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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.

Dva plesy ve stejný den
V sobotu 21. února se v sokolovně konal Společenský ples města
Sadská. Stejný den se ale pod záštitou starostů nymburského regionu
konal v Obecním domě v Nymburce také ples Sdružení obcí Kersko.
Oba plesy mají své fanoušky, na oba
se „Sadšťáci“ jistě těšili. Na konec
však museli volit, jestli zůstanou

v Sadské, nebo se vydají do Nymburka. Proto považuji za nutné
vysvětlit alespoň to, proč se „náš“
ples konal právě v tomto termínu.
Ples je akce, která se nepřipraví
ze dne na den. A protože první březnová sobota, kdy se Společenský
ples města obvykle koná, vychází
letos na začátek jarních prázdnin,

a v domnění, že by utrpěla účast,
jsme po dohodě s bývalou starostkou Cecilií Pajkrtovou zvolili
nový termín 21. února 2015. Již
loni v dubnu byla na tento termín
podepsána smlouva s moderátorkou
Michaelou Dolinovou a zamluvila
jsem plesově vytíženou kapelu Pohoda. V červenci 2014 jsem zajistila
pronájem sokolovny a na podzim
domluvila předtančení. Začali
jsme ples propagovat například
v kalendáři akcí MAS Podlipansko
nebo ve spolupráci s poděbradským
turistickým informačním centrem.
Než jsem zveřejnila informaci
o plese na webových stránkách,
sociálních sítích a v Sadských
novinách, znovu jsem si ověřovala
termín plesu Sdružení obcí Kersko.
Byla jsem ujištěna, že ples v Nymburce se bude konat začátkem
února. Téměř v půlce ledna jsem
se však dozvěděla (ke všemu náhodně), že se tento ples připravuje
na stejný den. Bylo to pro mě velmi
nemilé překvapení, proto jsem se
obrátila na předsedkyni sdružení

Irenu Bělohlávkovou. Vysvětlila
mi, že došlo ke sloučení dvou plesů,
o termínu 21. února se rozhodlo
těsně před Vánocemi a museli se
jím přizpůsobit nymburskému
starostovi Tomášovi Machovi.
Tuto informaci mi potom potvrdila
v SMS zprávě i Cecilie Pajkrtová.
Ač jsem naprosto přesvědčena
o tom, že jsme kolizi v termínu
nezpůsobili my pořadatelé (KIC
a vedení radnice), všem občanům,
kteří se těšili na oba plesy a byli pak
postaveni před volbu, se omlouvám.
Musím vyjádřit lítost nad tím, že
naše město svým jménem zaštitovalo dva plesy najednou, každý
na jiném místě, a při tom současné
vedení radnice nedostalo vůbec
žádné informace o pořádání plesu
Sdružení obcí „Kersko“.
Je mi také líto, že jsme my pořadatelé Společenského plesu města
Sadská (KIC a vedení radnice) museli občanům vyvracet spekulace, že
se z naší strany jedná „o naschvál“.
Možná jsem idealista, ale ze srdce
Pokračování na str. 2

2

Sadské noviny

ZPRAVODAJSTVÍ

Město prodá další byt

V plném počtu se sešlo zastupitelstvo ve středu 11. února.
Přítomní schválili záměr na prodej
domu čp. 17 (včetně pozemku)
Na Husínku Janě Svobodové za odhadní cenu 761 tisíc korun s tím, že
s kupní cenou bude uhrazen i dluh
na nájemném.
Byt číslo 4 v domě čp. 256
v Kostelní ulici prodá město prostřednictvím realitního serveru
za odhadní cenu, která byla sta-

novena na částku 447 tisíc korun.
V rámci majetkových záležitostí
zastupitelstvo naopak zamítlo odkup pozemků p. č. 1702/2, 2099/43
a 2099/88 v Lázeňské ulici (v místě
plánovaného přechodu) o celkové
výměře 70 m 2 od manželů Jiřího
a Ivety Skochových z Prahy.
Zástupcem města v honebním
společenstvu byl zvolen Alois
Bultman
-qk-

Stanovisko myslivců
ke střelbě u Starého Labe
Koncem ledna byl Policií ČR
dořešen incident, který se stal
v říjnu minulého roku. Šlo o střelbu
na lidi a psy v okolí Sadské, která
byla bez patřičných znalostí skutečností a nevybíravým způsobem
prezentována v regionálním tisku.
Články se nepřímo dotýkaly členů Mysliveckého spolku Sadská
a vyvolaly velmi negativní reakce
některých spoluobčanů.
Spolek nepodlehl vášním a emocím a s reakcí na články počkal,
až bude dokončeno vyšetřování
Policie ČR a orgánů státní správy.
Závěr vyšetřování je jednoznačný:

Žádný člen MS Sadská ani člen myslivecké stráže se nedopustil protiprávního jednání. Naopak člen myslivecké stráže jednal v souladu se
zákonem 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
a zákona č. 59/2003 Sb., § 14,
odst. 1, písmeno f).
Cílem mysliveckého spolku není
vyvolávat nevraživost a vzájemné
osočování, ale upozornit na dodržování zákonných norem. Všichni
členové MS Sadská budou v souladu s platnými zákony i nadále
pracovat pro zvěř, přírodu a rozvoj
myslivosti.
Výbor MS Sadská

MATEŘSKÁ ŠKOLA SADSKÁ, p. o.
Za Sokolovnou 885, 289 12 Sadská

VYHLAŠUJE ZÁPIS K DOCHÁZCE
do mateřské školy od školního roku 2015/2016
V úterý 10. března v 15.30 hodin se v mateřské škole koná
den otevřených dveří.
Při této příležitosti budou zájemcům poskytnuty informace o zápisu
a rozdány přihlášky, které jsou rovněž k dispozici na internetových
stránkách www.ms-sadska.webnode.cz
Řádně vyplněné přihlášky se budou odevzdávat ředitelce
školy o čtrnáct dní později, v úterý 24. března v čase od 10.00
do 15.00 hodin. Zákonný zástupce si s sebou rovněž vezme obDana Kaplanová, ředitelka MŠ
čanský průkaz a rodný list dítěte.

