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ZDARMA

Co nám přinesl uplynulý rok 2017
Když nahlédneme do statistik, tak zjistíme, že v uplynulém roce 2017 se v Sadské narodilo 29 dětí, opustilo nás
27 zemřelých spoluobčanů. Přistěhovalo se 85 nových
obyvatel, ale zároveň se 101 obyvatel odstěhovalo z našeho města. Počet trvale hlášených obyvatel Sadské tak
k 31. 12. 2017 poklesl na 3.272. Nezbývá nám tedy než se
ještě více snažit přitáhnout do našeho města nové obyvatele a udržet v něm ty stávající. Jako poslední perličku
uvedu, že v uplynulém roce se v Sadské konalo pouhých
6 svateb.

Další zajímavá čísla najdeme ve výkazech o činnosti naší
městské policie. Strážníci v minulém roce řešili celkem 734
záležitostí a z toho uložili ve 128 případech pokutu za spáchání přestupku. Jednalo se hlavně o dopravní přestupky, ale také
například o porušení obecně závazných vyhlášek města nebo
o přestupky proti občanskému soužití. Náplní práce strážníků ale není pouze stíhání přestupků, například v 84 případech pomáhali státní policii při různých zásazích a pátráních,
v 66 případech řešili žádosti občanů o pomoc a v neposlední
řadě odchytili 71 volně pobíhajících psů. Během pochůzkové

činnosti také strážníci sledují a nahlašují závady na inventáři
a zařízeních města a řídí dopravu na přechodech pro chodce
v ranní dopravní špičce.
Na Nový rok se konal již tradiční novoroční ohňostroj. Počasí
nám tentokrát velmi přálo, takže jsme si mohli užít všechny
velkolepé efekty. Poděkování patří všem sponzorům, kteří
nám na ohňostroj přispěli. Vzhledem ke stále přísnějším bezpečnostním pravidlům, které nařizují bezpečnou vzdálenost
diváků od střeliště, jsme byli nuceni ohňostroj o 90 stupňů
pootočit. Osvědčilo se uzavření silnice, všichni diváci tak měli
možnost si najít místo, ze kterého mohli ohňostroj pohodlně
sledovat.
Konec roku také přinesl zprovoznění nového poplašného systému, který zahrnuje nový městský rozhlas. Nadále sbíráme
podněty ohledně slyšitelnosti rozhlasového hlášení (volejte
paní Koubové na telefon 325 546 605). V průběhu prvního
čtvrtletí budeme upravovat směrování a hlasitost tlampačů,
případně na některá místa doplníme chybějící tlampače.
Milan Dokoupil, starosta města

2

ZPRÁVY Z RADNICE

Ze zasedání Rady města
Sadská dne 20. 12. 2017
Rada města schválila: Po předchozím souhlasu KÚ Středočeského kraje Řád veřejného pohřebiště
města Sadská.
Rada města schválila dohodu
o zabezpečení pouťových atrakcí
a jejich provozu ve městě Sadská
o posvícení ve dnech 21. 08. 2018 –
27. 08. 2018 s panem Janem Janečkem, Hradištko.
Rada města zároveň schválila
pronájem části pozemku p. č. 1715
na Palackého náměstí panu Janu
Janečkovi, Hradištko za účelem pořádání kulturní akce Sadské posvícení 2018 ve dnech 21. 08. 2018 –
27. 08. 2018 za nájemné ve výši
15.000,‑ Kč. Zároveň schválila nájemní smlouvu na tuto akci.
Rada města schválila: Dodatek
č. 1/2018 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství
s firmou NYKOS a. s., Ždánice 71,
281 63, Kostelec n. Černými lesy,
kterým se doplňují a mění od 01. 01.
2018 ceny plnění.
Rada města schválila: Výzvu města Sadská k podávání žádostí o individuální dotaci na činnost v roce
2018 nebo na jednorázovou akci
v roce 2018.
Rada města schválila: Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 30/17, kterým se prodlužuje termín zahájení
stavby Rekonstrukce ulice Podskalí na únor 2018 a ukončení stavby
na 31. 07. 2018.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
SADSKÁ

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 se vybírají poplatky za psy a odpady (trvalý pobyt, rekreační chaty, dům nebo byt, kde není
hlášen nikdo k trvalému pobytu). Nastanou‑li jakékoli změny u výše uvedených poplatků, je důležité, aby občané nahlásili všechny nové skutečnosti v těchto případech:

‑ změna příjmení poplatníka
‑ změna trvalého pobytu v rámci Sadské
‑ dlouhodobý pobyt v cizině
‑ dlouhodobý pobyt mimo Sadskou
(nájemní smlouva v jiném městě)
‑ dlouhodobý pobyt v léčebně nebo nemocnici
‑ nástup výkonu trestu
‑ návrat z výkonu trestu
‑ koupě nemovitosti
‑ prodej nemovitosti
‑ přihlášení nového psa
‑ odhlášení stávajícího psa
Všechny tyto změny je nutné nahlásit a věrohodně doložit
v pokladně MěÚ Sadská a to nejpozději do 15 dnů ode dne,
kdy nastaly.
Dále upozorňujeme poplatníky, že pokud nebudou poplatky za odpady zaplaceny nejdéle do 31. 3. 2018, bude
jim na základě ustanovení čl. 7, odst. 2 OZV města Sadská č. 2/2015 poplatek navýšen o 50 %!
Jitka Desenská,
Dagmar Kazdová,
Ekonomicko správní odbor

