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ZDARMA

Sadská získala nové nájemní byty
Od července loňského roku probíhala rozsáhlá rekonstrukce bytového domu popisné číslo 78 v Kostelní ulici
(mezi spořitelnou a zeleninou). V tomto domě se původně nacházelo pět bytů té nejhorší kategorie. Například
záchody byly společné na chodbě, byty byly vytápěny
kamny na pevná paliva. Na stavu domu se také podepsala část z jeho nájemníků, kteří patřili ke skupině
takzvaných nepřizpůsobivých. V minulém roce jsme se
tedy rozhodli radikálně zasáhnout, všechny nájemníky
jsme vystěhovali a spustili velkou rekonstrukci domu.

Vzhledem k havarijnímu stavu domu se během prací ukázalo
jako nutné provést další stavební zásahy, a tím se nám stavba
bohužel protáhla a také prodražila. Každý, kdo někdy opra‑
voval starý dům, určitě pochopí, že takové změny jsou však
nezbytné. Výsledkem je dům, ve kterém najdete celkem šest
kvalitních bytů, každý s vlastní koupelnou a WC. Na původní
půdě domu byly vybudovány dva nové podkrovní byty. Byty
jsou ve velikosti od 43 m2 do 87 m2. Každý byt má své vlast‑
ní plynové ústřední vytápění. Je to jedno z opatření, kterým
chceme v našem městě zlepšit ovzduší. Do konce letošního
roku by prakticky všechny nemovitosti v majetku nebo správě
města měly být vytápěny plynem nebo jiným čistějším způso‑
bem.
Celkové náklady na rekonstrukci přesáhly 5,5 milionů korun,
stavbu prováděla firma Prostav s.r.o. z Poděbrad, která vyhrá‑
la výběrové řízení. K dnešnímu dni zbývá vyúčtovat provedené

vícepráce a penále za pozdní dokončení stavby, kdy dodavatel
překročil termín dokončení zhruba o jeden měsíc. Vzhledem
k zimním měsícům jsme prozatím nemohli opravit fasádu
domu, ta bude opravena v jarních měsících už za provozu. Je‑
likož oprava byla velmi rozsáhlá a drahá, tak jsme se rozhodli
požádat o dotaci na tuto stavbu. Podali jsme žádost do pro‑
gramu na podporu sociálního bydlení a je předpoklad, že pod‑
statná část výdajů na stavbu se nám vrátí cestou této dotace.
Do tří bytů se vrátí původní solidní nájemníci a tři byty budou
pronajaty potřebným zájemcům z řad občanů našeho města.
Z definice dotace na sociální bydlení plynou některé podmínky
omezující okruh osob, kterým může být sociální byt přidělen.
Především musí být aspoň polovina dospělých osob z žádající
rodiny výdělečně činná. Zároveň je podmínkou určitý maxi‑
mální čistý příjem na rodinu a také nesmí zájemce mít žádný
dluh vůči městu. Zájemci najdou kompletní znění podmínek
na internetových stránkách města a na úřední desce radnice.
Pro zájemce o byty je připravena prohlídka bytů, a to v úte‑
rý 27. března od 15:00 hodin. Doplňující informace je také
možno získat u referentky správy majetku paní Šťastné na te‑
lefonu 325 546 604. K dispozici jsou tyto byty: číslo 3 o podla‑
hové ploše 87 m2, podkrovní byt č. 5 o podlahové ploše 76 m2
a podkrovní byt č. 6 o podlahové ploše 65 m2. Žádosti o byt je
možné podávat do 29. března na podatelně městského úřadu.
Milan Dokoupil,
starosta
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Ze zasedání Rady města Sadská dne 21. 02. 2018
Rada města schválila: Pravidla
a postup tvorby participativního
rozpočtu pro rok 2018.
Rada města schválila: Smlou‑
vu s firmou BDO Advisory s. r. o.
o poskytování poradenských slu‑
žeb při výkonu činnosti tzv. po‑
věřence vyplývající z Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů
EU (GDPR), včetně odborné

asistence při implementaci opatře‑
ní zjištěných nezávislým auditem
za cenu 5.000,‑ Kč měsíčně bez
DPH.
Rada města schválila: Přidě‑
lení dotace Svazu postižených
civilizačními chorobami v ČR z.
s., Okresní organizaci Nymburk,
Smetanova 55, 288 02 Nym‑
burk ve výši 2.000,‑ Kč. Zároveň

Ze zasedání Rady města Sadská dne 7. 03. 2018
Rada města Sadská na svém
zasedání schválila účetní závěrku
zřízené příspěvkové organizace
Mateřská škola Sadská k 31. 12.
2017 v kladné výši 2.867,‑ Kč. Rada
města Sadská současně schválila
převedení výsledku hospodaření
příspěvkové organizace Mateřská
škola Sadská k 31. 12. 2017 v část‑
ce ve výši 2.867,‑ Kč do rezervního
fondu.
Rada města Sadská na svém
zasedání schválila účetní závěrku
zřízené příspěvkové organizace
Základní škola Sadská k 31. 12.
2017 v kladné výši 55.466,‑ Kč.
Rada města Sadská současně
schválila převedení výsledku hos‑
podaření příspěvkové organizace
Základní škola Sadská k 31. 12.
2017 v částce ve výši 55.466,‑ Kč

do rezervního fondu.
Rada města Sadská na svém za‑
sedání schválila účetní závěrku zří‑
zené příspěvkové organizace Kul‑
turní a informační centrum města
Sadská k 31. 12. 2017 v kladné výši
50.968,49 Kč. Rada města Sadská
současně schválila převedení vý‑
sledku hospodaření příspěvkové
organizace Kulturní a informační
centrum města Sadská k 31. 12.
2017 ve výši 50.968,49 Kč do re‑
zervního fondu.
Rada města schválila: Proná‑
jem části pozemku p. č. 2099/116
ve vlastnictví města Sadská za úče‑
lem umístění reklamního billboar‑
du panu M. R. za částku 500,‑ Kč
za 1 m2 billboardu ročně. Záměr
pronájmu pozemku byl zveřej‑
něn ve dnech 7. 2. – 23. 2. 2018.

schválila veřejnoprávní smlouvu
na poskytnutí dotace.
Rada města pověřila: Ředitelku
KIC města Sadská Zdeňku Ha‑
merovou organizací a pořádáním
20. ročníku divadelní přehlídky
Klicperovy divadelní dny, oblastní‑
ho kola za Středočeský kraj, který
se bude konat ve dnech 12. 4. –
15. 4. 2018.

