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ZDARMA

Pohádka s Mikulášem
Už více než 20 let pořádá DS Klicpera tradiční
akci nazvanou Pohádka s Mikulášem. Letos se
konala v sobotu 1. prosince. Pohádku Ježibaby
z Babína od Jaroslava Koloděje přivezlo Diva‑
dlo A‑Z Milovice. A protože se jedná o pohádku
s Mikulášem, přišel po představení mezi děti
také Mikuláš, čert a anděl s nadílkou.
Jaroslava Kynclová

Můj vánoční příběh
Jsem pes a říkají mi Tulák. Představuji se vám, protože
jsem chovancem útulku pro psy v Sadské a tak jsem
vlastně taky tak trochu místní.
Je vánoční čas, tak by to chtělo asi nějaké úsměvné představení, ale bo‑
hužel můj život nebyl vždy lehký a radostný. Jak jsem se narodil, si vlast‑
ně ani nepamatuju, ale pak jsem se dostal k lidem, kteří bydleli v takovém
divném domě. Uvázali mě na řetěz a chtěli po mně, abych hlídal. Co, koho
nebo jak, to mi nikdo neřekl. Najíst jsem dostával občas a jen samé zbytky
od oběda. Teda vážení, co to vy lidé jíte? To by snad ani pes nežral. Nikdo
si se mnou nehrál a byl jsem pořád sám a uvázaný.
Pak přijeli kluci v uniformách, odvázali mě a odvezli do útulku v Sad‑
ské. Nejdřív jsem to bral jako vězení, za trest, ale za co? Špatně jsem hlídal
a v noci štěkal? No jasně, ježek dupal celou noc tak, že se nedalo spát, mu‑
sel jsem mu trochu vynadat.
Po pár dnech v útulku jsem si zvyknul – teplý pelech, žádný řetěz a ob‑
čas i nějaký pohyb. Na jídlo jsem si taky nemohl stěžovat, samé voňavé
granulky, masíčko, a když hezky koulím očima, tak dostanu i nějakou
dobrotu. Žádný těžký a náročný život to není. Občas se tu objeví i jiní psi,
které uniformovaní strážníci přivezou, občas i nějaká pěkná fenečka se

vyskytne, ale je jich
žalostně málo.
Zjistil jsem, že sem
vozí hlavně psy, co
se toulají. A to fenky
moc nedělají. Jenom
my kluci jsme tulá‑
ci. Ale byla tu jedna,
krásná velká, černá
jako já, s bílou ná‑
prsenkou. Hned mě
pokousala, jakože se
nebude bavit s nale‑
zencem. Ale já jsem
jí tak dlouho nadbíhal, že na mě přestala vrčet a občas mi nechala i něco
v misce. Sice nás zavřeli každého do jiného kotce, ale udělal jsem si díru
v oplocení a pak jsme spolu trávili celé dny i noci. To se samozřejmě uni‑
formám, které mají útulek na starost, nelíbilo, takže mě každý den stěho‑
valy. To byl život. Pro fenečku pak našli domov, prý se má dobře, velký
výběh a tak. Ta se má.
Loni přišla do útulku parta chlapů, že mi udělají nový domov. Proč ne?
Každý má rád hezké bydlení.
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Ze zasedání Rady města
Sadská dne 20. listopadu
Rada města schválila:
rozpočet příspěvkových organi‑
zací ZŠ Sadská, MŠ Sadská a KIC
města Sadská na rok 2019.
dodatek č. 2 k servisní smlouvě
o celoroční podpoře k softwarovým
produktům na evidenci odpadů
s firmou INISOFT s.r.o., Libe‑
rec, kterým se zvyšuje cena licencí
na částku 3 346 korun bez DPH.
nákup osobního automobilu
Škoda Felicia kombi pro potřeby
zaměstnanců údržby města Sadská
za cenu 16 tisíc korun od pana M. K.
dohodu o odklizení sněhu v zim‑
ním období 2018 až 2019 s panem
Z. N. ze Zvěřínku.
smlouvu o dílo na odklizení sně‑
hu v zimním období 2018 až 2019
s panem A.Š. ze Sadské.

Ze zasedání Zastupitelstva města Sadská dne 21. listopadu
Zastupitelstvo města vzalo na vě‑
domí:
písemnou rezignaci paní Markéty
Snopkové na funkci členky Rady
města Sadská ke dni 21. listopadu
2018.
Zastupitelstvo města zvolilo:
členem Rady města Sadská ke dni
21. listopadu 2018 pan Václava
Franka.
Zastupitelstvo města schválilo:
následující personální obsazení
Kontrolního výboru Zastupitel‑
stva města Sadská:
předseda: RNDr. Martin Lébl
členové: Babecová Helena, Hořá‑
ková Dana, Jelínek Jaroslav, Krišal
Jiří.
následující personální obsazení
Finančního výboru ZM Sadská:
předseda: Markéta Snopková

členové: Bultman Alois, Dvořáková
Kateřina, Nováková Jiřina, Pfeifer
Jan.
měsíční odměny neuvolněným
členům ZM, členům a předsedům
výborů ZM a předsedům a členům
komisí RM pro funkční období
2018 až 2022 od 1. prosince 2018
a v případě náhradníků od prvního
zasedání ZM, jehož se zúčastní,
v následující výši v korunách:
člen rady města – 4 tisíce korun
člen zastupitelstva města – 1 tisíc
korun
předseda výboru ZM – 2 tisíce ko‑
run
člen výboru ZM – 1 tisíc korun
předseda komise RM – 2 tisíce ko‑
run
člen komise RM – 1 tisíc korun
Členové ZM nevyužijí ustanovení

Rada města schválila:
dodatek ke smlouvě o nákupu
pohonných hmot prostřednictvím
tankovacích karet s firmou DFC
systém a.s., Příbram, kterým se
upravují podmínky poskytování

slev v čl. 3.4 Smlouvy na čerpacích
stanicích Čepro.
dodatek č. 1 ke smlouvě
č. 2991000075 s firmou NYKOS
o poskytování služeb, kterým se
upravuje příloha č. 1 Smlouvy, kte‑
rým se zavádí systém celoročního
svozu odpadu z chatových oblastí
a upravuje se cena za svoz odpadu.
servisní smlouvu č. 1/2018
na servis, údržbu, opravy, kontro‑
ly a revize městského kamerového
systému s firmou Stasa s.r.o., Praha
1, za cenu 30 tisíc korun bez DPH.
smlouvu č. 103/2019 o ulo‑
žení odpadu na skládku Radim
mezi městem Sadská a obcí Ra‑
dim na rok 2019 za cenu dle zá‑
kona č. 526/1990 Sb. o cenách,
v platném znění a dle zákona
č. 185/2001 Sb. o odpadech, v plat‑
ném znění ve výši 945 korun bez
DPH za 1 tunu.
smlouvu č. 103/1/2019 o od‑
vozu odpadu kontejnerem obce
Radim a uložení na skládku Ra‑
dim mezi městem Sadská a obcí
Radim na rok 2019 za cenu dle
zákona č. 526/1990 Sb. o cenách,

Zastupitelstvo města schválilo
provedení Úpravy územního plánu
sídelního útvaru Sadská dle § 188
zákona č. 183/2006 Sb., zákon
o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Jako zhoto‑
vitele doporučuje Ing. arch. Pavla
Koubka, UK‑24, urbanistická kan‑
celář, Zdice.

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA:

v platném znění a dle zákona
č. 185/2001 Sb. o odpadech, v plat‑
ném znění, tj. odvoz a uložení 1 t
odpadu 945 korun bez DPH, do‑
pravné ve výši 28 korun za kilome‑
tr bez DPH a výkon na místě, čin‑
nost přídavného zařízení 90 korun
za kus bez DPH a měsíční pronájem
kontejneru 280 korun bez DPH.
dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 21/18 se společností HALKO
stavební společnost, s.r.o., Kolín,
na akci „Rekonstrukce ulice Praž‑
ská – východní část,“ kterým se
upravuje cena díla o vícepráce a mé‑
něpráce ve výši 101 398 korun bez
DPH. Cena stavebních prací bude
činit 1 848 421 korun bez DPH.
cenovou nabídku pana M. Blažka
na opravu plotu u MŠ Sadská v ulici
Za Sokolovou ve výši 85 924 korun
bez DPH.
Rada města vzala na vědomí in‑
formaci ředitelky ZŠ Sadská o vy‑
hlášení ředitelského volna ve dnech
3. až 4. ledna 2019 z důvodu školení
sboru do projektu Šablony II.

Upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že pokladna i podatelna Městského úřadu Sadská
bude mezi vánočními svátky a Novým rokem z technických důvodů uzavřena.
Na všech odborech radnice bude instalován nový software.
Poslední den pro příjem plateb je 21. prosince 2018 do 11 hodin.

Záchranná služba: 155
Evropské tísňové volání:

112

Policie ČR v Sadské: 158
Městská policie v Sadské:

800 20 21 21

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
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Vánoce

§ 74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, v platném znění, o mož‑
nosti poskytovat měsíční odměnu
v souhrnu odměn za stanovené
funkce a bude jim vždy vyplacena
odměna za funkci nejvýše ohodno‑
cenou:

Hasiči: 150

Ze zasedání Rady města Sadská dne 5. prosince
Rada města schválila následující
usnesení:
Rada města revokuje své usnesení
č. 21/2018 ze dne 26. září 2018 bod
VIII. písm. a) – Zápočet zhodnoce‑
ní domu – a nahrazuje následujícím
zněním:
Rada města konstatuje, že část ná‑
kladů účelně vynaložených na re‑
konstrukci domu čp. 419 na pozem‑
ku parc. č. st. 2192/1, k. ú. Sadská
ve výši 366 240 korun, které před‑
stavují trvalé zhodnocení domu,
bude nájemci – paní R. K. započte‑
na oproti měsíčnímu nájemnému,
k jehož úhradě je nájemce povinen,
a to do úplného splacení.
Rada města za tímto účelem schva‑
luje s nájemcem Dohodu o zapo‑
čtení pohledávek, jejíž znění bylo
radě předloženo k tomuto zasedá‑
ní.

ZPRÁVY Z MĚSTA

Můj vánoční příběh (Pokračování z titulní strany)
No jo, ale v tom byl háček, celého mě oplotili, jakože nebudu mít volný pohyb. Ale to se panáč‑
ci přepočítali, do rána jsem jim pletivo rozmotal a vyhloubil si cesty pod plotem. Sice mě bolely
packy, jak jsem hrabal, ale práce se povedla. Ráno přišli a koukali na mě, jak na vyvoranou myš,
a já byl pyšný na svou práci. No jo, ale jim se asi nelíbila, dělali na mě divné obličeje, tunely mi
zasypali a oplocení zase zamotali. A takovou práci jsem si dal…
Asi se budete ptát, jak to mám s hygienou. Přiznám se, že nejsem útlocitně čistotný pes, ale
uniformy se mnou chodí k jezeru a tam se mohu vykoupat. Miluju vodu a jsem otužilý, takže
vlezu do vody, i když je zima. Sice dostanu vynadáno, ale já byl v minulém životě asi kachna. Ne,
kachna ne, ta se válí v blátě… labuť, já byl asi labuť.
Minule jsem strážníkům zdrhnul, to vám musím vyprávět. Byli tam chlapi, kopali nějaké díry
a jeden se opíral o lopatu tak urputně, že si nevšiml, jak jsem se proplížil ven. Jsem volný, co teď?
No samozřejmě vykoupat se, hurá na jezero! To byla paráda! Nikdo mě nevyháněl z vody, mohl
jsem se máchat, jak jen jsem chtěl. Po koupeli jsem dostal hlad, u vody vyhládne. Vydal jsem se
teda mezi baráky u jezera a na hřišti narazil na lidi, takové velké, ale měli tam sebou lidská štěňa‑
ta, tak jsem se s nimi pustil do hry. To byla švanda! Písek lítal všude okolo. Dospěláci ale vůbec
nesdíleli naši radost, začali mě okřikovat a malá štěňata odvedli pryč. A najednou, kde se vzdal,
tu se vzal, chlápek v uniformě, kruci to bude průšvih… Jenže já to s nimi umím. Začal jsem vrtět
ocasem a dělat smutné oči, jak mě to hrozně mrzí. Ale asi jsem tentokrát vrtěl málo, protože mě
naložili do auta a šup do útulku. Dostal jsem domácí vězení, tři dny mě nepustili, ani během jídla.
Ale jen tři dny, déle to nevydrželi…
Slyšel jsem, že lidi slaví takový svátek – Vánoce. Asi dobrý zvyk, dostanu totiž vždycky nějakou
dobrotu. Jen kdyby to o Vánocích tolik nebouchalo, strašné rány, prý dělobuchy. Každý si nakou‑
pí hromadu a má radost, jaký to dělá rachot. Řeknu vám, není to zas taková zábava, jeden se bojí,
aby mu to nespadlo na hlavu a vůbec, hluk je nesnesitelný. Říkal jeden pes, co byl taky se mnou
v útulku, že bydlí někde na kopci a tam prý chodí hromada lidí a pouští rachejtle. Prý hrůza, bou‑
chalo to tak strašně, že zdrhnul a utíkal tak dlouho, až nemohl najít cestu zpátky, proto se dostal
do útulku. Tak lidi, mějte rozum přeci, nejste tu sami…
To je ve zkratce můj příběh. Kdybyste znali někoho s velkým výběhem, kdo by si mě chtěl
adoptovat a byl na mě hodný, dejte vědět. Kluci v uniformách mi to vyřídí.
Na závěr přeju všem krásné svátky a myslete na své, ale i cizí mazlíčky, třeba nějakou
dobrotou…
Tulák

Celoroční svoz odpadu nově po celé Sadské
Od 1. ledna 2019 se mění režim svozu
odpadu v našem městě. Nově bude
komunální odpad vyvážet společnost
Nykos a. s. i ze všech tzv. chatových oblastí, a to ve standardních časech každé úterý následovně:
„Na Zámku“ bude vyvážet klasické nádoby
popelářský vůz. Obyvatelé si tedy musí pořídit
popelnice, které mohou zakoupit na našem
městském úřadě. Při uhrazení ročního poplat‑
ku pak každý obdrží známku a kartu potvrzují‑
cí uhrazení místního poplatku.
V lokalitách „Vodrážka“ a „Mrsoly“ bude
zajištěn pravidelný svoz odpadních pytlů o ob‑
jemu 120 litrů. Při zaplacení ročního poplatku
obdrží každý objekt 52 pytlů a kartu potvrzují‑
cí uhrazení místního poplatku.

Kvůli neprůjezdnosti některých ulic tam
není možné odpad svážet velkým popelářským
vozem. Svozová společnost proto bude tyto
oblasti obsluhovat dodávkou. Vyváženy však
budou pouze originální pytle s logem společ‑
nosti Nykos a. s. Jakékoliv jiné pytle vyvezeny
nebudou. V případě potřeby je možné přikou‑
pit na pokladně MěÚ v úředních hodinách dal‑
ší za cenu 10 korun za kus.
Obyvatelé daných oblastí si mohou zakou‑
pit i popelnici, ta však musí být vystlána tímto
originálním pytlem, který svozová společnost
z popelnice odebere. Díky tomuto pohodlněj‑
šímu řešení mohou předejít případnému nepo‑
řádku, který vzniká od pytlů poničených zvěří.
Nevystlané popelnice však vyvezeny nebudou.
Jakub Barták, místostarosta Sadské