Ze zasedání Rady města Sadská dne 10. 01. 2018
Navýšení vymáhaných poplatků
za odpad
Někteří poplatníci opakovaně neplatí včas místní poplatky za odpady a dle OZV č. 2/2005 lze místní
poplatek v těchto případech při vymáhání zvýšit.
Rada města schválila: Navýšení
včas nezaplacených místních poplatků za odpady, tj. do
31. 03. kalendářního roku, dle
čl. 7, odst. 2, OZV města Sadská
č. 2/2015 o 50 %.
Schválení prodeje nepotřebných
vozidel
V souvislost s nákupem nové cisternové stříkačky bude nabízena sborům JSDH jiných obcí stávající cisternová stříkačka CAS NBA 8216,
nejnižší částkou bude hodnota dle
znaleckého posudku. Zároveň budou prodány vozidla NBA 3777 –
multicar s určeným příslušenstvím
a malotraktor MT 8 2BEZRZ

ZPRÁVY Z MĚSTA

MT8‑051‑21 s určeným příslušenstvím, např. zametač.
a) Rada města schválila: Prodej
vozidla multicar NBA 37 77 s určeným příslušenstvím a malotraktoru
s určeným příslušenstvím obálkovou metodou s minimální cenou určenou znaleckými posudky a prodej
hasičského vozidla s určeným příslušenstvím formou nabídky jiným
JSDH s tím, že minimální nabídnutá cena bude také určena dle znaleckého posudku.
b) Rada města schválila: Zhotovení znaleckých posudků na vozidla malotraktor MT 8 2BEZRZ
MT8‑051‑21 s určeným příslušenstvím, multicar NBA 3777 s příslušenstvím a hasičského vozidla CAS
NBA 82 ‑16 s určeným příslušenstvím.
Opravy soch
Cenová kalkulace opravy sochy sv.
Gotharda činí 90.500,‑ Kč, cenová

kalkulace opravy sochy (včetně zhotovení kopie) sv. Jana Nepomuckého činí 563.000,‑ Kč. Celkové náklady činí 653.500,‑ Kč. Navrhuje
se požádat o dotaci z Fondu kultury
a obnovy památek Středočeského
kraje, spoluúčast města Sadská
bude činit 200.000,‑ Kč.
a) Rada města schválila: Objednávku na zpracování žádosti
o dotaci z FKOP Středočeského
kraje na opravu soch sv. Gotharda
a sv. Jana Nepomuckého za cenu
15.000,‑ Kč bez DPH se společností
LK Advisory, s. r. o., Praha 10, v případě obdržení dotace také objednávku na služby administrace projektu pro účely vydání rozhodnutí
o poskytnutí dotace a zpracování
závěrečného vyhodnocení akce.
V případě obdržení dotace bude
činit odměna LK Advisory s. r. o.
35.000,‑ a za následné služby administrace projektu 10.000,‑ Kč.
b) Rada města schválila: Podání
žádosti o dotaci na opravu sochy Sv.
Gotharda a sv. Jana Nepomuckého

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

Co s větším množstvím bioodpadu
v zimě?
Biodvůr je přes zimu uzavřen,
ale co když se vám doma během
zimy nahromadí nějaké větší
množství větví?
Je možnost vyjednat si (samozřejmě po předchozí domluvě) individální uložení
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).
z Fondu kultury a obnovy památek
Středočeského kraje.
Rada města schválila: Smlouvu
o dílo č. 03/2018 na provedení dodávky a montáže kotlů, provedení
opravy kotelny a systému topení
v kině na adrese Tylova 266, 289 12
Sadská, za cenu 344.880,‑ Kč bez
DPH s firmou THERMOKOMPLET 1990 s.r.o., Poděbrady.

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
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Paroubkova kaplička

Během minulého roku město vybudovalo repliku Paroubkovy
kapličky u silnice do Zvěřínku. Původní, památkově chráněná,
kaplička byla zničena během dopravních nehod.
Z tohoto objektu se podařilo zachránit historický křížek a tepanou mříž. Replika byla nyní zbudována na novém místě o několik metrů dále od silnice,
což by mělo zajistit její zachování i do budoucna. Kaplička je zdaleka viditelná a vybízí tak k zamyšlení o životě nejen projíždějící řidiče, ale i turisty
procházející v širém okolí.
17. ledna kapličku posvětil náš farář p. Jaroslav Krajl za přítomnosti zástupců města a několika členů farnosti. Při této příležitosti pronesl krátkou modlitbu a několik vřelých slov.

Milan Dokoupil,
starosta města

Ohlédnutí za výstavou betlémků v kostele
Když jsme se s manželem letos poprvé rozhodli zorganizovat
o vánocích v našem kostele výstavku betlémků, netušili jsme,
jak velký a pozitivní to bude mít ohlas.
Bylo krásné sledovat zástupy lidí, kteří si na Štědrý den vyšli na procházku směrem ke hřbitovu. Mnoho z nich se zastavilo i v našem kostele, kde
si mohli prohlédnout vánoční výzdobu s jesličkami, stromečky a betlémky
podbarvenou hudbou vánočních koled. Betlémky se sešly z papíru, keramiky, porcelánu, skla, z vlny i ze dřeva. Velmi pěkné vytvořily paní učitelky
s dětmi z naší mateřské školky.
Byla jsem svědkem krásných setkání, rozhovorů a přání mezi návštěvníky,

kteří byli naplněni doslova sváteční náladou. Při psaní těchto řádků se mi
živě vynořily opravdu krásné vánoční chvíle. Přeji Vám, aby i ve Vás znovu
ožily.
Někteří se ptali, proč není kostel otevřen častěji. Chci jen připomenout, že
je otevřen každou neděli asi 20 min před bohoslužbou, která začíná v 11,15
hod.
Na 25. května 2018 plánujeme v rámci akce celé republiky i u nás Noc kostelů. Letos ji chceme pojmout s doprovodným programem nejen pro děti.
O všem budeme včas informovat.