Zároveň RM schválila nájemní
smlouvu.
Rada města schválila: Doda‑
tek č. 2 ke smlouvě s Mirnet s.r.o.
o zvýšení nájemného za pronájem
části střechy ZŠ v roce 2018 o infla‑
ci ve výši 312,‑ Kč (2,5 %), celkové
nájemné bude činit 12.799,‑ Kč bez
DPH.
Rada města schválila: Dodatek
č. 20 ke smlouvě č. 28905 ze dne
15. 2. 2000 o nájmu části nemovi‑
tosti se společností Vodafone Czech
Republic, Náměstí Junkových 2,
155 00 Praha 5, kterým se zvyšu‑
je nájemné od 1. 1. 2018 o inflaci
ve výši 1443,‑ Kč (2,5 %), celko‑
vé nájemné pak v roce 2018 činí
59.168,‑ Kč.
Rada města schválila: Pravidla
pro přidělování bytů ve vlastnictví
města Sadská ve výběrovém řízení.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Odbor správy majetku a vnitřních věcí upozorňuje občany na svoz bioodpadu a spuštění výtoku vody
Sadka.
BIO nádoby (hnědá barva) budou vyváženy počínaje dnem 3. dubna a následně každých 14 dnů. Rádi bychom
připomenuli, že tyto nádoby nelze přeplňovat a odpadní materiál v nich hutnit. Dochází totiž k častému poško‑
zování nádob při jejich vyprazdňování.
SBĚRNÉ místo BIO v ulici Hlouškova bude otevřeno rovněž dnem 3. dubna v pravidelných intervalech, tedy
vždy v úterý a ve čtvrtek, od 15,00 hodin do 17,00 hodin. Dále pak v sobotu od 8,00 hodin do 12,00 hodin.
V případě, že budete potřebovat uložení bioodpadu v období ještě do 3. dubna, je možné si uložení sjednat
na telefonu 604 447 505 (pan Michal Němeček).
SADKA – výtok pro veřejnost bude zahájen dne 10. dubna. Voda poteče každý den dopoledne od 9,30 hodin
do 10,30 hodin a odpoledne pak od 15,00 hodin do 16,00 hodin.

Návod na vylepení svozové známky
Krok 1 – odstranit všechny
vylepené známky.
Krok 2 – nalepit svozovou
známku na přední stranu
nádoby, cca doprostřed.
Pozor:
svozovou zámku neumisťujte:
•
•
•

na zadní stranu nádoby
na víko
na boční strany nádoby
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Prodej nepotřebného materiálu
Město Sadská, odbor správy majetku a vnitřních věcí, nabízí k odprodeji níže
uvedenou pro město nepotřebnou techniku. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou, kde uvedená cena u jednotlivých strojů je cenou minimální.
Obálky označte názvem poptávané techniky s nápisem „NEOTEVÍRAT“ a předejte je
do podatelny Městského úřadu (přízemí, paní Cimrová) nejpozději do 29. března 2018,
do 12,00 hodin. Uvedené nabídky strojů jsou nabízeny jako celek, včetně přídavných zaříze‑
ní a nebudou prodávány jednotlivě.
Prohlídka nabízených strojů bude uskutečněna v pondělí 26. března 2018, od 9,00 hodin,
do 13,00 hodin ve dvoře Městského úřadu.
Rada města schválila: V návaz‑
nosti na dotační podmínky pro so‑
ciální bydlení nájemné v sociálních
bytech ve výši 27,50 Kč za 1 m2.
Výzvy na přidělení bytů
a) Rada města vyhlásila: Výzvu
č. 1 na přidělení bytu č. 9 v čp. 77
o výměře 23,70 m2 s termínem po‑
dání žádosti do 29. 3. 2018.
b) Rada města vyhlásila: Výzvu
č. 2 na přidělení sociálního bytu
č. 3 ve 2. NP v čp. 78 v Kostelní
ulici s termínem podání žádosti
do 29. 3. 2018.
c) Rada města vyhlásila: Výzvu
č. 3 na přidělení sociálního bytu
č. 5 ve 3. NP v čp. 78 s termínem
podání žádosti do 29. 3. 2018.
d) Rada města vyhlásila: Výzvu
č. 4 na přidělení sociálního bytu
č. 6 ve 3. NP v čp. 78 s termínem
podání žádosti do 29. 3. 2018.

Nabízená technika:
• Vozidlo MULTICAR 25.1 A10 RZ NBA 3777, TP ano, platný, uvedeni do provozu
11/1989, najeto 19 315 km, součástí vozidla je čelní válcový zametač vozovek a posy‑
pové silo s rozmetadlem. Odhadní cena je 43 000,‑ Kč.
• Malotraktor MT 8, bez RZ, bez TP, uveden do provozu 1994, součástí vozidla je čelní
nakladač a zametací kartáč. Odhadní cena stroje je 74 200,‑ Kč
V případě dotazů je možno volat na níže uvedené tel. číslo.