To jsou rozzářené dětské oči, šibalský úsměv
na tváři rodičů, kteří vědí, co se skrývá v krabicích
pod vrstvami vánočního papíru, očekávání
a kopec potěšení… ztuhlé prsty hřející se o hrnek
s horkým čajem, promodralé rty foukající
do horké polévky, ohnuté postavy ve vatovaných
kabátech postávající před Armádou spásy…
plakáty křičící ze všech stran, že nekoupíte‑li
naše výrobky, nebudete mít pražádné Vánoce…
stejné plakáty slibující, že nevhodné dárky, jež
pod stromečkem najdete, můžete zcela jistě
vrátit. Jistota je jistota a hlavně, že vzkvétá
byznys… muž a žena stojící pod hvězdami
v tichém úžasu, že příští rok už nejspíš budou
tři… každý, kdo je na Štědrý den ve službě
a kdo doufá za zvuku televizních pohádek, že
to dneska rychle uteče a bude moci jít domů…
rybář z Třeboně mající radost, že se letos kapři
dobře prodali… ten, kdo s nadějí čeká, zda si
snad letos vzpomenou příbuzní a zavolají či
přijedou na návštěvu… my dva ve společném
domově na Štědrý den poprvé… ten, komu
Vánoce nic neříkají…vlekař s ošlehanou tváří,
protože zrovna dnes je na vrcholech tak, že by
ani psa nevyhnal… unavená prodavačka, která
před chvilkou zamkla obchod, a čeká ji druhá
směna doma… ten, kdo má všechno a už si snad
ani nic nepřeje dostávat, ale někde uvnitř srdce
mu zeje stále prázdné místo…tramvaják jedoucí
ztemnělou prázdnou ulicí, který vnímá blikající
světla a představuje si vánoční večeře za všemi
těmi okny… ten, kdo s velikou bolestí stojí nad
srázem a přemýšlí, zda skočit nebo neskočit,
protože život ztratil smysl… hafan spokojený, že
dnes může spát v chodbě na podlahovém topení
místo v boudě… sýkorka vděčná za stromky
ozdobené lojovými koulemi… turista ležící
v Dubaji, kam se odjel schovat před vším tím
vánočním „blázincem“… syn či dcera stojící
u smrtelné postele své maminky či tatínka
v nepopsatelném zármutku ze ztráty blízkého…
kazatel chystající si promluvu na půlnoční mši…
děti vracející se se smíchem z koulovačky… ten,
kdo chystá štědrovečerní večeři… dárce pamlsků
pro psí útulek…odkudsi se linoucí tóny melodie
Nám, nám narodil se Kristus Pán.
Vánoce mohou být krásné i smutné, plné radosti
i trpké zklamáním, mohou být dech beroucí
a roztomilé, anebo neutrální. Může v nich bublat
konflikt a nedorozumění, neochota k odpuštění
a hořkost samoty, anebo z nich sálá teplo přijetí,
pokoje, spokojenosti a vděčnosti. Mnoho z toho
jste nejspíš prožili osobně i vy sami.
Pro každého ovšem platí, že na ten nejlepší dárek
nemusíme čekat až pod stromeček. A dokonce
ho může dostat i ten, kdo si myslí, že už je sám
jak kůl v plotě a že ho letos nikdo neobdaruje.
Bůh totiž tak miloval svět (a to tedy znamená
i Sadskou, nejrůznější lidi a tebe či mne), že dal
svého jednorozeného Syna, Ježíše Krista, aby
žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný
život. A to jsou Vánoce. Přeju vám, abyste letos
mohli otevřít dárek zvaný Boží láska a aby se
vám celý příští rok dařilo ji dávat dál.
S láskou a úctou Zuzana Sedláčková

ZPRÁVY Z MĚSTA
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Červený křížek
Možná jste si také všimli nenápadného
dřevěného kříže při cestě z Hradištka
do Sadské. Vypadá spíš jako dvě překřížené latě a málo koho by napadlo, že
k tomuto místu patří malý kousek historie.
„Dne 5. října 1768 postavil Václav Paroubek,
syn Jiřího primátora, svým nákladem Kříž vyku‑
pitelů u boru Paroubkovského na Mrselech pod‑
le nymbursko‑pražské silnice Pod Bory (naproti
roli měšťanskému č. PN 1262) a dne 7. na to byl
kříž vysvěcen od pana faráře Tomáše Čížka. Kříž
tento byl dřevěný, červeně nabarvený, proto se

Rozcestí v Sadské

tam říkalo U červeného kříže,“ píše se v rodinné
kronice pana Františka Sommera, kterou po‑
skytla paní Anna Knápková.
Jestli byl původní kříž zničen, nebo prostě jen
dřevo zetlelo, to už nevíme. Víme jen, že v 90. le‑
tech minulého století neznámý dobrodinec dře‑
věný křížek obnovil. Přes 20 let tedy znovu stojí
u Mrselské cesty, na místě kde stával ten původ‑
ní, a červená barva z něj dávno opršela.
Prosíme, kdo víte o křížku něco víc, případně
kdo znáte člověka, který se křížek v 90. letech
pokusil obnovit, ozvěte se nám.
Zdenka Hamerová,
KIC Sadská

Již pět let funguje v Sadské setkávání nazvané Rozcestí. Každou středu se
můžete setkat se zajímavým programem. Letos jsme uspořádali například
výtvarné dílny – výrobu dárkových taštiček s paní Marií Sechovcovou, vyráběli jsme všechno možné s Verunkami
(Váňovou z korálků, Kmetovou z FIMO
hmoty, Remišovou z kolíčků, z jarních
cibulovin atd.), nechyběly cestopisné
besedy s Naďou Vlkovou, s panem Jiřím
Haluzou, s Janou Zíkovou, s Pepou Cyrusem… Přenesli jsme se aspoň na fotkách
na skok do Izraele, Thajska, jižní Ameriky, Saudské Arábie či Maroka. Oblíbené
jsou i již tradiční besedy – přednášky
Honzy Hofbauera o historii Sadské doprovázené projekcí fotek a starých map

Vánoční dárek z Centra sociálních
a zdravotních služeb Poděbrady
Centrum sociálních a zdravotních služeb
(ve zkratce CSZS) zajišťuje péči o seniory
v různých formách od roku 1971. Od roku
2005 je obecně prospěšnou společností založenou městem Poděbrady a obce
nymburského okresu se podílejí na jeho
financování ročním paušálním příspěvkem podle počtu trvale žijících obyvatel.
Jak už sám název napovídá, CSZS poskytuje
pečovatelkou službu, osobní asistenci, odleh‑
čovací služby či domácí zdravotní péči. Téměř
každý rok však přidávají jeho pracovníci dárek
navíc – vánoční koncert pro seniory. Tím letoš‑
ním dárkem byl koncert Jožky Šmukaře s cim‑
bálovou muzikou, který se konal v poděbrad‑
ském divadle Na Kovárně 4. prosince.

Na náměstí vykvetly
kapusty
V posledním listopadovém týdnu přišel i do Sad‑
ské skutečný mráz a proměnil naše náměstí. Ne‑
šlo již jen jít netečně kolem a nevyfotit krásné
vykvetlé kapusty.
Jaroslava Vokrouhlecká

V hledišti usedli někteří členové správní a do‑
zorčí rady centra, starostové a místostarostové
obcí nymburského okresu a zasloužilí členové
Sboru dobrovolných hasičů. Jejich modré stej‑
nokroje se nedaly přehlédnout hned při vstupu
do foyer divadla. Pozvání ředitelky CSZS a sená‑
torky Emilie Třískové bylo malým poděkováním
všem, kteří svou celoživotní prací, obvykle trva‑
jící více než čtyři desítky let, přispěli k rozvoji
této oblasti. Dlouhodobá a dobrovolná práce je
totiž podmínkou získání titulu Zasloužilý hasič.
Samotný koncert pak zpříjemnil všem účastní‑
kům adventní období.
Dana Hořáková,
členka správní rady CSZS Poděbrady
Cecilie Pajkrtová,
zastupitelka města

CO S VĚTŠÍM MNOŽSTVÍM
BIOODPADU V ZIMĚ

CO S VÁNOČNÍMI STROMKY
PO SVÁTCÍCH

Biodvůr je přes zimu uzavřen. Ale co když se
vám doma během zimy nahromadí nějaké vět‑
ší množství větví? Je možnost vyjednat si (sa‑
mozřejmě po předchozí domluvě) individuální
uložení odpadu 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).