Dnes naposled

Milí čtenáři, historie současných Sadských novin sahá až do roku 2000.
Prožily s vámi dobré i zlé, postupně mapovaly život města a staly se už
jeho neodmyslitelnou součástí. Možná je to právě novinový výstřižek,
který zdobí vaše album a dokumentuje nějakou pro vás nezapomenutelnou
událost. Třeba se na ně každý měsíc těšíte… A tak to má být.
Noviny, časopis zpravodaj nebo jiné periodikum by nemělo chybět
v žádné, byť sebemenší obci a zaznamenávat tep života. Myslím, že
dosavadní zastaralá černobílá podoba Sadských novin s minimem autorských příspěvků není příliš přitažlivá a spíše připomíná lepší leták. Proto
přemýšlíme o změně, jak zkvalitnit jejich obsah a pořídit jim trochu hezčí
kabátek. K tomu potřebujeme více času a tak v březnu noviny nevyjdou.
Dnes tedy držíte v rukou poslední výtisk a v dubnu se vám Sadské
noviny představí v novém. Už se na vás těšíme a na internetových stránkách města budeme včas informovat, kdy a kde si je můžete vyzvednout.
V každém případě na vás v dubnu vykouknou u nás, na Městském úřadě.
Vaše Eva Jurinová

Dva plesy ve stejný den...
Dokončení ze str. 1
si přeji více spolupráce, porozumění
a respektu všech vůči všem v tom
našem pěkném městečku.
„Plesalo“ se,
jak to má být!
V sobotu 21. února jsme se sešli
v nazdobené sokolovně, abychom
aspoň na jeden večer vyhodili

z hlavy všechny starosti, společně
se pobavili, zatančili si, poznali
nové známé a popovídali si s kamarády. Společenský ples města
Sadská pod záštitou starostky Evy
Jurinové moderovala půvabná a pří-

jemná Míša Dolinová. Poseděla
s námi přes dvě hodiny a ke všemu
krásně zazpívala. V devět hodin se
představily malé tanečnice Dance
Factory Život je hra ze Sadské
jako Alenky z říše divů a o pár
desítek minut později vystoupily
Bomba Ladies Dance studio Anet.
Po desáté hodině se parket díky
kapele Pohoda slušně zaplnil a ples
pořádně rozjel. Panovala
skvělá atmosféra a končilo se téměř
ve tři hodiny
ráno.
Ve vel ké
sokolovně se
to možná nezdá, ale tančit
vás přišlo 132
a 450 lístků
do tomboly
se vyprodalo během půl hodinky.
Hlavní cenou města byl krásný
velký kávovar Nespresso a z nevýherních lístků se losovaly ještě
osobní ceny starostky a místostarosty. Těmi byly dva telefony

Nokia na dvě SIM. Výherci všech
hlavních cen měli upřímnou radost.
Za všechny ceny do tomboly
děkujeme těmto sponzorům: Město
Sadská, Kulturní a informační centrum, Eva Jurinová, Václav Frank,
manželé Jan a Cecilie Pajkrtovi,
Nykos, a.s., Ždánice, Lukul, s.r.o.,
Sadská, Bohemia parket, s.r.o., Třebestovice, C. K. Crystal – Jaroslav
Kroutil, Teta drogerie – Ladislav
Koutský, Martina Husáková – modeláž nehtů, Hospůdka sokolovna
Sadská, RC Život je hra, Květinka
Sadská – Ladislava Vlčková, Čajenka
– kávenka Sadská, Dana Šmejkalová
– cestovka Sadská, Požární technika
Komet, s.r.o., Pečky, Generali pojišťovna, a.s., kontaktní místo Sadská,
Fotokobra – Michal Němeček.
Dále bychom chtěli poděkovat
všem vlídným, pracovitým kamarádům, kamarádkám, kolegyním
i našim dětem, že nám už po tolikáté
přišli nezištně pomoci s výzdobou,
nosili stoly, povlékali židle, nafukovali balónky, zametali a v neděli
po plese nám pak pomohli uvést
sokolovnu do původního stavu.
Patří k nim Jitka Vyleťalová, Míla

Králová, Petra Vávrová, Aleš Vávra,
Jirka Michna, Honza Slavíček, Mája
a Bertík Hamerovi, Zuzka a Petr

Karafiátovi, Božena Zvoníčková,
kolegyně z knihovny Monika Malinová a Marcela Dudková. Díky moc!
Přejeme vám krásný zbytek
plesové sezóny a těšíme se na Společenský ples města Sadská 2016.
Zdenka Hamerová
a Milena Karafiátová, KIC

25. února 2015

Škola potřebuje
další učebny
Prostřednictvím starostky Evy
Jurinové se město Sadská opět
obrátí na Český báňský úřad s žádostí o zrušení dobývacích prostorů v lokalitách Skála a Jezero.
Rozhodla o tom rada 28. ledna.
Přijaté rozpočtové opatření
navyšuje příjmy města o dotaci
ve výši 100 tisíc korun ze Středočeského fondu hejtmana na opravu vozu Liaz CAS 25 sadských
hasičů.
Ředitelka základní školy Blanka Žánová informovala radu o výsledku letošního zápisu do prvních
tříd pro školní rok 2015/16, kdy
bylo zapsáno 80 dětí. Několik dětí
je přitom z obcí, které se vloni odmítly finančně podílet na budování
dalších prostor pro výuku (rekonstrukce dílen školy) s tím, že jejich
děti dojíždějí zejména do škol
v Nymburce. Zároveň vyslovila
předpoklad, že ve školním roce
2016/17 nebudou stávající prostory
pro první třídy dostačovat.
Rada t uto infor maci vzala
na vědomí s tím, že předpokládaný
nedostatek tříd pro výuku bude
řešen v průběhu letošního roku,
a pověřila starostku Evu Jurinovou a radního Milana Dokoupila
jednáním se starosty obcí Milčice, Písty a Zvěřínek o možnosti
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finančního příspěvku na zřízení
dalších učeben.
V současné době jsou připraveny výkresy pro opravu přechodu
pro chodce před čp. 77 na Palackého náměstí a pro zřízení dalších
přechodů v ulicích Karla Viky
a Lázeňská. Tajemnice městského úřadu Dana Petržilková zašle
žádosti o jejich schválení na příslušné orgány státní správy.
Jako zástupce Sadské v radě
místní akční skupiny Podlipansko
bude nadále působit Václav Jurina.
Radní uložili komisi pro otevřenou radnici zpracovat návrh technického řešení záznamu a přímého
přenosu z jednání zastupitelstva
prostřednictvím internetu a komisi
pro plánování a rozvoj předložit
seznam ulic včetně mapového podkladu. Účelem je stanovení priorit
v opravách místních komunikací.
O 14 dní později ve středu
11. února měla rada na programu jediný bod. Byla jím žádost
ředitelky základní školy o povolení čerpat z investičního fondu
částku 60 tisíc korun na nákup
1 sady mycích strojů, které přispějí ke zkvalitnění úklidu školy
a významně ulehčí práci provozních zaměstnanců. Rada žádosti
vyhověla.
-qk-