Helena Sasková

Fotograficky z vánočního vystoupení základní školy

ZPRÁVY Z KNIHOVNY

Z HISTORIE MĚSTA
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Knižní novinky v městské knihovně
Táňa Keleová – Vasilková – Přítelkyně

„Bejvávalo“

Tři přítelkyně – tři osudy, které spojuje touha po sebenaplnění a smysluplném životě. Hledají samy sebe
a při tom cosi ztrácí a něco jiné zase nacházejí, trápí
se i radují, jednoduše si s sebou vláčí balíček života naplněný různorodou směsí. A samozřejmě i plný zvratů
a překvapení.

Začíná nám nový rok 2018 a my všichni si přejeme, aby
byl spokojený a šťastný. Rubriku „Bejvávalo“ bychom
si všichni přáli obohatit příspěvky čtenářů, a proto první lednový příspěvek je od paní Zdeny Pracné. Vzpomíná na mateřskou školu v roce 1930, dále na obecnou
školu a další roky 1932/33 prožité v Sadské. Budeme
rádi, když se se svými vzpomínkami připojí i další Sadšťáci.

František Dudek – Životní příběh kováře
a legionáře Bohuslava Suchánka

Miluše Borovenová

Jak šel čas…

Na prvních dvou fotografiích jsou zachyceny scénky ze školní akademie, která se uskutečnila v sokolovně. Děti
ze školky doplnily program školy, o přestávkách hrála Sokolská
hudba pod vedením dirigenta Klicpery. Fotografie královské
rodiny s kolébkou je z pohádky O zakleté princezně Milušce.
Na druhé fotografii jsou připraveny holčičky k tanečnímu vystoupení.
Na školní fotografii druhé třídy chybí paní učitelka. Pamatuji
se, že se jmenovala Anna Pokorná. Do třídy chodilo 38 děvčat,
z toho 26 ze Sadské, 6 z Třebestovic, 5 ze Zvěřínka a jedna
spolužačka z Píst. Šest děvčat opakovalo – asi pro nemoc nebo
špatný prospěch. Snad někdo pozná ve školačkách svoji babičku a prababičku.
Zdenka Pracná

Proměny českého venkova v minulém století a osudy
československých legionářů během první světové
války a revoluce v Rusku v podání kováře a rolníka
z obce Kouty u Poděbrad. Paměti s průběžným popularizačním komentářem historika PhDr. Františka
Dudka, CSc. Kniha je určena nejen pro nepočetnou
obec historiků, ale především pro širokou skupinu
zájemců o nedávné a přitom osudové okamžiky našeho národa a státu. Vydáno ke 100. výročí slavné bitvy čs. legionářů u Zborova 1917 a vzniku čs. státu 1918.

Vlastimil Vondruška
Husitská epopej. VI,
1461‑1471 za časů Jiřího z Poděbrad
Předposlední díl celé ságy představuje léta, kdy byl
český král Jiří z Poděbrad na vrcholu své moci. Právě v té době se mu podařilo zlomit odpor vedlejších
zemí Koruny české. Jenže posilování moci panovníka, který si v očích zbytku Evropy nesl cejch kacíře,
znamenalo zesílení tlaku proti němu.

FOTOSOUTĚŽ
V minulém čísle byla na obrázku klika vrátek
na hřbitov. Jako první správně odpověděl
pan Jiří Sýkora.

FOTOHÁDANKA NA LEDEN:
Většinou se ve svých fotohádankách zaměřuji
na památná, nebo zajímavá místa Sadské, ale
jsou zde také místa nepříliš krásná, a k nim patří
i dnešní hádanka. Poznáte, kde najdete tuhle
zchátralou a dnes již opuštěnou boudu? A víte
třeba i k čemu dříve sloužila?
Své odpovědi s názvem místa, případně i ulice, zasílejte od čtvrtka 1. února (ne dříve!) na e‑mail
sadskenoviny@seznam.cz, nebo svou odpověď doručte osobně v písemné podobě na Podatelnu
Městského úřadu Sadská.
Michal Němeček

Jan Hnízdil
Příběhy obyčejného uzdravení
Kniha lékaře Jana Hnízdila je složená z příběhů lidí,
kteří byli ochotní naslouchat, vzali svůj rozum do vlastní hrsti a uzdravili se, a je doplněná rozhovory na téma
komplexní medicíny, mimo jiné s psychiatrem Radkinem Honzákem, biologem Stanislavem Komárkem
nebo etnologem Mnislavem Atapanou Zeleným.

Liane Moriarty – Šílené výčitky
Pedantská účetní Erika a bohémská violoncellistka
Clementine toho mají společného jen málo, ale přesto jsou prakticky odjakživa nejlepší kamarádky. Jenže
zatímco bezdětná Erika by pro Clementine strčila ruku
do ohně, nábožně lpí na každém slovu své kamarádky
a s oblibou jí radí, jak vychovávat dcery, Clementine se
do téhle role nechala kdysi vmanévrovat svou soucitnou matkou a po většinu času jí ta její otravná obdivovatelka pořádně leze na nervy. A pak je jednoho krásného, slunečného dne
pozve obě i s jejich manžely, Samem a Oliverem, Eričin soused na grilování. Co se na nějaké obyčejné garden party mohlo přihodit tak strašného, že
teď všichni litují, že pozvání přijali?