Kdo se nechystá po svátcích vánočním strom‑
kem zatopit, jistě bude uvažovat, kam s ním.
Řešení je ale velmi prosté. Stačí odstroje‑
ný stromek donést na jakékoli sběrné místo
ke kontejnerům, odkud je budou pracovníci
města postupně odvážet. Stromky je také mož‑
né dovézt přímo na sběrný bio dvůr a hodit ho
přes plot v zadní části, kde se skladují větve.
Michal Němeček

S konflikty ve vztazích pomůže odborník z Respondea
Na jaře 2018 Respondeo, z. s. spustilo
nový projekt, který má za cíl řešit konflikty ve vztazích, které vrcholí agresí. Je
jedno, zda se jedná o partnery či o dvojici rodič a dítě, kterému však bylo alespoň 16 let. Od května do prosince 2018
pomohl tento projekt osmnácti klientům
v různých situacích.
Pan Karel oslovil Respondeo s tím, že má kon‑
flikty s bývalou manželkou ohledně předávání
dětí ve věku 9 a 16 let. Domnívá se, že je matka
navádí, aby k němu nechodili. Psychoterape‑
ut v tomto konkrétním případě nejprve navrhl
společné setkání rodičů, kde byla domluvena

základní pravidla pro předávání dětí. Další spo‑
lupráce s rodiči probíhá individuálně. Cílem je,
aby se oba naučili komunikovat bez konfliktů
ohledně záležitostí týkajících se dětí.
Spory ve vztahu řeší s pomocí psychoterape‑
uta i paní Marie se svou dospívající dcerou. To,
že nejsou schopny se na ničem domluvit a jed‑
na druhou respektovat, se projevilo na prvním
společném sezení, kdy si skákaly do řeči, pře‑
křikovaly se. Psychoterapeut intenzivně pracuje
s matkou i dcerou na zlepšení komunikace, ně‑
kterých se zúčastňuje i strýc dospívající dcery,
který žije ve společné domácnosti také a s dcerou
paní Marie si rozumí o něco lépe. Po několika
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setkáních obě uznávají, že se jejich komunikace
a vzájemné soužití zlepšuje.
Psychoterapie v rámci projektu Jak na kon‑
flikty ve vztazích, která může být individuální,
ale i párová, je bezplatná. Psychoterapeutická
setkání je možné domluvit v Nymburce, Mladé
Boleslavi a Kolíně.
Projekt je podpořen z programu Ministerstva
vnitra.

a doplněné poutavým
vyprávěním.
Letos jsme měli v Sadské
i zajímavé odborné besedy –
ze všech zmíním dvě setkání
s profesionální záchranářkou
Andreou Vranou, vyprávění
o životě včel a práci včelaře
s Petrem Plaňanským, histo‑
rii holocaustu s tím samým
pánem a setkání s dlouhole‑
tým misionářem Asemblies of God v ČR Jasonem
Morrisonem o rozdílech mezi českou a americ‑
kou kulturou.
Čas od času jsme mohli podebatovat na dis‑
kusních večerech nad zajímavými aktuálními
tématy (jak se žije mladým lidem, co je trápí
a co trápí jejich rodiče, jak žít zdravým životním
stylem, přátelství, rodina, bezpečí…). O komu‑
nikaci v manželství a výchově pěti dětí ve věku
7 až 21 let pohovořili Petr a Veronika Kmetovi
během večera nazvaného Nemlč na mně!
Kromě pravidelných středečních večerů v KIC
jsme uspořádali např. květnové Sázení květin
pro město, sobotní bowling pro smíšené přátel‑
ské týmy či další neformální akce.
Cílem Rozcestí je poskytnout platformu pro
svobodné sdílení různých názorů, pro otevřenou

Fotosoutěž

Jubilanti
Listopad

Marta Havránková
Věra Burianová
František Vavák
Ludmila Holubová
Margita Malíková

Jiří Dvořák
Miroslav Pavlík
Dagmar Pražáková
Vladimír Jaroš
Jiřinka Divišová

Jubilanti P rosinec
Štěpánka Moravcová
Antonie Zelinková
Marie Drahotová
Milena Čepičková
Ludmila Kutifelová

V šem jubilantům přejeme
pevné zdraví

a hodně štěstí.

Kontakt pro domluvení termínu:
725 554 828 (po‑čt: 8‑15 hodin)
Naďa Hanuš Vávrová

diskusi, pro možnost zastavit se v dnešním
uspěchaném světě, odpočinout si u dobrého
čaje a kávy, naučit se či dozvědět se něco nové‑
ho a poznat zajímavé lidi a třeba i nové přátele.
Pořádají křesťané z Apoštolské církve za pomoci
zajímavých řečníků ze Sadské a okolí.
Od konce ledna připravujeme další program,
můžete se těšit už nyní. Více informací o chysta‑
ném programu či případný kontakt pro ty, kdo
by se chtěli na organizaci spolupodílet, na mai‑
lu: zuz.sedlackova@seznam.cz. Vstup na Roz‑
cestí je zdarma a zván je každý.
Ráda bych touto cestou poděkovala KIC
za spolupráci a také všem, kdo byli ochotni se
rozdělit o své znalosti a dovednosti a kdo vedli
v roce 2018 jednotlivá setkání.
Zuzana Sedláčková

Omlouváme se, že kvůli nařízení GDPR nemůžeme uvádět věk jubilantů.

Na snímku v minulém čísle
Sadských novin byla věžička
s hodinami, kterou najdete
v Lázeňské ulici č. p. 515, tedy
na budově B v areálu psychiatrické léčebny. Mimochodem, kdysi tento areál sloužil
k rekonvalescenci poštovních
a telegrafních zřízenců v blízkosti bývalých lázní. Jako první správně odpověděla paní
Marta Beránková.

FOTOHÁDANKA NA PROSINEC:
Víte, kde v Sadské najdete tuto pamětní desku?
Své odpovědi s názvem ulice a číslem popisným
zasílejte od středy 2. ledna (ne dříve!) na e‑mail
sadskenoviny@seznam.cz‚ nebo svou odpověď doručte
osobně v písemné podobě na Podatelnu Městského úřadu
Sadská.
Michal Němeček
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Planeta Česko
Naše třída jela ve středu 7. listopadu do kina
do Poděbrad. Film vyprávěl o pánovi, který chtěl
natočit přírodovědný dokument o Česku, o jeho
přírodě, zvířatech apod. Film se mi líbil, pro‑
tože byl neobyčejný, dobrodružný a překrásný.
V dokumentu jsme viděli zajímavé okamžiky
z naší přírody. Například zpomalené záběry bě‑
hem růstu různých trav a květin. Věděli jste, že
se v naší přírodě daří modrým žábám? My už to
víme.
Vojtěch Lasák, 5. A

Netradiční bubenická
dílna aneb Rytmy
sběrného dvora
V aule školy bylo v úterý 20. listopadu připrave‑
no několik bubnů. Bubnování se zúčastnili žáci
prvního i druhého stupně. Dílnu vedl pan David
Andrš.
Jaký byl pan Andrš podle dětí z prvních tříd?
Byl hodný, veselý, legrační, zábavný, poskakoval
do rytmu, hrál si s námi, …
Jaké byly bubny? Byly to velké sudy, měly mod‑
rou barvu, vypadaly jako popelnice, byly pevné,
docela vysoké, některé stály na zemi, jiné na sto‑
jánku …

Pan Andrš se s dětmi pozdravil, dal jim paličky
a poslal je, aby se po dvojicích postavily vždy
k jednomu bubnu. Dohodl se s nimi na pravi‑
dlech – ukázal gesto, při kterém děti přestanou
bubnovat, začnou poslouchat, co se bude dít dál.
Předvedl dětem vysoké a nízké tóny, které se dají
na bubnu zahrát. Děti vše opakovaly, bubnova‑
ly paličkami zakončenými tenisovými míčky.
Zrychlovaly a zpomalovaly tempo. Vybubnovaly
píseň „Skákal pes“. Pomocí rytmického slabiko‑
vání a zpívání se naučily rytmy, které potom pře‑
vedly do hry na nástroj. Součástí dílny byl i body
drumming, což je rytmus hraný na tělo – tleská‑
ní, pleskání a dupání při tanci. Děti si vyzkou‑
šely hrát na recyklované materiály – chrastítka
z plechovek, hrnce apod. Pokusily se také samy
improvizovat na bubny do rytmu. Hodina s pa‑
nem Andršem utekla jako voda a byla úžasná.
Děkujeme.
Pedagogové ZŠ Sadská