Pozor! Výluka
ovlivní i autobusy
S největší pravděpodobností bude již od 3. března zahájena výluka
na železniční trati 011 Z Prahy přes Český Brod do Kolína. Potrvá
do 30. června s možností prodloužení o další 2 měsíce kvůli dalším pracím chystaným na trati. Vzhledem k vytíženosti této trati výluka ovlivní
drážní linky Pražské integrované dopravy S1 a S7 (nebude dodržen pravidelný „taktový“ provoz osobních vlaků, některé spoje budou zrušeny)
a řada vlaků vyšší kvality ráno ve směru do Prahy a odpoledne ve směru
z Prahy bude odkloněna na trať 231 Praha – Poděbrady – Kolín.
Z důvodu zajištění přestupů ve stanici Poříčany bude upraven jízdní
řád většiny vlaků (výlukový jízdní řád) také na trati 060 z Poříčan přes
Sadskou do Nymburka a na trati 012 z Peček do Kouřimi.
Omezený provoz na uvedené trati ovlivní také řadu přímo i nepřímo
navazujících autobusových linek na Českobrodsku i jinde.
K nejméně příjemným skutečnostem patří, že nebude možné všude
zajistit potřebnou návaznost spojů mezi autobusovými linkami. Dočasně
bude narušen i princip pravidelných intervalů. Většinou se však podařilo
zachovat provoz autobusů v ranní špičce.
Občanům Sadské doporučujeme seznámit se s novými jízdními řády
zejména na těchto linkách:
• 398 – Praha, Černý Most – Poděbrady, žel. st.
• 433 – Pečky, žel. st. – Sadská
• 443 – Čelákovice, žel. st. – Přerov n. L. – Sadská
Předpokládaná platnost jízdních řádů je od 3. března (výjimečně již
od 1. března) do 12. prosince 2015.
-zr-

Italský tenor Giancarlo Ruggieri
navštíví Sadskou
neděle 22. března od 16.00 hod. • sál kina Sadská
Pojďme strávit březnové nedělní odpoledne něčím výjimečným.
Antické árie ze 17. a 18. století, romantické písně z 19. století,
světoznámé operní a operetní árie, to vše v podání italského tenoristy Giancarla Ruggieriho. Jeho krásný zpěv
v doprovodu klavíru ozdobí tanec baleriny Soni Ruggieri.
Vstupné 100 Kč/ senioři 80 Kč

Přidejte se k nám
na Facebooku
Město Sadská spustilo před pár dny svou oficiální stránku na Facebooku. Staňte se jejím fanouškem a zapojte se do diskuze o aktuálních
událostech a komentujte aktuální zprávy z radnice.
Od ledna letošního roku naleznete na Facebooku také oficiální stránku
www.facebook.com/MestoSadska. Základna fanoušků se teprve rozrůstá,
a pokud mezi nimi dosud chybíte, neváhejte a přidejte se k nám! Budete
mít vždy aktuální přehled o tom, co důležitého se děje.
Co všechno Vám stránka města bude přinášet?
- výběr aktuálních zpráv z města a aktualit z úřadu
publikovaných na http://www.mesto-sadska.cz
- důležitá upozornění radnice
- pozvánky na akce zastupitelsta a plánované kulturní akce
- ankety, ve kterých budete moci vyjádřit svoje názory na správu města
- fotogalerie z akcí města
- možnost komentovat a sdílet zveřejněné články a fotografie
- články a zajímavosti ze Sadské a městských organizací
Jak na to?
- Pokud máte účet na Facebooku, tak si vyhledejte www.facebook.com/
MestoSadska, zmáčkněte tlačítko „To se mi líbí“.
- Tím okamžikem se stáváte fanouškem stránky a veškeré vložené příspěvky se budou zobrazovat rovněž na „zdi“ vaší domovské stránky na Facebooku. Zároveň i Vy sami můžete vkládat komentáře k příspěvkům.
- Při psaní komentářů prosím respektujte jak pravidla užívání sítě Facebook, tak uvedená Pravidla pro diskuzi a nepsané etické zásady.
- Pokud nemáte svůj osobní účet na Facebooku, nevadí, stránku www.
facebook.com/MestoSadska si můžete otevřít bez přihlášení, jen nemůžete vkládat komentáře.
Staňte se našimi fanoušky a pozvěte i své přátele. Těšíme se na Vás.
- měú-

Poděkování

Městská knihovna Karla
Viky děkuje Martě Balejové
za darování starých notových
zápisů a fotografií místního
pěveckého spolku Smetana.
K nahlédnutí čtenářům budou
v oddělení regionu.	  Foto MK
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Maškarní bál se vydařil