Rachel Renée Russellová – Deník Mimoňky:
Příběhy nesnášený spolužačky
Nikki Maxwellová má vážně pech. Ze všech škol, kam ji
mohli přidělit na studentský výměnný týden, se ji rozhodli
poslat zrovna na Mezinárodní akademii Hampton Hills, jinak známou jako novou školu její zapřísáhlé rivalky MacKenzie Hollisterové. A to ještě není to nejhorší – vypadá to
totiž, že jí osud do cesty postavil někoho ještě příšernějšího, než je MacKenzie! Kniha pro děti.

Monika Malinová, vedoucí knihovny

Z mého alba vybírám fotografie, kdy jsem chodila
v Sadské do mateřské školy ve školním roce 1930/31
a druhé třídy Obecné školy dívčí v Sadské ve školním
roce 1932/33.
Mateřská škola byla umístěna v dnešní jídelně ZŠ, navštěvovalo ji až 45 dětí. Děti měla na starosti paní učitelka Majorová.
Děti do školky chodily ráno od 8 do 11 hodin, pak šly domů
na oběd a vrátily se po 13 hodině, domů odcházely v 15 hodin.
Dopoledne cvičily, zpívaly, tancovaly a hrály si (na školním dvoře bylo hřiště s pískovištěm). Odpoledne poslouchaly pohádky
a hrály si.
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Návštěva ilustrátorky
V pátek 12. ledna 2018 naši knihovnu navštívila známá ilustrátorka, režisérka a výtvarnice animovaných filmů Galina Miklínová.
Pro děti ze 4. a 5. tříd ZŠ si připravila velmi zajímavé besedy, nejen o Lichožroutech, ale i o dalších projektech na kterých se podílela, např. večerníček
O Kanafáskovi nebo vytvořila krátké animované filmy pro Gender studies.
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Vánoční vystoupení

Leden v MŠ Sadská

Vánoční vystoupení naší školy se konalo 19. prosince 2017 v sále sokolovny. Jsme rádi, že se
i letos vydařilo a že ohlasy rodičů a ostatní veřejnosti byly kladné. Už jen výzdoba jeviště byla
zajímavá, tematicky zaměřená na jednotlivé
sváteční dny. Žáci prvního i druhého stupně tyto
sváteční dny představovali předváděním scének,
písniček, básniček a pranostik.
Začali od 4. prosince, kdy má svátek svatá Barbora, pak pokračovali sv. Mikulášem, sv. Lucií,
Štědrým dnem a sv. Štěpánem. Vystoupení završili 6. lednem, kdy se slaví svátek Tří králů.
Všichni vystupující žáci si zaslouží velkou pochvalu za snahu a odpovědný přístup při nacvičování, především pak za úspěšné provedení
vystoupení před rodiči. Poděkování patří i rodičům, kteří děti podporovali a pomáhali jim s přípravou kostýmů a dalších rekvizit.
Jaroslava Dobrá

Nový kalendářní rok začal ve školce překvapením pro předškoláky, protože jim byly do tříd nainstalovány interaktivní tabule, které rázem přemění výuku v aktivní a naučnou hru.
V lednu do školky zavítal divadelní soubor Jany Koutové s písničkami Jaroslava Uhlíře. Děti si mohly společně zazpívat v písničkovém pásmu ”
O Terezce a Matějovi” celou řadu známých pohádkových písniček jako Dělání, dělání, Hajný je lesa pán, Severní vítr, Mravenčí ukolébavku a mnoho
dalších krásných písniček.
Ve všech třídách stále pokračuje mezitřídní soutěž ve sběru sušené pomerančové
a citronové kůry. Kůra bude po skončení soutěže prodána a nejaktivnější
třída i jednotlivci budou odměněni. Každá třída si za svou část získaných
peněz zajistí pro děti překvapení.
Také v tomto školním roce pomáháme sběrem víček Pepíčkovi Horákovi,
který trpí poruchou autistického spektra a středně těžkou mentální retardací. Děkujeme všem za vzornou spolupráci a věříme, že touto pomocí
ulehčíme rodině Pepíčka v její nelehké životní situaci. Pomáhat je správné!
V neděli 28. ledna od 15. 00 hodin pořádá MŠ Sadská tradiční Maškarní
bál v sadské sokolovně pro děti v doprovodu rodičů. Všichni jste srdečně
zváni.
Závěr ledna patří ve školce tematickému ‚,Sněhovému dni“, na který se
všichni moc těšíme.
Pedagogický sbor MŠ Sadská

Semiramis

V pátek 15. prosince 2017 se obě sedmé třídy
zúčastnily preventivního programu organizace Semiramis, tentokrát pod názvem Táhneme
za jeden provaz. Děti si v rámci třídního kolektivu vyzkoušely spolupráci ve dvojicích, menších
skupinách a nakonec i spolupráci celé třídy, a to
beze slov. Preventivní programy patří mezi oblíbené akce. Program dvou příjemných lektorek
naše žáky zaujal. Aktivně se účastnili úkolů a celý
program si užili.
Monika Semecká