Planetárium Praha
Planetárium v Praze jsme navštívili 27. listopa‑
du. Bylo to nádherné. Přesunuli jsme se do míst‑
nosti, kde na nás čekalo promítání jednoho
dokumentu o vesmíru. Dokument doplňoval za‑
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stanice přijímají sponzorské
dary. Prosím, pomozte.
Silvie Drahorádová, žákyně
školy

jímavými informacemi přednášející. Když film
skončil, šli jsme se podívat do centra planetária,
kde jsme viděli úchvatné věci o vesmíru – sou‑
hvězdí, běh planet kolem sluneční soustavy, po‑
hled na hvězdnou oblohu v zimě a v létě.
Kristýna Hulová, 5. A
Hlavní pořad se jmenoval Pohyby Země. Do‑
zvěděl jsem se, že uprostřed Slunce je teplota
15 tisíc stupňů C. Nejchladnější hvězdy roztaví
i železo. Nejdelší noc v roce trvá 16 hodin a den
pouze 8 hodin. Také se mi líbil velký projektor,
který ovládalo čtrnáct počítačů.
Tomáš Pekárek, 5. A

Moje první cesta do školy
Podle tematického plánu BESIP se konala
ve středu 28. listopadu beseda pro žáky prvních
tříd, kterou vedla paní Veronika Cibulková. Ho‑
vořila o prvních krocích dětí v silničním provo‑
zu, přivezla názorné pomůcky pro chodce, které
si děti samy vyzkoušely. Děti se seznámily s rizi‑
ky, jež je mohou v silničním provozu potkat.
Prvňáci se hlásili, aktivně se do diskuse zapojili.
Zazněly např. otázky typu: Kdo je chodec? Je jím
také dítě na kolečkových bruslích nebo vozíč‑
kář? Jaké místo je pro chodce nejbezpečnější?
Na které straně chodníku se mají chodci pohy‑
bovat? Co udělají, když tam chodník není? Jak
se má chodec správně rozhlížet na přechodu pro
chodce a proč? Kde se nesmí přecházet?
Všechny děti si ve třídě vyzkoušely správné pře‑
cházení přes vozovku. Jako pomůcky posloužily
umělohmotný přechod a papírový model auta.
Na závěr děti sledovaly film, který ukazoval ně‑
které chyby účastníků silničního provozu. Např.
při vystupování dětí z autobusu, z auta. Mluvili
jsme také o nutnosti připoutání se v autě, o au‑
tosedačce.
Děti sice spolupracovaly s paní lektorkou, bese‑
da je moc bavila, ale ne vždy znaly správné odpo‑
vědi na její otázky. O dopravní výchově je třeba
mluvit nejen ve škole, ale i doma v rodinách.
Pedagogové ZŠ Sadská

Záchranná stanice Huslík
v Poděbradech – výlet
za kredity
Do záchranné stanice jsem podnikla výlet s paní
učitelkou. Mají tam krkavce, který říká slova
jako např. Karel a děkuju. Také tam je sova, kte‑
rá má poraněné oko, orel, kterému chybí velká
část křídla. Dále jezevec, o nějž se starali už jako
o mládě. Je moc hezké, že takové stanice existují.
Snaží se vracet vyléčená zvířata do přírody. Tyto

V záchranné stanici jsme vidě‑
li jezevce, sovu bílou a krávy.
Huslík se stará o zraněná zvířata. Přeji si, aby se
tato zvířata co nejrychleji uzdravila. Moc se mi
líbilo, že jsme mohli přinést pamlsky. Pomůžete
také?
Nela Němcová, 2. B

Vánoce, Vánoce přicházejí…
První prosincovou neděli se konalo slavnostní rozsvícení vzrostlého
stromu na sadském náměstí, kterého se děti z MŠ Sadská zúčastnily v hoj‑
ném počtu a předvedly adventní vystoupení.

Čerti u nás ve škole
Jeli jsme na plavání. Přijeli jsme do školy. Dosta‑
li jsme čertovské úkoly. Potom k nám přišli čert,
Mikuláš a anděl s nadílkou. Do družiny dorazili
také. My jsme jim zazpívali a přednesli básně.
Tento čertovský den pro nás připravily žákyně
osmých tříd.
Pavla Zahrádská, 2. B

Městská knihovna
Žáci prvních tříd se vypravili do městské knihov‑
ny právě v předvečer svátku sv. Mikuláše. Tam
na ně už čekal anděl a čert. Čert pozoroval, jak
se děti chovají, a anděl si s nimi povídal o Váno‑
cích. Ptal se dětí na vánoční zvyky v jejich rodi‑
ně a přečetl jim úryvky z pohádek. Čert některé
děti napomínal, ale většinou byli všichni hodní.
A potom to přišlo. Najednou se v knihovně ob‑
jevil Mikuláš. Poslechl si od anděla a čerta, jak
se děti chovaly. Řekl dětem, že jim nese nadílku,
ale musí si ji zasloužit. „Co umíte zazpívat nebo
zarecitovat?“ zeptal se. Prvňáci přednesli básně
pěkně nahlas. Všem se to moc povedlo. A tak
dostali od Mikuláše nadílku ve žlutých obálkách.
Sladkosti, tajenku s obrázky, bludiště, omalo‑
vánky a spoustu krásných básniček. Návštěva
v knihovně se všem líbila. Děkujeme.
Pedagogové ZŠ Sadská

Ve středu 5. prosince dopoledne nastal dětem v MŠ Sadská napínavý
okamžik, kdy se ve dveřích všech tříd postupně objevil sv. Mikuláš v do‑
provodu milého anděla a čerta chrastícího řetězem. Děti dávaly opravdu
velký pozor a společně s Mikulášem si připomněly, že je třeba nezlobit, na‑
opak konat dobré skutky a rozdávat kolem sebe úsměv i radost. Za zimní
písničku nebo vánoční koledu byly děti Mikulášem odměněny nadílkou
i adventními kalendáři, které jim pomohou zkrátit čekání na Štědrý den.
Čert se postaral o symbolické pokárání nezbedných dětí.
Rády bychom velmi poděkovaly panu Jiřímu Jeníkovi a všem jeho svě‑
řencům za vzornou pří‑
pravu a úžasný průběh
této již tradiční krásné
akce.
Vánoční vystoupe‑
ní celé MŠ Sadská se
uskutečnilo 6. prosince
odpoledne na zahradě
školky. Děti předvedly,
co vše se ve školce nau‑
čily. Všem dětem se vy‑
stoupení vydařilo a ná‑
leží jim velká pochvala

za trpělivost, kázeň a snahu, kterou předvedly. Všichni přítomní si mohli
prohlédnout vánoční jarmark a velký vyrobený betlém, který zdobí spolu
s krásným osvětlením zahradu naší školky. Na závěr celé akce se konalo
překvapení v podobě velkolepého ohňostroje, za nějž děkujeme profesio‑
nálnímu pyrotechnikovi panu Karlu Koubíkovi, který celou show sponzor‑
sky připravil a provedl.
V pátek 7. prosince zavítal do MŠ Sadská sám „Ježíšek“ s vánoční nadíl‑
kou do všech tříd. Děti v jednotlivých třídách byly plné překvapení a údivu
při rozbalování dárečků. Vychutnaly si příjemnou atmosféru při zvuku ko‑
led a ochutnávce voňavého cukroví, které maminky napekly. Naše šikovné
paní kuchařky napekly cukroví, vánočky i výborné jablečné štrúdly. Vše
nám moc chutnalo.
Všichni předškoláci také potěšili svým vánočním vystoupením a přáníč‑
ky všechny seniory v Domě s pečovatelskou službou v Sadské a naše zastu‑
pitele na svátečním zasedání města Sadské.
Ve spolupráci se ZŠ Sadská se všechny třídy naší MŠ Sadská zapojily
do projektu „Ježíškova vnoučata“. Jedná se o projekt Českého rozhlasu.
Propojuje lidi v domovech a dalších státních i nestátních zařízeních pro
seniory například právě s dětmi, které jim nakreslí přáníčko k Vánocům.
Jde především o babičky i dědečky a je úplně jedno, zda jsou v domově,
v nemocnici nebo se o ně stará pečovatelská služba. Společně jsme všichni
zpestřili chvilky lidem, kteří již nikoho nemají a chybí jim kontakt s okol‑
ním světem.
Děkujeme za sponzorský dar panu Michalu Blažkovi
v podobě výzdoby na venkovní vánoční strom.