Není den jako den aneb
matematika trochu jinak

Ani jsme se nenadáli a byl tu konec 1. pololetí školního roku. Den
vysvědčení letos připadl na čtvrtek 29. ledna. Někteří z nás se nemohli
dočkat, těšili se, cítili příjemné napětí, jiní ho očekávali s mírnými
obavami, další se netěšili vůbec. Ať už ale vysvědčení dopadlo, jak
chtělo, nečekali jsme, že tento den prožijeme už od rána trochu jinak.
Jak to bylo, zapsali někteří žáci z 1. i 2. stupně.
Jak? Proč? K čemu? To se ozývalo ve čtvrtek ze tříd Základní školy
v Sadské. Karetní hry, deskové hry a hlavně zábava, to bylo cílem dne.
Ve třídě 4. B vládla pohoda a ozýval se smích. Skoro všichni přinesli
alespoň jednu hru. Já osobně jsem si vyzkoušela tři. Například Double,
Česko, Hádej, kdo? Poslední hodina byla vzrušující hlavně pro žáky.
Dostávali jsme totiž vysvědčení.
Kateřina Soukalová, 4. B
Ve čtvrtek jsme si do školy přinesli různé hry. Skoro každý měl alespoň
jednu zajímavou hru. Asi všechny bavila Davídkova hra Blatfuj. Každý
se naučil nejméně jednu novou hru. Mně se nejvíc líbila hra od Lindy
s názvem Růžové historky.
Agáta Kovaříčková, 4. B
Dne 29. 1. pro nás učitelé připravili den logických společenských her.
Těchto her bylo opravdu mnoho. Od Dostihů a sázek až po např. Heckmec.
Myslím, že to bylo krásné zpestření celého dne. Děti z 2. stupně hrály proti
sobě hry matematické, děti z 1. stupně si přinesly vlastní hry a soutěžily
mezi sebou. Měli jsme možnost zahrát si první čtyři vyučovací hodiny,
z toho 1. a 2. hodinu jsme se zapsali na jednu hru, 3. a 4. hodinu zase na jinou. Den společenských her se mi moc líbil. S naší třídní učitelkou jsme
si zahráli třeba hru Záchod. Postavili jsme také karetního hada. Ve třídě
byla velká legrace. Poslední hodinu už jsme si jen rozdali vysvědčení
a povídali si. Doufám, že dnů, jako byl tento, bude víc. Bára Joštová, 9. A

V neděli 15. února pořádala Mateřská škola Sadská v sokolovně pro
všechny děti tradiční maškarní bál. Účast masek byla hojná a převleky byly
překrásné. Děti se přestrojily za piráty, víly, vodníky, kovboje, princezny,
indiánky, zvířátka a spoustu dalších krásných masek.
Organizátoři jim připravili pestrý program. O předtančení se postaral
taneční kroužek latinsko-amerických tanců No Stress Sadská a dětský
taneční kroužek Zumba Sadská.
Maškarní bál se vydařil, a tak se už všichni těšíme na příští rok.
Děkujeme panu Hendrychovi, že nám bezplatně poskytl prostor
sokolovny a také všem rodičům a přátelům školy, kteří nám pomohli
sponzorsky nebo pomocí při přípravě a závěrečném úklidu sálu sokolovny.
Dana Kaplanová

Velký úspěch
v dějepisné olympiádě
V letošním roce projevili žáci
naší školy mi mořád ný zájem
o účast v dějepisné olympiádě.
Školní kolo se konalo již 11. listopadu pod vedením učitelk y
Jindřišky Řehořkové. Zúčastnilo
se ho 32 žáků z 8. a 9. ročníků.
Podmínky pro postup do okresního
kola z nich splnili 3 – Štěpán Semecký, Jan Kulík a Martin Trojan.
Jejich zájem o postup byl nebývalý.
Měli velkou vnitřní motivaci, svůj
volný čas věnovali opakování učiva
a studiu literatury.
Okresní kolo proběhlo v Domě
dětí a mládeže Ny mburk d ne
19. ledna. Jeho tematické vymezení

určil název Od Sáma k Trojspolku
v souvislostech. Zúčastnilo se ho
31 žáků a studentů ze základních
škol i víceletých gymnázií, ale pouze 7 účastníků splnilo podmínky
pro postup do krajského kola. Mezi
nimi také dva žáci naší školy – Štěpán Semecký z 9. A a Jan Kulík
z 8. B. Štěpán se umístil na 4. místě
s 66 body a Honza na 6. místě se
62 body. Velice pěkného výsledku,
i když bez postupu, dosáhl také
Martin Trojan z 8. A, který obsadil
12. místo s 52 body. Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme
za skvělou reprezentaci školy.
-zš-

KLICPEROVY DIVADELNÍ
DNY SADSKÁ
17. ročník • 8. – 12. dubna 2015
Krajská postupová divadelní přehlídka
ochotnických souborů z malých měst. Pět
dní plných komedií, dramat a amatérského
divadla. Svátek všech lidí, co si jako své hoby
vybrali „prkna, která znamenají svět“.

25. února 2015
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Jaro přijde do Přerova
14. března

Už čtyřiadvacetkrát zahájilo Polabské národopisné muzeum svou
návštěvnickou sezónu tradiční výstavou „Jaro na vsi“. Ta letošní
(jubilejní) začne v sobotu 14. března 2015.
Rozsáhlá jarní výstava připo- binetu. Ve velkém výstavním sále
mene ve všech sedmi zpřístup- je na celou sezónu nainstalována
něných chalupách r ůzné staré atraktivní výstava o lidovém kroji
zvyky a obyčeje, které po celé jaro ve středním Polabí a o národopisné
provázely život venkovského lidu sběratelce Barboře Hoblové půvove středním Polabí. Začíná zabi- dem z Nymburka. Tvoří ji exponáty
jačkou a „šplochanem“ (zvláštní z rozsáhlé muzejní sbírky textilu.
krajovou zábavou) a pokračuje
Po dobu konání jarní výstavy
průvodem na konci masopustu. Po- budou o všech víkendech pro nátom následuje čtyřicetidenní před- vštěvníky připraveny doprovodné
velikonoční postní období se šesti programy spojené s jarním zvykopostními nedělemi, provázenými slovím (zdobení vajec, perníčků,
mimo jiné vynášením Smrtky ze pletení pomlázek...).
vsi, chozením s lítem či přípravou
Výstava je otevřena od 14. března „pašijový týden“. Ten vrcholí na denně kromě pondělí od 9 do 17
Božím hodem velikonočním a Pon- hodin a potrvá do konce dubna. Pak
dělím velikonočním s pomlázkou. ji vystřídá několik nových nároK pomlázce se vztahuje i velká dopisných výstav z vlastních muvýstava kraslic a velikonočních zejních sbírek, které připomenou
dekorací ve výstavních prostorách jednak 120. výročí Národopisné
bednárny. V dolní části muzea výstavy českoslovanské a hlavně
v přírodě pokračuje výstava „Jaro počátek přerovského muzea – zřína vsi“ svatovojtěšskou poutí, zá- zení „staročeské chalupy“ v roce
bavou mládeže kolem májů a končí 1895.
svátkem svatého Jana Křtitele,
Bližší informace o víkendových
spojeným s lidovým léčitelstvím.
programech na www.polabskemuPři jarní výstavě jsou ve skan- zeum.cz.
zenu zpřístupněny všechny stálé
-polexpozice včetně školní třídy a kaFoto poskytlo Polabské muzeum

