména, věk a datum popravy.
Toho putování už ale bylo dost,
občerstvili jsme se tedy v restauraci
„U Blekotů“ (dobře a lacino), použili
jsme MHD a dojeli před právnickou
fakultu, odkud jsme pokračovali na
Staroměstské náměstí. Chtěli jsme
vidět vánoční trhy a osvětlený strom.
Pak už zbývala jen cesta domů.
Rok 2009 byl velmi vstřícný
k turistům, bylo teplo a deště málo.
Na našich pochodech se celkem sešlo 365 výletníků. Absolvovali jsme
26 pochodů pro zdraví, zúčastnili se
i dalších kulturních akcí, které pořádalo kulturní a informační centrum,
byli jsme i na divadelních představeních, vyslechli jsme přednášky
manželů Krátkých o přírodě.
Doufáme, že i v příštím roce budeme moci pokračovat v poznávání
různých koutů naší vlasti a budeme
rádi, když se k nám připojíte.
Všem, kteří s námi chodíte nebo
čtete naše povídání či máte rádi
přírodu, přejeme, ať ji v novém
roce 2010 hodně užijete ve zdraví
a dobré náladě.
Věra Pokánská
a Cecilie Coufalová
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