Všem dětem, rodičům a přátelům školy přejeme krásné Vánoce
a šťastný nový rok.
Kolektiv pracovnic MŠ Sadská
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Z HISTORIE MĚSTA

Z KULTURY

Jak jsme rozsvěceli stromeček na náměstí

„Bejvávalo“ – Naši sousedé II.
Dnes si se mnou vzpomeňte na našeho veselého souseda
pana Františka Janáka. Byl krejčím a díky svému humoru obohacoval naši ulici pohodou. Každého kolemjdoucího oslovil, prohodil s ním pár slov, počastoval vtipem
či radou a někdy ne právě kulantní.
Vyučil se ve Vídni a se svým nadřízeným prošel hodně zemí.
Byl zajatcem v Rusku a na vlastní oči viděl V. I. Lenina. Když
se po válce vrátil domů, založil si krejčovskou živnost a rodinu. Zaměstnával jednoho tovaryše a ten se svou manželkou
bydlel u Janákových na vejminku. Přes léto se u něho učili
i dva učedníci ze Slovenska nebo Podkarpatské Rusi. Jeden
rok byl u něj v učení nějaký Vasil Biľak. Tak nevím, že by shoda
jmen? (Funkcionář KSČ V. Biľak byl prý vyučený krejčí.) Ale
nebyl prý moc zručný a na složitější krejčovské práce se nehodil. Pan mistr Janák nosil pod nosem malý knírek, kterému
říkal kartáček a měl velkou břišní kýlu. Jeho paní byla bacu-

latá, usměvavá, stále měla zavázané nohy a o svého muže se vzorně
starala. Omlouvala ho a napomínala za jeho někdy choulostivé vtipy.
Starala se o hospodářství, o své dvě
děti i vnoučka Vláďu.
Soused Holý byl starý mrzout a neustále si myslel, že mu každý ubližuje. Jednou se stalo, že Janákovy slepice si našly v jeho
polorozpadlém plotě díru a hrabaly na jeho zahradě. Na ní ale
nikdy žádné záhonky nebyly, pouze nesekaná tráva vysoká jak
plot. Slepice však sousedovi vadily a tak na ně vymyslel léčku – „prak“. Ohnul větev stromu, na ni zavěsil cihlu a přivázal
ji k plotu. Plot se však prolomil, cihla se vymrštila a skončila
v kočárku malého Vládíka. Na štěstí dopadla mimo dítě, jinak
by ho zranila či dokonce zabila. Tentokrát pan mistr ztratil
humor a se sousedem se pohádal.
U pana Janáka často besedovali i ostatní sousedé. Pan Stibor,
Jelínek a další rozebírali život ve městě a státě. Vláďa často
chodíval k dědovi. Když přišel, děda mu dával peníze v podobě
zmuchlané koule z papírových peněz – i koruna byla vyrobena z papíru hnědé barvy, tříkoruna modré a pětikoruna zelené
barvy. Od babičky dostával v kuchyni z kredence z hrníčku 25
korun, aby si koupil čokoládu a hlavně aby ztloustnul.
Já si pamatuji mistrovu teplou dílnu, kde v kamnech stále
hořel oheň, na nich veliké žehličky připravené žehlit a několik vycpaných panáků. Na nich byla pověšená nedošitá saka
či kabáty. Pan mistr je upravoval, špendlil a nastehovával.
V policích čekaly štočky látek, ze kterých pak byly ušity nové
obleky. Svou práci měl mistr rád a nás děti také. Vždyť sám
pocházel z devíti děti.
S vnukem Vláďou Vlkem si povídala Miluše Borovenová

Kufr plný pohádek
a tvořivá dílna
27. ledna od 16 hodin v parketovém sále
(1. patro) KIC Palackého nám. 257
Milé děti, jak název napovídá, kufr v sobě ukrývá
spoustu příběhů, ale hlavně ten O Smolíčkovi,
O Zajíčkovi a O Koblížkovi. V pohádkách uvidíte
herce, ale také loutky. Nebudou chybět písničky,
hudební nástroje a taky TVOŘIVÁ DÍLNA.
Kdo si chce odnést domů svého Smolíčka?
Vstupné 50 korun
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Vánoční bohoslužby
v kostele sv. Apolináře
v Sadské
Neděle 23. prosince – 11.15 H.
4. neděle adventní

Pondělí 24. prosince – 20.00 H.
Úterý 25. prosince – 11.15 H.
Slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční
Neděle 30. prosince – 11.15 H.
Svátek Svaté rodiny

Úterý 1. ledna – 11.15 H.

Výstava betlémků

Neděle 6. ledna – 11.15 H.

Srdečně všechny zveme na výstavku betlém‑
ků, která se v minulém roce setkala s velkým
zájmem. Bude opět v našem kostele sv. Apoli‑
náře v Sadské 24. prosince od 14 do 16 hodin
a 25. prosince od 14 do 16 hodin. Tichou vánoč‑
ní atmosféru chrámu budou podbarvovat tóny
lidových koled. Přejeme vám, abyste si domů
odnesli skutečně sváteční dotek z Betléma, který
vyvrcholí společnou chvílí u vašeho stromečku
v kruhu nejbližších.
Helena Sasková

Slavnost Zjevení Páně (tzv. Tří králů)

Návštěvy kostela (ne za účelem účasti
na bohoslužbách) jsou nejvhodnější
20 minut před začátkem bohoslužby
a 24. prosince a 25. prosince
od 14 do 16 hodin.
Pokojné a radostné svátky vánoční přeje
farnost Sadská – Nymburk

Ovšem šikovné děti z mateřské školky a děti
z druhých tříd základní školy opět zabodovaly

Přejeme vám krásné a klidné prožití vánočních
svátků a rok 2019 plný zdraví, štěstí a splněných
přání.
Zdenka Hamerová a Milena Karafiátová,
KIC

„Kachna“ zaplnila divadelní sál v Sadské
DSK Sadská uvedl ve čtvrtek 22. listopadu poprvé na domácí scéně známou
komedii Kachna na pomerančích (autoři Marc‑Gilbert Sauvajon a William
Douglas Home). Premiéru měla téměř
na den (23. listopadu) před rokem v Divadle Na Kovárně v Poděbradech.
Úspěšné představení ale provázela nepřízeň
osudu. Po premiéře v Poděbradech a první re‑
príze v Pečkách (30. listopadu 2017) jsme v roce
2018 začínali „de facto“ od začátku. Po pře‑
obsazení hlavní ženské role Liz Preston jsme
veškeré úsilí směřovali na duben a přehlídku
Klicperovy divadelní dny. Ale opět nás zastavily
problémy, tentokrát u představitele hlavní muž‑
ské role Hugha Prestona. Alternaci jsme dali do‑
hromady až na květen, na přehlídku Pojizerské
hry v Dobrovici.