d března začíná městská knihovna Karla Viky půjčovat také
deskové hry. Půjčit si je na vratnou kauci může registrovaný čtenář starší 18 let. Více informací a podmínky najdete na internetových
stránkách knihovny (www.knihovnasadska.cz) či jejím facebookovém
profilu.
Máme k dispozici tyto hry: Párty Alias-velká sázka, Dominion,
Ubongo, Svět v kostce, Osadníci z Katanu, Zlaté Česko, Lady Alice,
Česká hudba.

Kynologická organizace • Sbor dobrovolných hasičů
Kulturní a informační centrum

REJ ČARODĚJNIC
Čtvrtek 30. dubna

Pozor, pozor! Cesta pro ježibaby, baby jagy a čarodějníky bude plná podivných čarodějných úkolů
a začne v 17.00 hod. na Palackého náměstí v Sadské! Pokračovat bude až na Skálu, kde se rozdají
odměny a bude zapálen očistný oheň. Malé i velké
čarodějnice pak roztočí své sukně v divokém tanci až do pozdních
nočních hodin.
Akce je samozřejmě jako vždy pro všechny pocestné zdarma.

Vánek přinesl
čerstvý vítr
Na maškarním plese divadelníků, který 17. ledna pořádal DS Klicpera
spolu s kulturním a informačním centrem, se sešly krásné a nápadité masky.
I když jich nebylo tolik jako loni, byly odhodlané se až do konce bavit na plný
plyn. Skvělou náladu podpořila kapela Radima Keitha i orientální tanečnice
Zahra z rodinného centra Život je hra, které vede Irena Klinkáčková. Pánský
taneční tým Vánek Petry Vávrové překvapil hned dvojím vystoupením,
kterým i přes svůj jemný název čerstvě zafoukal do plachet další zábavy.
Velmi děkujeme všem, kteří se na pořádání maškarního plesu divadelníků podíleli, a také sponzorům za podporu a pomoc. Hlavní cenu
do tomboly věnovala prodejna Expert–elektro Kutílek Nymburk, jmenovat
je třeba také firmu Lukul, s. r. o., Milana Součka, Evu Serbusovou za dva
vynikající dorty, sdružení Naděje pro město Sadská, Hospůdku sokolovna
manželů Hendrychových, Generali pojišťovnu – kontaktní místo Sadská,
cestovní agenturu Dany Šmejkalové, Jiřího Jeníka, Michala Němečka –
Foto Kobra, údržbu města Sadská a ještě jednou rodinné centrum Život
Zdenka Hamerová
je hra.

O

Lesní ateliér Kuba v Kersku vás zve na výstavu:
Milada Kudrnová - Obrázky (pro) malé i velké

1. února – 29. března, vernisáž 28. února ve 14 hodin
Prodejní výstava obrazů a ilustrací malířky,
která ilustrovala i Pohádky z Kerského lesa.
Otevřeno je denně mimo pondělí od 10 do 12 a od 12.30 do 17 hod.

Neděle 15. března od 16.00 hodin v kině

CIRKUSOVÁ POHÁDKA
Milé děti, nenechte si ujít výpravnou pohádku Divadla Nahoď
Praha. Cirkus totiž zažívá těžké časy. Principál Dragomír
vládne pevnou, ale jen málo spravedlivou rukou. Artisté
i šášula jsou smutní. Peněz na jídlo a pro zvířata
je málo. Jak se náš cirkus dostal do takových
problémů? A jak je vyřeší? Právě o tom vypráví
tato pohádka, kde se prolínají nejrůznější
cirkusové dovednosti, plné barev, hudby
a cirkusového veselí. Vstupné 50 Kč.
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Lesní ateliér Kuba v Kersku

VELIKONOCE 2015
Tradiční prodejní výstava keramiky a jarních dekorací
s největším výběrem kraslic