Důležitá telefonní
čísla:
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Evropské tísňové volání:

112

Policie ČR v Sadské: 158
Městská policie v Sadské:

800 20 21 21

Vážení čtenáři,
tak jsme si užili zimu a konečně přichází jaro. Tentokrát nám zima do Sadské nepřinesla skoro žádný
sníh, ale zato vydatnou chřipkovou epidemii. Na přelomu února a března to došlo tak daleko, že jsme uvažovali o uzavření radnice, protože nemocných nás
byla více než polovina. Bohužel to vypadá, že podobné zimy nás teď budou čekat častěji a na ladovskou
sněhovou peřinu už v Polabí budou vzpomínat pouze
pamětníci. Globální oteplování už asi nezastavíme,
ale pojďme se pokusit pomoci životnímu prostředí aspoň tím málem, co dokážeme na naší místní úrovni.
V tomto čísle novin se dočtete o tom, jak se radnice
snaží snižovat emise a také zde najdete pozvánku
na další ročník úklidové akce. Těším se na vás v sobotu 7. dubna a také vám přeji veselé Velikonoce.
Milan Dokoupil,
starosta města

Václav Frank,
místostarosta města Sadská
Tel.: 724 025 887
E‑mail: frank@mesto‑sadska.cz

Hlavní velikonoční
bohoslužby v roce 2018

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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sobota
7. dubna
9:00
Jezero
Po loňském úspěšném
prvním pokusu pojďme i
letos společně uklidit,
tentokrát prostor před
naším Jezerem
Sraz bude v 9 hodin na
hlavním parkovišti u Jezera
S sebou si přineste dobrou náladu
a pevnou obuv. Zajištěny budou
potřeby na úklid, občerstvení a drobné
odměny pro děti.
Kontaktní osoba: Milan Dokoupil, 725 858 209

Sadská, sv. Apolináře
neděle 25.3.
Květná neděle
11:30 h
neděle 1.4.
Slavnost Boží hod velikonoční,
Zmrtvýchvstání Páně
11:15 h
neděle 8.4.
2. neděle velikonoční,
Svátek Božího milosrdenství
11:15 h
středa 11.4.
17:00 h
Pokojné a radostné
svátky velikonoční!
Ostatní bohoslužby ve farnosti
a jiné akce na
http://nymburk.farnost.cz
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Participativní Rozpočet města Sadská (2018)

„Bejvávalo“ – Masopust „maso opusť a drž půst!“

V letošním roce spouštíme v Sadské pro své obyvatele již druhý
ročník participativního rozpočtu.
Občané Sadské i letos sami díky participativnímu rozpočtu rozhodnou o tom, co radnice na své náklady vybuduje, nebo opraví.

„Smích je koření života“, a to platilo o masopustě
dvojnásobně. V tomto únorovém čase bývalo nejvíce svateb a tancovaček.

Nyní se v Sadské konají sotva dva plesy, ale dříve je pořádaly všechny korporace – SRPŠ, hasiči, myslivci, sportovci, KSČ apod. To jsme si užili zábavy! My ženy jsme
si pořídily nové šaty, ozdoby, malé kabelky a poslaly své
muže „držet místo“ a oni se v Pekle dole ve sklepě posilovali a přivítali nás už v náladě. Potom jsme si s přáteli užili
zábavy až do rána. Konávaly se též i masopustní obchůzky, kdy se občané oblékli do různých masek a s hudbou
obcházeli Sadskou. Ve starých dobách měl průvod masek
i funkci magickou, hospodáři si tak „zabezpečovali“ úrodu, odháněli zlo a těšili se na přicházející jaro. My staří
si tyto tradice pamatujeme. Poskakovali jsme před muzikanty, kteří vyhrávali až do ochraptění, „policajti“ chytali
přihlížející diváky a odváděli je do šatlavy na štamprdle.
Masopust rok 1936

Hudba Antonína Janáka, Pořadatelé Hasiči v Sadské, Klečící dráb s dirigentskou

Tradicí bývaly holí pan Koželuh (známý hasič)
i domácí zabíjač- Muzikanti ze Sadské: Janák Antonín (kapelník) – trombon, Potměšil, Frank A.,
ky. Ty se děly Borovička, Lukavec, Janák Josef, Drobný; ostatní muzikanti z okolních vesnic
téměř v každém domě.
Pořádně vykrmené prase které měli rádi. Byla to dobrota! Z ostatního masa se pak nadělaly
skončilo v rukou řezníka. jitrničky, jelita, krupáky, tlačenka, ze sádla se vyškvařily škvarky.
Já jsem vždycky utek- Ostatní maso se uložilo do chladu nebo zavařilo či naložilo, aby
la z domu pryč, a když se později vyudilo. My děti jsme roznášely výslužky po sousedech
jsem se vrátila, prase už a známých.
bylo očištěné, vyvrhnu- Dostali jste také chuť? Tak si alespoň uvařte kolínko, udělejte si
té, rozporcované a maso ovar s křenem a ze zbytku kůže a masa sulc. Ale hlavně vzpomíse vařilo v kotli. Potom nejte na dobré i zlé časy, mluvte s lidmi, nebuďte lhostejní a nezanastala veliká hostina. pomeňte se smát.
Zabíjačka Jatecký řezník Antonín Stybor

Všichni přítomní si z válu
vybírali kousky ovaru,
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Zastupitelé města Sadská odsouhlasili pro letošní ročník k rozdělení mezi
několik projektů podaných obyvateli vyčlenit částku 220 000 Kč. Nutné je
pouze dodržet podmínku, že částka na realizaci jednoho projektu nesmí
přesáhnout 50% z rozpočtu, tzn. 110 000 Kč a projekt musí být realizo‑
vatelný během jednoho roku. Musí se jednat o projekt investiční, nikoliv
o podporu činnosti organizace nebo spolku. Na to slouží finance z individu‑
álních grantů, které se každoročně rozdělují.
Duben‑2018 – Podávání návrhů občany
V této etapě bude moci každý občan Sadské starší 16 let zasílat
své návrhy prostřednictvím elektronické pošty přímo koordi‑
nátorovi projektu nebo podávat písemně na podatelnu radnice
k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Autor každého projektu musí zís‑
kat podpisy minimálně 2 „garantů“, kteří jeho projekt podporují. Současně
byl také již spuštěn nový web projektu www.paro‑sadska.cz, na kterém se
dozvíte všechny podrobnosti.
Jak podat návrh
Návrh může podat každý obyvatel (tj. trvale bydlící či žijící) města Sadská.
Pokud tedy máte nějaký nápad, pak stačí stáhnout si formulář ze záložky
dokumenty, případně si jej také můžete vyzvednout na podatelně a vyplnit
a poslat na e‑mail: koordinator@mesto‑sadska.cz, nebo donést na radnici
do podatelny.
Základní pravidla pro navrhovatele:
• Realizace projektu musí být v kompetenci města.
• Projekt musí být realizován na pozemcích nebo majetku města Sadská.
• Náklady na projekt nesmí přesáhnout 110.000,‑ Kč.
• Projekt musí být realizovatelný do konce kalendářního roku 2018.
• Projekt nebude generovat roční provozní náklady přesahující 50% jeho