Po usazení obsazení, za pravidelného stří‑
dání alternujících ochotníků a díky pevnému
režisérskému vedení se „Kachně“ opět začalo
dařit. Svědčí o tom zaplněné sály, dlouhotr‑
vající potlesk a veskrze kladné ohlasy spoko‑
jených diváků na výjezdových představeních
v Benátkách nad Jizerou a v Neratovicích. Jsme
potěšeni, že „Kachna“ přivedla tolik diváků
i do divadla v Sadské (škoda, že tomu tak ne‑
bylo na představení Odjezd nejistý, které sehrál
v Sadské na začátku listopadu DS Havlíček
Neratovice).
Děkujeme všem, kteří přijali naši pozvánku,
do divadla přišli a byli součástí publika, které
nám vytvořilo úžasnou atmosféru a hnalo nás
k co nejlepšímu výkonu. V neposlední řadě dě‑
kujeme děvčatům z KIC za pomoc s propagací
a zajištění předprodeje vstupenek.

DSK Sadská přeje všem přátelům ochotnic‑
kého divadla krásné Vánoce a hodně příjemných
chvil strávených v divadle v roce 2019.
Jaroslava Kynclová,
DSK Sadská

Kdo zachrání princeznu a čerta?

Štědrý den (tzv. půlnoční)

Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok

Rok 2018 moc deštivý nebyl. Naopak,
celé léto panovalo sucho a teplo, i podzim nám příliš vody nepřinesl. Na první
adventní neděli jsme se však dočkali
pěkného lijáku. Vše se muselo připravovat v dešti, jen zázrakem vydržela aparatura i světla, protože jak známo, elektřina
se s vlhkem vůbec nekamarádí. Zvířátek
bylo v betlémě o něco méně a také stánkařů moc nedorazilo.

a na jejich krásný výkon nemělo počasí žádný
vliv. Po přivítání starostou Milanem Dokoupi‑
lem výborně zazpívaly a zarecitovaly koledy i vá‑
noční básničky, abychom se naladili na pokojné
období Vánoc.
V půl páté se pak rozzářil rostlý stromeček
s hvězdičkami a bílými světýlky. Spolu s ním se
rozsvítila i světelná výzdoba ve městě. U parku
si všichni příchozí mohli pohladit krotké oveč‑
ky, oslíka i poníka a na pódiu mezitím probíhala
andělská balónková show. Až do konce akce vy‑
drželi jen ti nejstatečnější.
Děkujeme vám i vašim dětem, že jste při‑
šli a strávili s námi příjemný večer, přestože se
rozsvícení stromu současně konalo i v jiných,
větších a bohatších městech. Děkujeme uči‑
telkám 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, Janu Slavíčkovi za rozvod svě‑
tel, Tomášovi Bělskému za živý betlém, hasi‑
čům za bezva svařák a skvělý punč. Děkujeme
knihovně K. Viky za pomoc a zázemí a Městu
Sadská za podporu.

Chcete, aby se vaše děti krásně bály?
Aby pomohly strašné čarodějnici uvařit
polévku z pavouků a žab a princovi zase
zasytit ukrutného draka? Vezměte je
s sebou v neděli 20. ledna na Pohádkový
les – doslova pohádkovou trasu po městě. Od 13 do 16 hodin pro vás Kulturní
a informační centrum města Sadská
a společnost Velká dobrodružství připraví trasu plnou strašidel, vodníků, draků a rusalek. Děti na ní budou plnit zcela
originální úkoly.
Kilometrovou trasu, která povede v okolí kos‑
tela, mohou děti a rodiče projít od 13 do 16 ho‑
din. Na startu před Kulturním a informačním
centrem (Palackého nám. 257) dostanou malí

poutníci průvodní dopis s popisem trasy a na‑
malovanými pohádkovými postavami, které
cestou potkají. U každé postavy pak dostanou
zapeklitý úkol, za jehož splnění získají do dopi‑
su razítko. Pokud splní všechny úkoly, čeká je
v cíli u Víly Jasmínky a Stromu splněných přání
královský poklad.
Pokud chcete být přednostně posláni na cestu
v čase, který vám vyhovuje, zaregistrujte se tý‑
den před akcí do formuláře v rubrice Pohádkový
les na:
www.velkadobrodruzstvi.cz
Vstupné je 70 korun. Doražte v jakémkoliv po‑
časí. Budete se dobře bavit! Více informací den‑
ně na FB Velká dobrodružství.
Zdenka Hamerová

ZE SPORTU
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Z KNIHOVNY

Knižní novinky v městské knihovně

Workoutové hřiště u školy
V areálu školy vyrostlo nové workoutové
hřiště. Nabízí nejzdravější způsob posilování vlastním tělem a je vhodné i pro
hendikepované.
Město Sadská jako zřizovatel hledalo další
možnosti, které by umožnily podpořit snahu
vedení školy o co největší zapojení žáků do po‑
hybových aktivit. Již v současné době škola
rozšířila v některých ročnících výuku tělesné vý‑
chovy, v jiných nabídla sportovní hry jako voli‑
telný předmět. Funguje tady také velké množství
sportovních kroužků.

Prostor ve škole byl zvolen i proto, že škola
nemá venkovní hřiště a navíc pronajímá svo‑
je prostory i veřejnosti, a tak nové hřiště bude
mít plné využití v dopoledních i odpoledních
hodinách.
Město Sadská se také nachází v blízkosti vy‑
loučené lokality a tak je zájmem města i školy
umožnit smysluplné trávení volného času všem,
kteří jsou ohroženi vlivem negativních spole‑
čenských jevů, a dát jim alternativu během výu‑
ky i ve volném čase.
Workoutová hřiště, která by radnice chtě‑
la postupně ve městě postavit, prokazatelně

Markéta Lukášková
Losos v Kaluži

snižují kriminalitu a zároveň nabízejí zdravý
způsob posilování.
Blanka Žánová,
ředitelka školy

Tenisová sezóna 2018 je za námi
Letošní tenisová sezóna byla opravdu
vydařená a vzhledem k příznivému počasí i nečekaně dlouhá. První míčky byly
natěšenými tenisty rozehrány 15. dubna
a poslední dopadly na antuku neuvěřitelného 18. listopadu.
Zájemci o hru již druhým rokem k rezerva‑
ci kurtů využívají on‑line rezervační systém

‑iSportsystém.cz. Tento systém se osvědčil a bu‑
deme ho používat i nadále. Během dvou let se
v něm mimo členů tenisového oddílu zaregist‑
rovalo bezmála 90 uživatelů. Celkem bylo letos
zadáno 585 rezervací a bylo odehráno 1063 ho‑
din. Uskutečnily se čtyři turnaje v „deblu“. Stále
větší oblibě se těší tzv. „permanentky“, kterých
využilo 28 zaregistrovaných hráčů.
Tenisové kurty využívají nejen členové teni‑
sového oddílu, rekreační hráči a další zájemci
o hru, ale ve stanovené dny také zaměstnanci
firmy Parker Prädifa (na základě smlouvy) a děti
z Tenisové akademie Jana Váni.
Kurty by nebylo možné udržet v provozu bez
nezištné pomoci členů tenisového oddílu a dal‑
ších uživatelů, kteří při jejich přípravě na sezónu
a průběžné údržbě a úklidu během roku odpra‑
covali bezpočet hodin.
Každým rokem se snažíme o další zvelebení
a vylepšení tenisového areálu. Momentálně je
nutné vybudovat nové oplocení. Na stávajícím

se projevil zub času a následky několika vichřic.
Díky individuální dotaci 50 tisíc korun od města
Sadská jsme mohli zahájit první etapu výmě‑
ny oplocení. Budeme v ní pokračovat v dalších
dvou etapách dle našich finančních možností.
Přejeme všem příjemné prožití Vánoc a v roce
2019 hlavně hodně zdraví a hodně radostných
chvil strávených na kurtech. Sportu zdar a teni‑
su zvlášť!
Jaroslava Kynclová

REALITNÍ OKÉNKO MARTINY BOUŠKOVÉ

Cynická Bára není typ holky, která se ráno probudí
se sexy rozcuchem, protáhne se a na první pokus
vyfotí selfie bez makeupu, za které dostane 200 laj‑
ků, než dojde do koupelny. Je spíš ten typ holky, kte‑
rá se ráno bojí podívat do zrcadla, na zůstatek účtu
a do lednice. Její život se otočí vzhůru nohama, když
jí umře babička. Bára ale zjistí, že smrtí nic nekon‑
čí, naopak jí všechno začíná.