27. února – 6. dubna
------------------- DOPROVODNÝ PROGRAM: ------------------• pátek 27. února v 10 hodin
ZAHÁJENÍ VELIKONOČNÍHO PRODEJE
• sobota 28. února ve 14 hodin
OBRÁZKY (PRO) MALÉ I VELKÉ – vernisáž prodejní výstavy
obrazů a ilustrací malířky Milady Kudrnové, která ilustrovala i Pohádky z Kerského lesa.
• neděle 1. března od 10 a 14 hodin
VELIKONOČNÍ KURZ KERAMIKY I. – Vytvořte si u nás vlastní
keramické dílo. Výrobek vám vypálíme v keramické peci do 14 dnů.
Objednejte se prosím předem na dopolední nebo odpolední kurz
(cca 3 hodiny, 400 Kč, materiál a dva výpaly v ceně).
• sobota 7. března od 10 do 17 hodin
VEJCE TAK NĚJAK JINAK – netradiční veselé dekorace v podání
výtvarnice Jany Studničkové.
• sobota 7. března / 10 a 14 hodin
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU – Vyrobte si košík, misku na kraslice či obal na květináč pod vedením Kateřiny Václavkové. Hlaste
se na dopolední nebo odpolední kurz (cca 3 hodiny, 150 Kč + cena
za spotřebovaný materiál).
• neděle 8. března od 10 do 17 hodin
	PLETENÍ Z OROBINCE – Držitelka titulu Nositel tradice Iveta
Dandová předvede unikátní ukázku výroby košíků, klobouků, tašek
a mnoha dalších z přírodního materiálu – orobince.
• sobota 14. března od 10 a 14 hodin
DĚROVANÉ KRASLICE – Přijďte si vyzkoušet s Monikou Schiszamanovou, jak se tvoří vrtané kraslice zdobené voskovým reliéfem.
• sobota 14. března od 10 a 14 hodin
VELIKONOČNÍ KURZ KERAMIKY II. – Opět budeme tvořit
vlastní keramická díla. Výrobek vám do 14 dnů vypálíme v keramické
peci. Objednejte se prosím předem na dopolední nebo odpolední kurz
(cca 3 hodiny, 400 Kč, materiál a dva výpaly v ceně).
• neděle 15. března 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 vlastnoručně uplést pomlázku.
• sobota 21. března od 10 do 17 hodin
VELIKONOCE S VYSTŘIHOVÁNKOU – S výtvarnicí Kornelií
Němečkovou budeme originálně zdobit kraslice. Přineste si vyfouknuté
vajíčko a nůžtičky.
• neděle 22. března od 10 do 17 hodin
BORKOVANSKÉ KRASLICE – Marie Závadská z Brna předvede
zájemcům klasickou techniku zdobení kraslic vyrýváním dekoru. Sami
si můžete ozdobit kraslici mramorováním nebo voskovým reliéfem.
• sobota 28. března od 10 do 17 hodin
DROBNÉ KERAMICKÉ RADOSTI – Bohatou velikonoční ukázku malých keramických ozdob nejen na jarní větvičku nabídne Eva
Krupová.
• neděle 29. března od 10 do 17 hodin
PŘEDENÍ NA KOLOVRÁTKU – Tradiční lidové řemeslo zpracování
ovčí vlny předvede Věra Vosáhlová.
• sobota 4. dubna od 10 do 17 hodin
VALAŠSKÉ VYŠKRABOVANÉ KRASLICE – Jak se zdobí
kraslice vyškrabováním, nám přijede ukázat zaručeně pravá valašská
malérečka Naďa Šebestýenová z Rožnova pod Radhoštěm. Kraslici
každému ráda doplní jménem nebo veršem na přání.
• neděle 5. dubna ve 14 hodin
KRÁSY PŘÍRODY – Na vernisáži nové výstavy vás zaujmou olejomalby, akvarely a malby na hedvábí Květuše Burešové i olejomalby
a kresby Jany Plačkové.

Velikonoční pondělí 6. dubna od 10 do 17 hodin
MÁME OTEVŘENO! Zveme vás na vaječný koňak.

Sadské noviny

Městská knihovna doporučuje
Hamerová Zdenka - Klejinčino tajemství: Novou
knihu místní autorky si v žádném případě nesmíte nechat
ujít. Od začátku až do konce vás totiž čeká napínavé čtení.
Příběh je o rodině, která se přistěhovala do vily jménem
Klejinka. Zatímco manžel i děti se ve vile cítí šťastně,
Týna má pocit, že se zde děje něco zvláštního a že jí
hrozí nebezpečí. Pustí se tedy do pátrání v historii vily,
aby zjistila, co nebo kdo ji vlastně pronásleduje. Zjištění
ji šokuje. A pak zasáhne smrt…
Kniha v sobě spojuje klasickou detektivku s psychologickým thrillerem. Máte pocit, že už víte, jak to dopadne… Vtom vám autorka naservíruje další záhadu, která vše obrátí. Pointa je, jak je u Zdenky Hamerové
dobrým zvykem, vskutku překvapivá.
DALŠÍ TIPY Z KNIHOVNY
Mlynářová Marcela – Požitkářka: Jak už jsme u Marcely Mlynářové
zvyklí, i její nová knížka nabízí úsměvné zážitky a neobyčejné postřehy
z obyčejného života. Tím, že popisuje originálním a vtipným způsobem
události většině z nás blízké, získává tato autorka zvláště mezi čtenářkami
stále větší oblibu.
Hošková Blanka – Láskobraní: Román je příběhem ženy ve středním
věku, na kterou doléhá syndrom prázdného hnízda; zároveň velmi těžce
nese chování svého manžela, který ji nechává v prázdném domě i na vinici samotnou a plní si své obchodní (a jak se později ukáže i citové) sny
a potřeby jinde. Nejprve bojuje, pak rezignuje, a když se blíží k samému
dnu svých sil, vstoupí jí do života nový muž. Happyend? Ani v nejmenším.
Autorka čtenářky provede příběhem, ze kterého přímo bytostně cítíte vůni
právě utržených hroznů s takovou samozřejmostí a lehkostí, že závěrečné
prozření vámi přinejmenším otřese. Co vše se může skrývat za zdánlivou
idylou vinařského kraje? Stačí se začíst!
Follet, Ken – Muž s podivnou minulostí: Londýn, slunné
léto roku 1914. Na plese debutantek má být králi a královně
představena půvabná Charlotta. Málokdo ze společenské smetánky tuší, jaká mračna se stahují nad starým kontinentem.
Do města přijíždí z Moskvy kníže Alex, aby tu jménem cara
uzavřel důležitou smlouvu. Na tajné jednání však přichází
nezvaný host (tvrdý a nesmlouvavý anarchista Felix) s cílem
knížete zabít. Odvážný plán však na nečekaném zvratu ztroskotává. V nejnevhodnějším okamžiku potkává Felix ženu, kterou kdysi vášnivě miloval.
Keleová - Vasilková Táňa – Manželky: Hrdinky této knihy, kamarádky
z gymnázia – Iva, Diana, Martina a Michaela – jsou úplně obyčejné ženy,
a přitom vlastně obyčejné vůbec nejsou. Každá z nich má v sobě něco jiného, osobitého, svébytného, charakteristického jen pro ni. Stejně jako každá
z nás, i ony jsou svým způsobem jedinečné. Sledujeme jejich každodenní
problémy, sny, touhy, zklamání, jejich proměnu pod tlakem událostí, které
je postihly zcela neočekávaně, ale musely je přijmout. Dozrávají – odráží
se to nejen ve vztahu k manželům, partnerům, ale i k nim samým.
Potter, Alexandra – Lásce na stopě: Spisovatelka
Ruby Millerová ztratila nejen víru v lásku, ale i jakoukoliv
invenci ke psaní. Na radu své agentky a sestřino pozvání
odjíždí na dovolenou do Indie. To, co začíná jako poklidná
dovolená na romantických plážích, se náhle mění v nevídaná
dobrodružství...
Moyesová Jojo – Stříbrná zátoka: Developer Mike
Dormer přijíždí do Austrálie, aby zde obhlédl místo pro
vybudování hotelového komplexu. Ubytuje se v polorozpadlém hotýlku Silver Bay a seznámí se s místními, kteří žijí
zcela jiným životem než on. Mike začne zjišťovat, že se mu
pomalé tempo života na kraji světa líbí víc než stresující život
kancelářské krysy v Londýně. Tady lidé žijí jinak, mnohem
víc zranitelní přírodními silami, ale zároveň s přírodou v souladu.
Stříbrná zátoka je úžasný příběh o lásce, rodině, stálé přítomnosti soli
a rybího pachu, o tajemstvích, který díky nádherným popisům australské
přírody a moře získává zvláštní nádech.
Monika Malinová
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INZERCE
n Od 1. 3. hledám přístřešek nebo garáž pro auto + náhradní gumy, na 3 až 5 měsíců do 600 Kč za měsíc. Sadská
a blízké okolí; tel.: 722 971 638, 736 266 740, 325 512 507.
n Prodej slepiček: Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří 14–19 týdnů.Cena 149–180,- Kč/ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční
v sobotu 28. března v Sadské u vlak. nádraží ve 14.50 hod.
Při prodeji slepiček výkup králičích kožek, cena dle poptávky. Případné bližší informace: Po-Pá v 9.00-16.00 hod, tel.:
601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Dne 16. března
oslaví naše mamka a babička
paní Božena Vlasatá
své 90. narozeniny.
•
Hodně zdraví a pohody do dalších let
přejí dcery s rodinami.