Tonda Obal

Úspěšné vánoce

Poslední vyučovací hodinu nás ve čtvrtek přivítala lektorka Alena s programem Tonda Obal.
Na interaktivní tabuli nám ukázala, jak probíhá
třídění odpadu. Zahráli jsme si hru na téma, kam
který odpad správně uložit. Některé děti udělaly
chybu, ale většina ne. Na památku nám paní Alena rozdala
záložky, na kterých bylo všechno o odpadech nakreslené a napsané. Akce se nám líbila.
Zuzana Skálová, 3. A

Po třech letech jsme se opět zúčastnili vánočního turnaje v dánském Lemvigu, který je považován za evropské mistrovství klubů. Ve všech
kategoriích se potkalo 158 týmů z celé Evropy.
My jsme jeli s družstvy U10, U12 a U14.
Hlavně pro nejmenší hráčky ročníku 2008 byl
turnaj obrovskou zkušeností. Ale neztratily se
a od prvního dne bojovaly naplno. Hned první
den je čekaly 3 zápasy, které zvládly na výtečnou. Až poslední tým skupiny nebyl mix, ale
čistě chlapecké družstvo Virum Vipers, které
nás chtělo hodně potrápit. Kluci začali tvrdě
a tak jsme po chvíli odnesli dvě hráčky, které
již nedohrály. Další se ale nezalekly, a přestože byl soupeř vyšší a atletičtější, bojovaly,
co to šlo. Rozhodčí se snažili tvrdý ráz zápasu zmírnit, i přesto jsme byli rádi, že utkání
skončilo bez dalších zranění 42 : 30. Měli
jsme zajištěné semifinále, které jsme zvládli
a ve finále se opakoval zápas s Virumem. Tady
kluci na svojí agresivitě hodně ubrali a tak již
nedošlo k žádným střetům. Svoji roli favorita
potvrdili a nám zůstalo krásné 2. místo po prohře 46 : 32.
V kategorii U12 začínaly holky s družstvem
SCALA Hamburg. Družstvo vyšší a silovější
než jsme my nás zpočátku hodně potrápilo.
Nakonec jsme ale brali první výhru 24 : 15.
Další zápasy byly pohodovou záležitostí. Až
když nastoupil tým SC Rist Wedel nevěděli jsme, jestli si nespletli kategorii. Několik
hráček bylo výrazně vyšších než naše největší
a jejich pohyb napovídal také větším zkušenostem. Basketbal to byl ale krásný, my jsme

Ve čtvrtek 11. ledna nás navštívila paní s programem Tonda Obal. Je to program o třídění odpadů. V první části hodiny jsme si společně ukazovali, kam se co třídí. Potom jsme si sami zkusili
třídit odpad. Na kartičkách jsme měli nakreslené
odpadky, které jsme měli vhodit do správných
umělohmotných krabic – malých kontejnerů.
Pak nám paní ukázala, jak se odpad recykluje.
Nakonec jsme se dívali na video o výrobě plastových lahví.
Zuzana Suková, 3. A

si vytvořili 10 bodový náskok, o který jsme
v závěru několika chybami přišli. Šest sekund
do konce svítil na ukazateli stav 26 : 26 a my
jsme si vzali oddechový čas, protože nás čekala poslední akce. Vše jsme si řekli, ale rozhodčí nakonec podal míč jinde, než měl a porada
byla na nic. Naštěstí Makyna se nebojí a vjela
až do koše, kde byla se sirénou faulována, ale
koš dala. Bylo vyhráno!! Průběh turnaje však
napovídal, že se s tímto soupeřem potkáme
i ve finále a to se také stalo. Bohužel trenérka
podřídila vše výhře a tak přestala bránit osobně a hráčky dostaly pokyn stát v bedně. Pro nás
se tento krok stal nepřekonatelným, vysoké
hráčky nedovolovaly nájezdy a z utkání se stala nehezká přetahovaná, ve které měl soupeř
díky tomu navrch. I tak patří holkám absolutorium, co v těžkých zápasech dokázaly zahrát.
Nejstarší U14 porazily postupně Mercurius
Berchem, Celeritas Donar i SC Rist Wedel
a šly do čtvrtfinále. Tam rychlou smrt zvládly,
ale bohužel již za hodinu nastupovaly v semifinále proti pozdějšímu vítězi BV Hoofddorp.
V tomto zápase bylo vidět, jak nám schází síly.
Soupeř totiž prošel do semifinále jako jeden
z přímých postupujících. A jak sil ubývalo,
bylo jasné, že se do finále nedostaneme. O to
víc jsme se zaměřili na boj o bronz, který jsme
zvládli proti družstvu Lokomotief Rijswijk
a brali třetí místo. Náš semifinálový přemožitel si ve finále poradil jasně s týmem BBC
LYRA NILA 53:24.
Turnaj byl skvělý a všem holkám lze jen poděkovat za výkony, rodičům, kteří nás doprovázeli za podporu a popřát jim, aby se jim dařilo
i dál.
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Kam vyrazit v únoru? Napište si do diáře

Fotograficky z oddílu karate v Sadské
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Pravidelné tréninky organizuje oddíl karate. Jeden z nich navštívil také starosta Milan Dokoupil a předal našim úspěšným sportovcům a jejich trenérovi
Milanu Jančákovi diplomy a ceny jako poděkování města za vzornou reprezentaci.