pořizovací ceny.
• Návrh musí být formálně správně proveden.
• Návrh projektu musí podpořit alespoň dva občané Sadské starší 18 let
(Garanti).
• Každý obyvatel může podat i podpořit více než jeden projekt.
Květen‑2018 – Kontrola, schvalování, upřesnění a prezen‑
tace podaných návrhů
V této fázi dojde k prověření realizovatelnosti jednotlivých ná‑
vrhů. Vyřazeny budou jen projekty, které jsou nerealizovatelné,
např. z důvodů majetkových vztahů, nebo podobných překážek.
Cílem je pustit co nejvíce projektů do dalšího hlasování. Předkla‑
datelé návrhů pak s koordinátorem projektu, své návrhy „dopilují“ do vý‑
sledné podoby určené k následné veřejné prezentaci a hlasování.
Červen 2018 – Výběr návrhů a hlasování
O návrzích bude veřejnost hlasovat. Hlasování bude letos pro‑
bíhat pouze papírovou formou. Možnost hlasovat pro vybraný
projekt mají obyvatelé Sadské starší 16 let. Při hlasování bude
využit takový volební algoritmus, který umožní distribuci kladných i zápor‑
ných hlasů mezi jednotlivé návrhy v poměru 2:1. To znamená, že letos bude
možné v hlasování podpořit dva návrhy a u jednoho hlasovat proti.
Červenec 2018 – Vyhodnocení a zahájení realizace vybra‑
ných návrhů
Projekty, které získají v hlasování největší podporu občanů, budou
následně realizovány, buď vlastními kapacitami obce, nebo pro‑
střednictvím dodávky služeb vybranými společnostmi. Zároveň
dojde k vyhodnocení průběhu celého projektu a přípravě plánů na další rok.
Co nám v našem městě chybí? Co bychom mohli společně vylepšit? Zno‑
vu máme možnost podělit se o své nápady se sousedy, přáteli, ostatními
obyvateli a zastupiteli města. Díky nám tak může být naše Sadská zase
o něco lepším místem k životu.

Martin Shánil,

radní města, koordinátor PaRo

Miluše Borovenová

Město Sadská

FOTOHÁDANKA
NA BŘEZEN:
Dnešní hádanka bude z těch těžších.
Víte kde v Sadské najdete tuhle starou
studni?
Své odpovědi s popisem místa a ulice,
zasílejte od úterý 3.dubna (ne dříve!)
na e‑mail sadskenoviny@seznam.cz,
nebo svou odpověď doručte osobně
v písemné podobě na Podatelnu
Městského úřadu Sadská.

Michal Němeček

FOTOSOUTĚŽ

a

V minulém čísle byl na obrázku opuštěný sloupek s „elektrickou ryskou“
na boku, stojící u hřbitova, mezi „Úvozem“ a vodojemem, jako pozůstatek
zbouraného domečku „V Azylu“. Jako
první správně odpověděla paní Jana
Lhotská.

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
MĚSTA SADSKÁ

Jubilanti březen
Ludmila Pekárková 70 let
Milena Jarešová 70 let
Vlastimil Lukavec 70 let
Miroslav Suchar 80 let
Božena Vlasatá 93 let
Josef Tupáček 93 let

V šem jubilantům přejeme
pevné zdraví

a hodně štěstí.

Vás srdečně zve na slavnostní předání a vysvěcení

NOVÉ
AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY Tatra T815 6x6
V sobotu 21.4. 2018 od 14:00 hod.
v hasičské zbrojnici v Sadské
Menší výstava aut jiných sborů, výstava k výročí 100 let republiky,
ukázka činnosti mladých hasičů SDH Sadská.
K poslechu zahraje Hasičská dechová hudba z Lysé nad Labem

Těšíme se na Vaši účast

Název projektu: Pořízení Velkokapacitní požární cisterny na dopravu pro město Sadská
Hlavní cíl projektu: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.

ZE ŠKOLY
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Exkurze v Liberci

Dne 23. února jely obě páté
třídy na exkurzi do IQ Landie
v Liberci.
Od školy jsme odjížděli v 8
hodin. Cesta autobusem byla
dlouhá, při příjezdu do Liber‑
ce jsme z oken autobusu viděli krásně sluncem
nasvícený Ještěd. Když jsme vstoupili do budo‑
vy, nasvačili jsme se, odevzdali batohy a v 10 ho‑
din byla pro nás připravena sience show. Během
hodinového programu jsme viděli pokusy s ply‑
nem, zapálený stůl, zmrzlou podlahu, bombu
z vody atd. Zajímavý byl pokus, který nám uká‑
zal, co se děje v našem žaludku, když sníme Tic
Tac.
Potom jsme měli rozchod a mohli si prohléd‑
nout, co jsme chtěli. Zajímavá byla místnost –
Svět po tmě, Střed země. Natáčeli jsme reportáž
pro ČT, měřili jsme si rychlost běhu v pračce,
prolézali jsme nekonečnou spirálu. Hezké bylo
iglú se zrcadlovým bludištěm. Zkoušeli jsme si
zemětřesení, programování fontán a vodopádů,
kontrolovali jsme si naše smysly a dělali další za‑
jímavé činnosti.
Když nás v jednu hodinu odpoledne paní učitel‑
ka zavolala a řekla, že už musíme odjet zpátky
do školy, bylo nám to líto, protože jsme ještě
hodně věcí nestihli. Moc se nám tam líbilo.
Klára Studnická a Aneta Prokopová, 5. B