Bejvávalo, bejvávalo...

Zahradníci v  Sadské

Do koho že se zamilovala pyšná princezna
Krasomila? Přece do zahradníka, prince Miroslava. Ten ji napravil prací a svou láskou.
Dokonce naučil i květinu zpívat: „Rozvíjej se,
poupátko.“
Neznám žádného zlého zahradníka, je to
krásné povolání z předávné minulosti. Na zámcích pěstovali překrásné květiny na výzdobu
zámeckých interiérů, záhony v parcích hýřily
barvami květů, ve sklenících rostly drahé
rostliny, okolí zámku skýtalo vůni, stín a krásu
vzácných stromů, jezírek a altánů.
I v našem městě působili v nedávné minulosti zahradníci. Na náměstí v domě číslo 5 bylo
zahradnictví Antonína Černého, který se sem
přistěhoval v roce 1890 z Jablonného u Benešova. Jeho syn Bedřich se učil v Německu, později
převzal podnik po otci. Věnoval se školkařství,
zelinářství a hlavně obchodu s cizinou (Holandsko a Německo). Navrhoval a realizoval zahrady
v Sadské i okolí. V roce 1894 vznikl v Sadské
okrašlovací spolek a pan Černý byl jeho ak-

Antonie Černá s dcerou a pravnučkou

tivním členem. Manželka Antonie mu byla
oporou a po jeho smrti se věnovala vazačství,
květinářství a zelinářství. Též jejich dcera Marie
pokračovala v zahradničení až do roku 1963.

Zahradnictví Černých v čp. 5 na Palackého
náměstí
V Židovině působil zahradník Antonín
Homola. Živnost převzal po svém otci, který
musel odejít za I. světové války na frontu. Doma
zanechal ženu s dětmi a zahradnictví. Syn Toník
zůstal svobodným, pracovitým zahradníkem.
Ke konci II. světové války se do Sadské přistěhoval Ilja Kalicov a svou živnost si vybudoval
na konci města směrem k Milčicím. Usilovnou
prací vylepšoval svoji zahradu a (jak vidíte
na snímku) zaměstnával deset Marií.
Za „Provázkárnou“ měl svoje zahradnictví
pan Devera. Později bylo přejmenováno na Podnik služeb Nymburk. Od roku 1979 převzal
podnik Karel Husák. V té době tam pracovalo
nejvýš 5 zaměstnanců. Věnovali se především
dušičkové a vánoční vazbě, sadbě zeleniny
a květin a pěstování jahod. Od roku 1992 se Husákovi osamostatnili, zrekonstruovali skleníky
a postavili nové, začali pěstovat růže, okrasné
dřeviny a na pronajatých pozemcích pěstovali
obiloviny a krmivo pro ptáčky (proso, lesknici,
slunečnici). To ale již veškeré práce vykonávali
rodinní příslušníci. Nyní pokračuje v rodinném
podniku hlavně jejich dcerka Vendulka Kopecká. Otevřeli si též obchod s květinami.
V lázeňské ulici před Celnou měl svoje
království pan Valenta. Ve skleníku pěstoval
především kaktusy.
V ulici V Zahradách zahradničil pan Vágner, před hotelem Modrá hvězda pan Barták,

na zahradě vily Sadka Jaroslav Němec, který se
věnoval především růžím, a o park na náměstí
se vzorně staral pan Šrámek.
Za Bahníkovým mlýnem bývalo veliké
zahradnictví manželů Janákových, později
Sandholcových.
Všechny květiny nás vždy potěší svou krásou
a vůní, dají nám zapomenout na všední starosti
a přenesou nás do světa snů. Vždyť i my jsme
„domácí“ zahradníci, květiny si pěstujeme doma
v bytě, v truhlících a na zahrádce.
Pamatujte, že květomluva poví to, co lidé
slovy říci nemohou.
Úrodný rok přeje
Míla Borovenová

Deset Marií v zahradnictví pana Kalicova:
Holešová, Jirásková, Němečková, Jirásková,
Kalicová, Batlíková, Burešová, Jiroušová, Mazánková a Vilímková