ÚTERÝ
6. ÚNORA
OD 17,00
HODIN

sál 1. patro KIC Palackého nám. 257
Zábavná show s písněmi, vyprávěním a autorským čtením.
Se spisovatelkou a scénaristkou Kateřinou Tomanovou na téma životních
přešlapů rozpráví herec a muzikálový zpěvák Jaroslav Beneš.
Vstupné jednotné 50,‑Kč.

26. února navštíví Sadskou
léčitel pan Rudolf Pitra.
Sál 1. patro KIC Palackého nám. 257
Objednat se k němu můžete na tel. 325 594 329
nebo 325 595 378, nebo 603 89 13 04

Pohádka a kreativní dílna
4. února od 15,00 hodin
sál 1. patro KIC Palackého nám. 257

Milé děti, po úspěšné pohádce Král Karel opět přijedou kluci z divadla Toy
Machine, aby nám zahráli pohádku Kocour v botách se zpěvy a ptačím sborem. Po pohádce dílnička pro děti.
Když jeden bratr dostane mlýn a druhý osla, zdá se, že dostat kocoura je
smůla. O to víc, když je to vegetarián a myši má za kamarády. Přátelství je ale
někdy mnohem víc než půlka království a princezna k tomu. Veselý příběh
na motivy známé pohádky bratří Grimů, u kterého si s námi zamňoukáte
známé mňaulodie. Vstupné 50,‑Kč.

PODĚKOVÁNÍ
Jubilanti

Leden 2018

13. února, úterý od 9,00 – 14,00 hodin
sál 1. patro KIC Palackého nám. 257

15. února, čtvrtek
výlet pro děti do TOBOGA FANTASY

Milé děti, nejedete k babičce, ani na hory, ale
nechcete sedět doma? Přijďte mezi nás. Budeme péct
a vařit, tvořit, hrát hry klidné, divoké i deskové.
Cena 50 Kč

největšího zábavního parku v Praze
(areál plný her a atrakcí v hale 6000 m2)
čas, podmínky i cenu ještě upřesníme.

Milí rodiče, své děti můžete na jeden nebo oba dny přihlásit tel. 603 89 13 04, nebo e-mail: kic.sadska@email.cz

Jaroslav Homolka 80 let
Marcela Lugmajerová 70 let
Pavel Kříž 70 let
Vlasta Jelínková 70 let
Marie Jírová 70 let
Vladimír Tvrdý 70 let
Jaroslav Hasan 70 let
V šem jubilantům

přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí.

Manželé Marie a Václav Frankovi děkují paní Pavlince Koubové,
matrikářce a panu Milanu Dokoupilovi, starostovi města za velmi
krásný obřad a milá slova u příležitosti naší zlaté svatby.
Děkujeme i za milé drobné pozornosti.
Marie a Václav FRANKOVI

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

31. ledna – Bezpečí – beseda
o bezpečí
7. února – Komunikace v rodině a v manželství – Nemlč na mě! – beseda
s Veronikou a Petrem Kmetovými, rodiči pěti dětí
14. února – ČÍNA – cestopisné setkání s Dannym z Velké Británie, který
procestoval velkou část Asie. Přijďte si poslechnout zajímavé příběhy a potkat se i se Stevem Prosserem, který jezdí do Sadské jako náš pravidelný host.
21. února – Výtvarná dílna s Veronikou Remišovou
Pořádají křesťané z Apoštolské církve. Kontakt: rozcesti.sadska@seznam.cz
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Z oddílu stolního tenisu
Na sklonku roku uspořádal oddíl stolního tenisu TJ Sadská tři
významné akce.
Desátého prosince to byl bodovací turnaj mládeže okresu Nymburk, kterého se zúčastnilo 32 žáků. V kategorii mladší žactvo se naši začínající hráči
a hráčky ještě výrazněji neprosadili s výjimkou Š. Revaje, který dokázal při
svém prvním startu postoupit ze skupiny. V soutěži útěchy se nejdále dostal
J. Zázvůrek. V kategorii staršího žactva zvítězil nyní hráč Sadské P. Sláčal,
6.místo obsadil D. Kuřátko.
O týden později 16. 12. se v sadské sokolovně konal okresní přebor jednotlivců. O výsadním postavení našeho oddílu v okresním měřítku svědčí fakt,
že ve čtvrtfinále bylo hned sedm sadských borců. Ti mezi sebou svedli velmi
vyrovnané a kvalitní duely, ale ve finále jasně dominoval J. Kyncl. Navíc se
svým deblovým partnerem R. Melíškem opanovali společně i soutěž čtyřher.
Výsledky dvouhry: 1. Kyncl, 2. Wagner, 3. Dvořák a Vojáček, 5. – 8. Melíšek,
Motl, Martin (všichni Sadská) a Regimon (M.Králové). Výsledky čtyřhry:

Před novou sezónou hodnotíme naši práci
I v roce 2017 proběhlo na našem cvičišti několik akcí a opačně se naši členové zúčastnili několika významných kynologických podniků mezinárodního významu. A mohu s potěšením
konstatovat, že i v uplynulém roce jsme byli velmi úspěšní,
jak na poli výstavním, všestranného výcviku i záchranářského
výcviku. Navíc se Sadská stává hostitelem dalších projektů
i mimo obor kynologie.
První událostí, kterou otvíráme již tradičně každoročně jarní sezonu, byl
v minulém roce poslední dubnový den „pálení čarodějnic“. Ve spolupráci
s místními hasiči naše cvičiště ožilo rejem čarodějnic všech věkových kategorií,soutěže pro děti, disko, oheň a dobré jídlo – to vše již tradičně na skále.
Každé jaro je jednou z prvních akcí Mistrovství světa ve výkonu dobrmanů, tentokrát konané v Itálii. Z našich členů se nominovali Josef Okáník se
psem Criss Royal Dux a Leona Sosnová se psem Apollo od Novomlýnských
jezer. Bohužel pes Jožky se zranil a byl nucen svou velmi úspěšnou kariéru zakončit. Leona Sosnová úspěšně zabodovala v kategoriích poslušnost
a obrana podle IPO3 a získala 92 a 96 bodů ze sta možných. Gratulujeme!
Druhou květnovou sobotu jsme na našem cvičišti pořádali bonitaci klubu
MSBMK, která zastřešuje plemena francouzský buldoček, mops a anglický
buldog. Zbonitováno bylo úspěšně 36 zvířat.
Červen již byl ve znamení plemene německý ovčák. Konala se zde již tradičně Oblastní výstava a bonitace. Oblastní výstavy se zúčastnilo 41 jedinců.
Rozhodčí ing. Jiří Novotný zadal titul Oblastní vítěz v kategorii psů krátkosrstému Wambo von Frankengold a dlouhosrstému Afrikovi z Likonu.
Ve fenách se stala Oblastní vítězkou fena krátkosrstá Fauna Znerop a dlouhosrstá Joly Clark. Z našich členů obsadil Vladimír Beneš s fenou Olli
z Agíru Bohemia krásné druhé místo ve třídě pracovní. Oblastní výstava
v Sadské má již dlouholetou tradici a jsme rádi, že se vystavovatelé do Sadské rádi vrací.
U výstav bych ještě chvíli zůstala, protože náš člen Vladimír Beneš s fenou
Olli z Agíru Bohemia dosáhli na mety nejvyšší a na Krajské výstavě v Kolíně
vyhráli s tituly výborná 1, vítěz třídy a Krajský vítěz. Gratulujeme!
Také naše přidružená členka
Martina Milerová měla velmi
úspěšnou sezónu. Se svou fenou německého ovčáka Daphnee Marat Bohemia skončila
na hezkém 4. místě na závodě
Memoriál Jaroslava Labuty
v kategorii ZM. Poté se stejnou
fenou úspěšně složila zkoušku
ZVV1 a složila bonitaci a byla
zařazena do výběrového cho-

vu. Třešničkou na pomyslném dortu je známka výborná 4 ve třídě pracovní
na Oblastní výstavě v Mělníku. Moc gratulujeme!
Druhý den po výstavě se na našem cvičišti konala bonitace německých ovčáků, které se zúčastnilo 12 zvířat a všichni prošli bonitací úspěšně. Povahy
bonitovaných jedinců prověřil figurant Milan Římek. Moc všem majitelům
gratulujeme.
V srpnu se naše členka Leona Sosnová se svým psem Apollem od Novomlýnských jezer zúčastnila mezinárodního závodu CACIT Dobříš, kde
v konkurenci 58 jedinců ostatních plemen a ziskem 258 bodů obsadila 21
místo.
Dáša Kopencová se svou fenou holandského ovčáka Beatrix z Vandalky
úspěšně složila další dvě záchranářské zkoušky RH‑FLA a ZPVL a začíná
úročit svou práci na závodním poli.První byl Terénní Pohár 2017, kde skončily na krásném druhém místě a na mezinárodním mítinku Podchřipský záchranář vybojovaly třetí příčku.Velká gratulace!
Celoročně pokračuje jednou měsíčně Školička pro francouzské buldočky.
Udělali jsme první neoficiální závody podle ZZO a musím říci ‚ že je znát
velký pokrok, co někteří za uplynulý rok v ovladatelnosti udělali.
Další novinkou na našem cvičišti jsou každý týden ve středu odpoledne tréninky obran pod vedením figuranta Pavla Rytíře.Naši členi se zúčastňují
pravidelně, to se odrazilo na úrovni vycvičenosti v této disciplíně, což doufám zúročí brzy na nějaké zkoušce.
V září hostilo naše cvičiště i běžce, kdy jsme zaštítili svým prostorem a zajištěním občerstvení akci „Běh pro Sadskou“, která byla prvním počinem
toho druhu. Nám se myšlenka podpořit tento projekt velmi zalíbila. Běhalo
se jak v kategorii dospělých, tak i dětí. Děti měly kratší okruh a myslím, že
si to všichni zúčastnění užili. My jen doufáme, že bude „Běh pro Sadskou“
pokračovat i druhým ročníkem. Už nyní se těšíme!
Další významnou akcí bylo Mistrovství republiky dobrmanů podle IPO3
ve Stránčicích. Leona Sosnová se svým Apollem od Novomlýnských jezer
obsadila třetí místo se ziskem 258 bodů. V listopadu ještě splnili druhou
nominaci podle IPO3 na Mistrovství světa ve výkonu dobrmanů 2018 bodovým ziskem 90/97/98.
Krom toho všeho stále pracujeme na zvelebení cvičiště, za celý rok jsme
odpracovali celkem 561 hodin, kromě běžné údržby se provedla renovace
všech překážek, přibyla květinová výzdoba a byly vysázeny jehličnany.Též
se započalo se stavbou dřevníku. Všem, kdo se na práci podílí moc děkuji.
Jsem opravdu moc ráda, že i když naše cvičiště patří co do počtu členů
mezi ty malé, je o nás v kynologickém světě slyšet. Naši členi reprezentují
náš klub a potažmo naše město na významných akcích, všichni se podílí
na činnostech klubu, které pořádáme a mnozí se jich se svými psy i aktivně
účastní.
Za ZKO Sadská Leona Sosnová