Den matematických a logic‑
kých her

Ve středu 28. února proběhl na naší škole opět
Den matematických a logických her. Co se ve tří‑
dách všechno dělo?
Třetí a čtvrtou vyučovací hodinu jsme si hráli.
Ve třídě jsme měli několik matematických her
a některé jsme si půjčili i ze školní družiny. Ne‑
procvičili jsme si jen logické myšlení, pozornost,
paměť, pohotovost, ale i fair – play, schopnost
umět přijmout prohru a zažít radost z úspěchu
kamaráda. Už se těšíme na další takový den.
Žáci 2. A
V naší třídě jsme se domluvili, že pět dětí při‑
nese různé stolní hry. První hodinu nám spo‑
lužáci tyto hry vysvětlili a my jsme se rozdělili
do pěti skupin a hry si zahráli. Potom jsme se
přesunuli k jiné hře a vystřídali se. Hráli jsme
Dabble, Žolíka, Šestka bere, ČR v kostce a Ma‑
tematika v kostce. Byla to prima hodina. Další
hodinu nám paní učitelka rozdala matematický
test o studentech z kouzelnické školy v Bradavi‑
cích, o Harrym Potterovi, Ronovi a Hermioně.
Pro někoho byly úlohy lehké, někoho ale pěkně
potrápily. Společně jsme si potom popovídali
o správném řešení.
Žáci 3. A

Konec zimy ve školce

Zítra si budeme místo učení hrát. Hurá! Kaž‑
dý z nás si přinesl nějakou hru, u které jsme si
procvičili paměť, spolupráci, řešení problémů
a logické uvažování. Takže jsme se vlastně učili,
aniž bychom to věděli. Den se nám moc líbil. Už
se těšíme na další podobné dny.
Žáci 4. C

Divadlo Spejbla a Hurvínka

Cesta autobusem se nám líbila, protože jsme vi‑
děli hodně zajímavých věcí – dokonce i tramva‑
je, spoustu domů, automobilů a těch lidí! V Pra‑
ze mají i velká náměstí a na jednom z nich jsme
se nasvačili. Pásli se tam bronzoví koně!
Potom jsme spěchali do divadla. Bundy jsme si
nechali v šatně a pohodlně se posadili do hledi‑
ště. Představení bylo velmi poučné, strašidelné
a legrační. Hrálo tam dost čertů.
O přestávce jsme si prohlédli výstavu loutek
a popovídali si s Hurvínkem a Spejblem.
Když představení skončilo, přišli za námi herci
s loutkami. Tak blízko jsme ještě Spejbla s Hur‑
vínkem neviděli!
No a potom jsme šli na stanoviště autobusu
a spěchali domů do školy. Pěkně nás ten výlet
unavil – někdo si v autobuse i schrupnul! Ale byl
to pěkný výlet!
Žáci 1. B

ty. Nás ovšem čekala dlouhá, náročná cesta
hlubokým lesem do kopce. Během týdne jsme
vyzkoušeli tři disciplíny. Jízdu na sjezdovce,
na běžkách a túru na sněžnicích. Ve středu si pro
nás učitelé přichystali procházku do Špindlero‑
va Mlýna, kde jsme mohli za odměnu vyzkoušet
snowtubing. Překvapením pro nás byla i pizza
k obědu. Ve čtvrtek se konaly běžkařské závody.
V chlapecké skupině zvítězil Ondřej Černý z 9. B
a v dívčí skupině Adéla Husáková z 9. A. Tento
namáhavý den jsme zakončili diskotékou. V pá‑
tek nás čekalo dopolední lyžování, potom už jen
balení a odjezd zpět do Sadské. Lyžařský zájezd
se moc povedl, jen škoda, že byl náš poslední.
Teď už bychom chtěli jen poděkovat učitelům
a ostatním zúčastněným za tak krásný odpoči‑
nek od učení.
Andrea Kovaříčková, Justýna Šťastná, 9. A

Předškoláci se zájmem využívají k výuce interaktivní tabuli, která je
skvělým doplňkem výchovy a vzdělávání v naší mateřské škole. Děti ne‑
jen zábavně a aktivně spolupracují, ale i spontánně reagují na interaktivní
učení. Například si zopakovaly
znalosti a seznámily s novými
vědomostmi z dopravní výcho‑
vy, které při pohybu v dopravě
nezbytně potřebují. Vyzkoušeli
si, že i při hrách musí vnímat
kamarády, respektovat je a do‑
držovat daná pravidla. Paní
lektorka Veronika Cibulková
děti prakticky seznámila se správným přecházením silnice, s používáním
bezpečnostních prvků a s dopravními značkami. Celý projekt se dětem vel‑
mi líbil a na závěr obdržely naučné omalovánky, které vydalo Ministerstva
dopravy BESIP.
Děti ze třídy Berušek navštívi‑
ly Hasičskou zbrojnici v Sad‑
ské, kde se setkaly s místními
hasiči, kteří jim vyprávěli o své
práci a zároveň jim předvedli
a ukázali nové hasičské auto.
Další návštěvou, tentokrát
v mateřské škole, byl městský
strážník, který si s dětmi poví‑
dal o správném a bezpečném chování. Obě setkání byly pro děti přínosem.
Ve čtvrtek 1. března nás navštívilo maňáskové divadlo Kašpárek manže‑
lů Lhotákových s pohádkou ‚,O veverce Zrzečce“. Veverka s myšáčkem,
křečkem a dětmi zažívali různá lesní dobrodružství. Dětem se pohádka
líbila a aktivně reagovaly na všechny otázky i ponaučení, která z příběhu
vyplynula.
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Středa 7. března byla pro děti
velmi netradiční. Mraky bublin
poletujících po třídě Berušek
rozjiskřilo všechny dětské oči.
Všichni napínavě sledovali, jak
se z obyčejných bublin pana
Roberta Navary stávají malá
umělecká díla. Svoji radost děti
vyjádřily velkým potleskem.
A kdo ví? Možná se odpoledne
také chtěly stát bublinkovým
kouzelníkem a žadonily, aby jim
rodiče koupily bublifuk.
Tento měsíc patří také knihám. Každá třída si proto naplánovala návště‑
vu Knihovny Karla Viky, kde nás paní knihovnice seznámí s významem své
práce.
Ke konci měsíce března čeká všechny děti velké překvapení v podobě pí‑
sečné animace.
Jaro ťuká na vrátka
Příroda se po zimním spánku
probouzí, což je velká příleži‑
tost pro dětské učení. Správné
chování k přírodě a v přírodě
jsou hodnoty, se kterými se děti
nyní budou setkávat. Uplatnění
těchto hodnot spolu s fantazií
a samostatností najdeme již teď
ve všech třídách, kde probíhá tvoření a přípravy na jaro a velikonoční svátky.
Velikonoce jsou tady,
a tak přejeme Vám všichni dohromady,
bohatou pomlázku a hodně štěstí,
hlavně však radost, jež jaro věstí!
Pedagogický sbor MŠ Sadská