Citové pouto. K věcem, které vlastníme, si vytváříme citové
pouto. A jsme tedy ochotni se jich vzdát pouze za vyšší částku,
která nám tento cit „nahradí“.

Eva Francová
Sladkosti ze Svatojánu

Kateřina Ash – Černý velbloud

Sedmnáctiletá Sára, která po matčině smrti vy‑
růstá u tety, se dozvídá, že její otec je významný
syrský hodnostář. Když v Sýrii vypukne válka,
zjistí Sára, že se kolem ní začínají točit podezřelí
lidé. Rozhodne se, že si s otcem vyjasní, aby se
jí přestal plést do života, ovšem cesta Tureckem
k syrským hranicím zmítaným válkou bude nej‑
těžší zkouškou jejího života.

Blanka je mladá a úspěšná herečka, křehká a sil‑
ná zároveň. Ovšem její osobní život je samá bolest
a zklamání. Jediným světýlkem je pro ní její dcerka
Alenka. Blanka se dlouho odhodlává rozmotat pa‑
vučinu klamání, kterou ovila svůj život.

Vlastimil Vondruška
Husitská epopej. VII, 1472‑1485
Za časů Vladislava Jagellonského
Poslední díl ságy představuje léta, kdy se českým
králem stal Vladislav Jagellonský, jemuž se po‑
stupně podařilo otupit ostří nepřátelské zahra‑
niční politiky, zvláště té papežovy. Nakonec byl
z Čech sejmut cejch kacířství, neboť po desetile‑
tích bojů byl utrakvismus uznán všemi církevními
autoritami. Husitská epopej tak dospěla ke svému

Zkuste si představit, že ve vaší nemovitosti bydlí úplně cizí lidí,
oprostěte se od citových vazeb a položte si otázku. Kolik bych byl
ochoten za takovou nemovitost zaplatit já?
Pokud už nemovitost prodáváte a nedaří
se vám to, patrně jste podlehli endowment
efektu a požadujete za ni až příliš vysokou
cenu.
Ráda Vám poradím a pomohu určit cenu
Vaší nemovitosti.
Martina Boušková,
Vaše realitní makléřka pro Sadskou a okolí

Charlotte Guillainová
Co se skrývá pod zemí
Objevte svět, který se skrývá pod povrchem!
Úžasně ilustrovaná rozkládací kniha odhalí, co
všechno se skrývá pod zemí.
Ať kráčíme po rušné ulici, nebo se procházíme
lesem, je stále co pozorovat. Napadlo vás ale ně‑
kdy zastavit se a podívat se dolů? Co se skrývá
pod šedou vrstvou asfaltu nebo zelenou trávou?
Vydejte se s námi na objevitelskou výpravu z po‑
vrchu Země až k jejímu žhavému jádru. Ponořte
se do jejích hlubin a prozkoumejte svět, který nevidíme. Zjistíte, že je stejně
bohatý a pestrý jako ten na povrchu! Kniha pro děti.
Mnoho dalších novinek najdete na našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz
UPOZORNĚNÍ
Městská knihovna K. Viky bude ve dnech od 21. prosince 2018
do 1. ledna 2019 uzavřena.

Známá trojice – čert, anděl a svatý Mikuláš –
uvítala 5. prosince prvňáčky ze Základní školy
Sadská v naší knihovně. Povídali jsme si o Vá‑
nocích, různých vánočních zvycích a tradicích,
samotný čert dokonce četl úryvky z pohádek.
A děti na oplátku svatému Mikuláši řekly něko‑
lik básniček a zazpívaly několik písniček. Zkla‑
maný čert si nakonec nikoho v pytli do pekla ne‑
odnesl a Mikuláš obdaroval děti malým dárkem.

Blud utopených nákladů. Jako vlastnící míváme pocit, že
prodejem musíme získat investované náklady. Za kuchyňskou
linku v hodnotě 100 tisíc korun už ale nikdy stejnou částku
nedostaneme.
Ikea efekt. Pokud jsme v nemovitosti sami vymalovali, věšeli
lustry či pokládali podlahu, to vše způsobuje výše zmíněný efekt
o nereálné představě o ceně.

Jak z toho ven?

Máte rádi sladkosti? A chcete mlsat zdravě?
Vyzkoušejte některý z více než stovky originál‑
ních receptů na dezerty, které neobsahují téměř
žádný cukr, a zároveň skvěle chutnají. Jsou totiž
plné dobrot, jako jsou ořechy, ovoce nebo chutná
semínka. Nenajdete v nich však žádné kravské
mléko, produkty z něho či vejce. Všechny recepty
jsou veganské a neobsahují bílý rafinovaný cukr. Ale ani s čistě rostlinný‑
mi surovinami se nemusíte bát o výsledek, bude stejně chutný jako běžné
moučníky a dezerty.

Mikuláš v knihovně

PROČ CHCETE ZA SVOU NEMOVITOST TOLIK PENĚZ

A důvody?

závěru. Jenže místo aby se domácí poměry uklidnily, začaly doutnat nové
politické i sociální konflikty. Postupně umírají starší členové rodu Prokopů
a na jejich místo nastupují jejich potomci. Ti však o ideálech svých rodičů
vědí málo a hledají si svůj svět. Svět středověké víry nahrazuje svobodomy‑
slná renesance. Osudy husitských generací rodu se uzavírají.

Táňa Keleová‑Vasilková
Sítě z pavučin

INZERCE

Jistě každý chceme za svou nemovitosti dostat maximum,
pokud ji prodáváme. Praxe je ovšem taková, že naše představa
o získané částce bývá často nereálná. Co to způsobuje?
Realitní makléř má snahu na základě zkušeností, praxe
i cenových map majiteli nemovitosti dobře poradit. Majitel
nemovitosti to ale často vidí naopak. Proč?
V roce 2015 vydal Journal of Housing Economics velmi zajímavou
studii. Lidé nadhodnocují ceny nemovitostí o osm procent. Ale
jen v případě, že se jedná o tu jejich. V případě, že se nejedná
o jejich nemovitosti, jejich cenu nenadhodnocují. Tento efekt má
dokonce i svůj ekonomický název – endowment efekt. Nebo také
vlastnický či majetnický efekt.
Jinými slovy, u stejné věci dělá člověk cenový rozdíl mezi cenou,
za kterou je ochoten prodat, a za kterou je ochoten koupit. Například
úplně stejný byt budeme chtít prodat vždy za více, než za kolik
bychom jej byli ochotni koupit. A pro zajímavost, zdaleka se to
netýká jen nemovitostí, ale v podstatě čehokoli námi vlastněného.
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Adventní koncert v kostele
V pondělí 10. prosince se kostelem sv. Apo‑
lináře rozezněl krásný soprán Jany Heryáno‑
vé – Ryklové. S hudebními podklady známých
melodií, duchovní hudby i vánočních písniček
ji na housle doprovázel pan František Lamač.
Jana Ryklová, absolventka Pražské konzerva‑
toře a HAMU ve třídě doc. Jany Jonášové má
ve svém repertoáru operní, operetní, duchovní,
chrámovou, i novodobou vokální tvorbu. V sou‑
časné době se věnuje koncertní činnosti doma
i v zahraničí.

U nás v Sadské měla vystoupit s klavírním
a varhaním doprovodem Bernda Radocha,
předního německého hudebníka, sbormistra,
dirigenta a skladatele, s kterým spolupracuje
a koncertuje od roku 2006. Pan Radoch, mno‑
haletý Janin pracovní partner, však dne 9. pro‑
since, pouhý den před koncertem v Sadské,
náhle zemřel. Je obdivuhodné, s jakou profesi‑
onalitou dokázala paní Jana Ryklová i přes tra‑
gickou událost koncert v Sadské uskutečnit.
Zdenka Hamerová

12

POZVÁNKA A INZERCE

Novoroční ohňostroj
úterý 1. ledna 2019

v 17 hodin na Palackého náměstí
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