Ve skleníku zahradnictví u Husákových (zleva):
Eva Nedbalová, Marie Burešová, Věra Husáková a Marie Jirásková
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U11 mají za sebou
první kolo kvalifikace
o mistrovství ČR
Kvalifikace na basketbalové
republikové mistrovství je tříkolová
a po jejím ukončení rozhoduje celková tabulka. Je to velmi ošemetná
záležitost, protože do tří víkendů
mohou zasáhnout nemoci a zranění, které celou snahu ovlivní.
Proto jsme do nedělního prvního
kola 8. února vstupovali s vosím
družstvem kategorie U11 (do 11 let)
velmi zodpovědně. Naše první
prohra o den dříve v krajském přeboru přišla v pravý čas, už nejsme
neporaženi, tudíž neporazitelní.
To je dobré před tak důležitými
zápasy vědět.
Úvodní zápas s Benešovem
jsme využili k široké rotaci hráček,
aby nám před dalším s Poděbrady
zbylo dost sil. Benešovský tým šel
do kvalifikace pouze pro získání
dalších zápasových zkušeností a to
bylo velmi sympatické. I když jsme
vyhráli výrazně, nic nám Benešov
nedal zadarmo.
Do druhého zápasu jsme nastupovali proti Poděbradům, které
složily tým pouze pro tuto kvalifikaci. Základem se staly 3 hráčky
družstva U12, které i ve starší kategorii výrazně pomáhají družstvu
k umístění. Alžběta Seifrtová je
dokonce druhou nejlepší střelkyní
U12! Když vešla do dveří, věděli
jsme proč! Její fyzické dispozice
by jí lecjaká hráčka mohla závidět
i v U15! Vzhledem k pravidlům
mohla však nastoupit jen ve dvou
čtvrtinách, a tak jsme doufali, že

vyrovnanost našich holek překoná výjimečnost několika „věží“
soupeře.
Začali jsme soustředěně, se snahou příliš nechybovat a dobře bránit. Nesmírně těžké to měla obrana
právě Seifrtové, která s přehledem
dotlačila i dvě obránkyně do koše
a došla si pro faul. I přesto jsme
stále „lítali“ a soupeř pomalu vadl
fyzicky. Naše náročná příprava se
vyplatila, obě pětky podaly výkon
na hranici svých možností a poprvé
si také zakusily skutečné burácení
domácí haly, kde jim rodiče vytvořili opravdu úžasné prostředí.
Bubny a houkačky je hnaly i přes
únavu stále dopředu. Poločasový
výsledek 57:18 byl nad naše očekávání, ale čekala nás ještě druhá
polovina. Tam se již projevila únava
ze čtvrtého zápasu během dvou dní.
Trochu jsme polevili. Soupeřky pak
korigovaly výsledek, který pro nás
zůstal i tak nečekaně příznivý.
Za tento zápas mají holky mou
velkou pochvalu a obdiv. Pouštěly
se do soubojů nebojácně, pracovaly jako tým s velkým srdcem,
povzbuzovaly se, bojovaly jedna
za druhou, za úspěch celého týmu.
I při vystřídání bylo jasné, jak
vyrovnanou máme lavičku, každá
nově příchozí se rovnocenně zapojila do hry a byla dalším článkem
šlapajícího stroje.
První krok jsme udělali, je však
potřeba udělat další.
Blanka Žánová

Sadské noviny

Druhé místo
pro mladší žáky
Družstvo mladších žáků AFK
Sadská se zúčastnilo fotbalového
zimního turnaje v Praze v areálu
pořádajícího FK Meteor. Turnajová utkání byla odehrána venku
na umělé trávě podle pravidel
s počtem hráčů 7 plus 1.
Trenér Poláček turnaj krátce
zhodnotil: „Soupeři byla kvalitní
mužstva z Prahy a Středočeského
kraje. Naši se nezalekli a obsadili
celkově výborné 2. místo. Navázali
tak na kvalitní podzimní výsledky.
Kluci s hráčkou Annou Šubrtovou
mě příjemně překvapili, sehráli
sedm těžkých zápasů a s každým
dalším hráli líp a líp a dobře se

vyrovnali s nízkými teplotami.
Turnaj byl velmi dobře organizován, pískali kvalitní rozhodčí.
V našem týmu se vystřídalo celkem
15 hráčů ze starší přípravky a mladších žáků.“ Kouč Poláček rovněž
vyslovil uznání soupeřům a dodal:
„Družstva žáků a přípravek AFK
Sadská dokazují, že mládežnický
sport v Sadské není jenom dívčí
basket a karate.“
Výsledky AFK Sadská: ABC
Braník 4:3, TJ Praga Praha 2:4, SK
Dolní Chabry 5:1, TJ Straky 6:3, FK
Meteor 04 6:2, FK Mladá Boleslav
3:2, FK Meteor 03 7:2.
Milan Vydra

Kuželkáři si polepšili
Po 16. kole kuželkářské ligy
mužů se Sadská drží na čtvrté příčce jen těsně za svým největším rivalem KK Lokomotiva Tábor, s nímž
má stejný počet bodů (22). Bodově
jsou na tom stejně dokonce i druhé
Rokycany. Sadští tak mohou litovat
ztraceného bodu ve vyrovnaném
střetnutí s Lokomotivou České

Velenice. Vedoucí tým tabulky
z Jičína má na svém kontě bodů 26.
V pořadí jednotlivců se ze
sadských závodníků drží Martin
Schejbal na 4. místě, Tomáš Bek
je 7., Aleš Košnar 8., Jan Renka 15.,
Antonín Svoboda 30., Václav Pešek
33. a Petr Miláček 62.
-zr-

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBO R,
čili jarní prázdniny v KIC
od pondělí 2. března do pátku 6. března
vždy od 9,00 hod. do 15,00 hod.
Děti mají možnost prožít týden jarních prázdnin tvořením,
hraním, s dobrodružstvím a novými kamarády.
Kdy? Kde? Za kolik? Bližší informace na www.kic-sadska.cz
Kulturní a informační centrum města Sadská
Palackého nám. 257, tel.: 603 891 304, 325 594 329, e-mail:
kic.sadska@email.cz
Pozvánka pro seniory na výlet do Litoměřic na výstavu

ZAHRADA ČECH

čtvrtek 9. dubna, odjezd z náměstí v 7.30 hod.
Tradiční výlet pro seniory. Všichni kutilové a zahrádkáři, těšte
se na bohatý sortiment potřeb pro vaši zahradu.
(Zájezd je určen pro seniory ze Sadské. Cena 60 Kč. Hlásit
se můžete v kulturním a informačním centru nebo v městské
knihovně.)
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