Lyžařský zájezd

Dne 25. února jsme se sešli před školou, kde již
stál autobus za účelem odvozu žáků 2. stupně
na lyžařský výcvik. Autobus nás dopravil na par‑
koviště, odkud nám rolba odvezla věci do cha‑

MATEŘSKÁ ŠKOLA SADSKÁ
Za Sokolovnou 885
289 12 Sadská
VYHLAŠUJE

ZÁPIS K DOCHÁZCE
do MŠ od školního roku 2018 – 2019
Dne 17.04.2018 v 15.30 hodin se v mateřské škole koná Den otevřených
dveří, kde budou poskytnuty informace o zápisu do MŠ, bude si možné
vyzvednout přihlášky do MŠ

(jsou i ke stažení na
www.ms‑sadska.webnode.cz)
a mateřskou školu si prohlédnout.
Odevzdání řádně vyplněných přihlášek ředitelce školy bude probíhat
dne 02.05.2018
od 10.00 do 15.00 hodin.
Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte s sebou.
Dana Kaplanová
ředitelka MŠ

Z KULTURY
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Kam vyrazit v dubnu? Napište si do diáře

Ples 2018

Poslední únorová sobota byla mrazivá, ale sokolovna vyhřátá a barevná, plna krásných dam ve večerních šatech a pánů
v tmavých oblecích. 24. února se totiž konal Společenský ples
města Sadská, který byl k sezení vyprodán už v první polovině
ledna.
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jakýmkoliv způsobem podíleli.
S výzdobou sokolovny a uklízením
po plese nám pomohli někteří
členové a členky DS Klicpera,
také paní knihovnice, naše děti,
manželé, kamarádi a slečny z Dance
Factory. Je od nich úžasné, že
ve svém vlastním volnu šli stěhovat
nábytek, zametat prach a zdobit sokolovnu. Jejich pomoci si nesmírně
vážíme. Za převoz dekorací a odvoz odpadu děkujeme pánům z technických
služeb Městského úřadu. Za krásné ceny do tomboly velmi děkujeme všem
sponzorům, jejich pravidelné podpory téměř při všech významných akcích
si také nesmírně vážíme.
Jsou to: Město Sadská, Expert Elektro Kutílek, a.s. Nykos Ždánice, starosta Milan Dokoupil, místostarosta Václav Frank, Zahradnictví Jandl s.r.o., manželé Pajkrtovi, cukrárna Sadská Dana
Jirousková, Reklamy Ivan Hubáček, Rodinné centrum Život je
hra, M+M reality, Jan Pleskač, Cestovka Sadská – Dana Šmejkalová, TOP drogerie Ladislav Koutský, Svět zdraví Poděbrady
a Hospůdka sokolovna.
Děkujeme hlavně vám, že jste přišli a bavili se s námi. Doufáme, že se
vám ples líbil a věříme, že to nebyl ples úplně poslední.

Zdenka Hamerová

Na zahájení pronesl několik slov starosta Milan Dokoupil a hned na to
zaplnily parket tanečnice Adell Dance pod vedením Adélky Šmejkalové.
V průběhu večera již tradičně zatančily éterické Dance Factory Život je hra,
pod vedením Hanky Dančišinové. Nesmělo chybět půlnoční překvapení
v podobě pánské skupiny Vánek, pod vedením Petry Vávrové. S kapelou
Pohoda se pak všichni dobře bavili a tančili až do třetí hodiny ranní.
Kdo si koupil od každé barvy
lístek, vyhrál v tombole pěknou
cenu. Někdo se radoval z větší
výhry, někdo z malé a jedna šťastná
výherkyně si odnesla hlavní cenu
města: robotický vysavač.
Závěrem mi dovolte poděkovat
všem, kteří se na přípravě plesu

ZAHRADA ČECH
5. dubna v 8,00 hod. odjezd z Kostelní ulice
Srdečně zveme seniory na výlet do Litoměřic – Výstava jarní Zahrada Čech.
Přihlásit se můžete v KIC Palackého nám. 257, nebo v knihovně Palackého
nám. 3. Cena zájezdu 80,‑ Kč.

VÝLET PRO SENIORY
26. dubna ve čtvrtek
odjezd v 8,15 hod. z Kostelní ulice

Knižní novinky v městské knihovně
Zdenka Hamerová – Bílá tma
Rita se dostala do velkých nesnází. Po rozvodu se mu‑
sela vrátit do rodného městečka, kde začala pracovat
v Domově pro seniory. Podle její kamarádky Lídy tam
ale není všechno v pořádku. Jenže než Ritě prozra‑
dí svá zjištění, je nalezena mrtvá. Dům, kde teď Rita
s dětmi bydlí, je v podstatě na samotě. Přesto se tam
mrazivou nocí ozývá dětský pláč. Jak je to možné?
A proč Lída zemřela? Rita hledá odpovědi a samotné
jí při tom jde o život.

Traci Chee – Čtenářka: moře inkoustu a zlata
Sefia se ukrývá v divočině se svou tetou Nin od doby,
kdy byl zavražděn její otec. Když však tetu unesou,
začne si klást otázky. Kdo Nin unesl, a proč? Souvisí
její zmizení s otcovou vraždou a s podivným hranatým
předmětem, který teta tak pečlivě schovávala? Tajem‑
ná Kniha, kterou ale nedokáže přečíst, a záhadný němý
chlapec, jehož zachrání před krutým zacházením, se
stanou její nadějí, klíčem k odhalení magického světa
i otcovy tragické smrti.

Tess Stimson – Co je tvoje, je i moje
Pojeďte s námi na výlet po Středočeském kraji. Nejdříve se podíváme
na překrásný, nově zrekonstruovaný lovecký zámeček Bon Repos na vrchu
Čihadla. Další nově opravený zámek si prohlédneme v Brandýse nad La‑
bem. Zjistíme jak se vaří v loveckém hotýlku Jívák a pokocháme se jarní
přírodou. Po obědě se vydáme na zámek a do muzea v Benátkách nad Jize‑
rou.Cena 250,‑Kč včetně cesty a komentovaných vstupů.

Dvě sestry. Naprosté protiklady. A dohoda, která je
spojí – anebo navždy rozdělí. Grace Hamiltonová
je dítě štěstěny. Na co sáhne, to se vydaří. Avšak to,
po čem touží ze všeho nejvíce, mít nemůže: vlastní
dítě. Tato nenaplněná touha se plíživě přemění v po‑
sedlost, která dokáže rozleptat i ten nejdokonalejší
život. A pak se z Ameriky nečekaně vrátí její sestra…
Susannah je rozený smolař. Na co sáhne, to se zkazí.

Ale děti mít může, dokonce je už i porodila – a dala k adopci. Setkání obou
sester je zprvu jako setkání dvou bytostí z rozdílných planet. Přesto se
dokáží shodnout na jedné věci: Susannah se stane náhradní matkou Gra‑
ceina dítěte. Odnosí a porodí je, pak novorozeně předá jeho biologickým
rodičům. Zádrhel nastane ve chvíli, kdy se Susannah rozhodne, že si dítě
nechá…

Samuel Bjørk – V lese visí anděl
Holger Munch miluje vážnou hudbu, matematické
hádanky a pokuřování cigaret. Kromě toho je policej‑
ní detektiv. Už se chystá do důchodu, v němž si tohle
všechno užije, jenže Norskem právě otřásají podivné
vraždy šestiletých holčiček, které někdo obléká do bí‑
lých šatiček a nechává v lese s cedulkou „Cestuju
sama“ na krku. Munch se tak musí postavit do čela
speciální jednotky a hlavně přesvědčit Miu Krügero‑
vou, slavnou vyšetřovatelku, aby se vrátila do služby.
Podaří se mu to? Vrah si s detektivy evidentně pohrává a celé Norsko se
může jen strachovat, že se v lese objeví další malý anděl.

Ján Uličiansky – Analfabeta Negramotná
Nejúspěšnější slovenská kniha pro děti roku 2012
vychází nyní i v Čechách. Díky nenásilnému a přitom
silnému didaktickému poselství si získala oblibu také
na školách. Příběh vypráví o jedenáctileté Bětě, vyrůs‑
tající jen s matkou a babičkou, která touží po setkání
se svým otcem. Pro svoji averzi k četbě a ke knihám je
přejmenována na Analfabetu Negramotnou. Záplet‑
kou se stane její útěk z domova na Štědrý večer, při
kterém se ukryje do knihovny a čtenář s ní prožívá neuvěřitelné příhody
s protagonisty světových děl pro děti, jako jsou například Pinocchio, Pipi
Dlouhá punčocha nebo Harry Potter.

Monika Malinová, vedoucí knihovny
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V Sadské se hrála ŽBL
Nejvyšší basketbalovou ligu mohli vidět diváci v sobotu
10.3. ve školní tělocvičně. Díky jednání s nymburským klubem
se povedlo přiblížit vrcholný basketbal i místním fanouškům.
Oba kluby spolu totiž začaly úzce spolupracovat a jedním z výsledků je právě zmiňovaný zápas a následné návštěvy hráček
na trénincích nejmladších vos.
V Sadské se hrál útočný basketbal, který musel fanoušky bavit. Možná to
bylo horší s nymburským trenérem, který by rozhodně viděl raději lepší
obranu. Nicméně zápas splnil očekávané, přinesl dva body a definitivně
zajistil druhé místo v tabulce po základní části. DSK B.Nymburk – Technic
Brno 114:76.
„Já
jsem
hrozně
že jsme
zápas odehráli v Sadské, kde trénuje stovka
V březnu
naše knihovna
přešla na rád,
nový automatizovaný
knihovnický
systém jménem KOHA. Nasazení tohoto systému nám umožní zavést
několikanových
služeb, např.
půjčování
audioknih
časem chceme Pro ně to musel být velký zážitek a věřím,
dětí
hodně
jich
bylo
naa zápase.
půjčovat i e-knihy. Čtenář si bude moci rezervovat či prodlužovat výpůjčky
účet online a takédo
bude dalšího
moci hodnotit knihy.
žepřesi svůj
inspirace
tréninku,“ kvitoval po společné fotografii s malými
Systém Koha je také propojitelný například s Amazonem nebo Googlem.
hráčkami
Školního
Rovněž funguje propojení
se sociálními basketbalového
sítěmi typu Facebook, Twitter, a klubu trenér Nymburka Dan Kurucz.
podobně.

Omluvte prosím dočasnou nedostupnost on-line katalogu, v průběhu března
bude zprovozněn nový katalog VuFind.

UPOZORNĚNÍ Z KNIHOVNY

V březnu naše knihovna přešla na nový
automatizovaný knihovnický systém
jménem KOHA. Nasazení tohoto
systému nám umožní zavést několik nových služeb, např. půjčování
audioknih a časem chceme půjčovat i e‑knihy. Čtenář si bude moci

Kdy? Každou středu
od 18.30 v Kulturním
a informačním centru
v Sadské
(1. patro budovy muzea
na Palackého náměstí)
•
•
•
•

4. 4. 2018 – Vyrábění dárkových tašek s paní Marií Sechov‑
covou – velké formáty ze starých kalendářů
11.4. se ROZCESTÍ nekoná
18.4. – THAJSKO – cestopisná beseda s projekcí fotek o puto‑
vání s Janou Zíkovou
25. 4. ŽIVOT SE „ZÁCHRANKOU“ – beseda s dlouholetou
záchranářkou Andreou o její práci, o tom,co ohrožuje lidské
životy, možnost více zblízka zjistit, jaké to je být v pohotovosti
a co všechno toto povolání obnáší

rezervovat či prodlužovat výpůjčky přes svůj účet online a také bude
moci hodnotit knihy.
Systém Koha je také propojitelný například s Amazonem nebo Goo‑
glem. Rovněž funguje propojení se sociálními sítěmi typu Facebook,
Twitter, a podobně.
Omluvte prosím dočasnou nedostupnost on‑line katalogu, v průběhu
března bude zprovozněn nový katalog VuFind.
•

2. května 2018 – VČELY – beseda se včelařem, autorem knih
a mužem mnoha profesí panem Petrem Plaňanským z Nymburka
•
9. 5. Rozcestí nebude
•
PÁTEK 11.5. v 15.00 na náměstí 4. ročník SÁZENÍ KVĚTIN
PRO MĚSTO – pojďte se s námi zapojit do akce, kdy můžete
osázet truhlíky, které budou celé léto zkrášlovat vybrané měst‑
ské budovy. Sraz před radnicí.Kdo má, doneste si vlastní sázecí
lopatku a zahradnické rukavice, pokud je používáte.
•
16. 5. návštěva Steva Prossera a jeho hosta z Velké Britá‑
nie – program v jednání
•
23. 5. Výtvarná dílna – Tvoření z korálků – tentokrát s Ver‑
čou Váňovou z Poříčan
•
30. 5. Historie státu Izrael – beseda na přání – krátký exkurz
do starověké i moderní historie Izraele – Petr Plaňanský
Srdečně Vás zvou křesťané z Apoštolské církve.
Kontakt: rozcesti.sadska@seznam.cz

Fotbalová sezóna jaro 2018

Fotbalový klub AFK Sadská zve svoje příznivce - rozpis nejbližších utkání

14. kolo

15. kolo

16. kolo

17. kolo

18. kolo

19. kolo

A mužstvo
I. B třída skupina C
Tuchoraz
venku
neděle 25.3. od 15:00
Liblice
doma
sobota 31.3. od 15:00
Bílé Podolí
venku
sobota 7.4. od 16:30
Sokoleč
doma
sobota 14.4. od 16:30
Ostrá B
venku
neděle 22.4. od 10:15
Pátek
doma
sobota 28.4. od 17:00

B mužstvo
III. třída skupina A
Libice nad Cidlinou
venku
sobota 24.3. od 10:15
Křečkov
venku
sobota 31.3. od 16:30
Kounice
venku
neděle 8.4. od 16:30
Hradišťko
doma
neděle 15.4. od 16:30
Slovan Poděbrady
venku
sobota 21.4. od 10:15
Stratov
doma
neděle 29.4. od 17:00

dorost
okresní přebor
Semice
doma
neděle 25.3. 10:15

Záhornice
venku
neděle 8.4. od 10:15
Křinec
doma
neděle 15.4. od 10:15
Městec Králové
venku
sobota 21.4. od 10:15
Straky / Struhy
doma
neděle 29.4. od 10:15

Starší žáci 7+1

Starší přípravka

Mladší přípravka A
okresní přebor

Mladší přípravka B
okresní soutěž

Loučeň
doma
sobota 31.3. od 10:00
Budiměřice-Šlotava
Straky
Bohemia Pdy B
venku
doma
doma
neděle 8.4. od 14:30
středa 4.4. od 17:00 středa 4.4. od 17:00
Dymokury
Loučeň
Milovice
Milovice B
doma
doma
venku
venku
sobota 14.4. od 10:00 pondělí 9.4. od 17:00 středa 11.4. od 17:00 středa 11.4. od 17:00
Slovan Poděbrady
Milovice
Poříčany
Záhornice
venku
venku
doma
doma
sobota 21.4. od 15:00 pondělí 16.4. od 17:00 středa 18.4. od 17:30 středa 18.4. od 17:30
Stratov
Stratov
Pátek
Pátek B
doma
doma
doma
doma
sobota 28.4. od 10:00 pondělí 23.4. od 17:30 středa 25.4. od 17:30 středa 25.4. od 17:30

Svojí návštěvou podpoříte náš klub. (Hospoda, dětské hřiště, klobásy z udírny,……).
Do mládežnických mužstev přijímáme nové členy. V případě zájmu volejte 724 967 807 nebo pište na email : afksadska@seznam.cz

INZERCE A POZVÁNKY

12

POŘÁDAJÍ PRO VŠECHNY ZVÍDAVÉ DĚTI 6 AŽ 12 LET
(ukončená 1. třída ZŠ)

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
SADSKÁ 16. – 20. 7. 2018

TÝDEN PLNÝ ZÁBAVNÝCH EXPERIMENTŮ, HER A POZNÁNÍ…
… uvnitř i venku… pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hod…
CENA: 1.950,- Kč / 5 dní (pokud méně dní 490 Kč/den)
V ceně veškerý materiál, exkurze nebo výlet,
každý den teplý oběd a pitný režim.
Konkrétní informace, program a přihláška zde:

www.veselaveda.cz
A pokud Vám náhodou nevyjde tábor s námi, nezoufejte.
Během školního roku pořádáme kroužky:o).

Restaurace
Bowling squash Sadská s.r.o.

AFK Sadská pronajme hospodu
na fotbalovém hřišti.

přijme do svého kolektivu číšníka
praxe v oboru podmínkou

Nástup možný od 1.4.2018.

Nástup možný ihned.
Mob.: 604 482 498

Bližší info na
afk.sadska@seznam.cz
nebo tel. 724 967 807

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