1. Kyncl – Melíšek, 2. Dvořák – Vojáček, 3. Martin – Švarc a Wagner ml. –
Wagner st.
Úplný závěr roku patřil 27. 12. tradičnímu Vánočnímu turnaji pro hráče
Sadské a pozvané hosty. V uvolněné atmosféře svedlo 20 hráčů, mezi nimi
jedna hráčka L. Vydrová z Elizza Praha, zajímavé souboje s mnohdy nečekaným výsledkem. K nim patřilo i vyřazení našeho bývalého hráče M. Trajhana
v semifinále, kde po pětisetové bitvě podlehl svému mentorovi J. Wagnerovi.
V druhém semifinále se taktéž po pěti setech radoval nyní hráč Střížkova L.
Pych, když přemohl okresního přeborníka J. Kyncla. Ve finále po výsledku
3 : 1 triumfoval nejstarší hráč oddílu J. Wagner. Soutěž útěchy vyhrál J.
Hendrych.
Výsledky: 1. Wagner, 2. Pych (Střížkov), 3. Kyncl a Trajhan (Kolín), 5. – 8.
Švarc, Vojáček, Počarovský a Kurel (Klučov), 9.‑10. Fedačka a Motl, 11.
Hendrych, 12. Stejskal (Nymburk), 13. – 14. Trejdl a Dědek, 15. – 18. Wagner ml., Čvančara, Jaderný a Vydrová, 19. – 20. Vydra a O. Žežule.
Již 20. 1. pořádá náš oddíl další bodovací turnaj okresu Nymburk a v únoru
se pak do Sadské sjedou nejlepší hráči Středočeského kraje v kategorii staršího žactva.
Milan Vydra

Kuželkáři
V Sadské se stále hrají kvalitní kuželky i když nemáme vlastní kuželnu. V dlouhodobé soutěži máme dvě družstva dospělých.
Do jarní části bychom hráčům chtěli popřát pevnou ruku, hodně kvalitních výkonů a hlavně pevné zdraví.
KK SDS Sadská
Družstvo A , které hraje 2. KLM, což je třetí nejvyšší soutěž v republice. Družstvo hraje své domácí zápasy v kuželně v Přelouči ve složení: Bek, Košnar,
Svoboda A., Miláček, Pešek, Schejbal V., Schejbal M., Renka.
Tabulka
Tabulka po
po podzimní
podzimní části:
části:
1.
KK
SDS
Sadská
1. KK SDS Sadská
2.
2. TJ
TJ Červený
Červený Kostelec
Kostelec
3.
KK
3. KK Lokomotiva
Lokomotiva Tábor
Tábor
4.
4. TJ
TJ Sokol
Sokol Kdyně
Kdyně
5.
5. SKK
SKK Bohušovice
Bohušovice
6.
6. Vltavan
Vltavan Loučovice
Loučovice
7.
7. TJ
TJ Start
Start Rychnov
Rychnov n.
n. Kn.
Kn.
8.
8. KK
KK Kosmonosy
Kosmonosy
9.
9. TJ
TJ Kuželky
Kuželky Česká
Česká Lípa
Lípa
10.
10. TJ
TJ Slovan
Slovan Karlovy
Karlovy Vary
Vary
11.
11. TJ
TJ Dynamo
Dynamo Liberec
Liberec
12.
12. SKK
SKK Rokycany
Rokycany B
B

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10

88
77
88
88
55
55
55
55
55
33
22
11

11
22
00
00
22
00
00
00
00
11
00
00

22
22
33
33
44
66
66
66
66
77
88
99

54,0:34,0
54,0:34,0 143,5:120,5
143,5:120,5 3305
3305
58,0:30,0
58,0:30,0 143,0:121,0
143,0:121,0 3237
3237
54,5:33,5
54,5:33,5 148,5:115,5
148,5:115,5 3267
3267
54,0:34,0
54,0:34,0 144,5:119,5
144,5:119,5 3295
3295
49,0:39,0
49,0:39,0 122,5:141,5
122,5:141,5 3218
3218
45,0:43,0
45,0:43,0 147,5:116,5
147,5:116,5 3195
3195
44,0:44,0
44,0:44,0 135,0:129,0
135,0:129,0 3224
3224
44,0:44,0
44,0:44,0 126,5:137,5
126,5:137,5 3183
3183
37,5:50,5
37,5:50,5 130,0:134,0
130,0:134,0 3181
3181
37,5:50,5
37,5:50,5 134,5:129,5
134,5:129,5 3270
3270
22,0:58,0
22,0:58,0 90,0:150,0
90,0:150,0 3062
3062
20,5:59,5
20,5:59,5 94,5:145,5
94,5:145,5 3136
3136

17
17
16
16
16
16
16
16
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
77
44
22

Naše B družstvo ve složení Lédl, Hojka, Renka ml., Suchánek, Svoboda J. a Šturmová hraje své domácí zápasy v Poděbradech.
Tabulka
Tabulka po
po podzimní
podzimní části:
části:
1.
KK
Jiří
1. KK Jiří Poděbrady
Poděbrady B
B
2.
2. TJ
TJ Sokol
Sokol Červené
Červené Pečky
Pečky
3.
3. KK
KK SDS
SDS Sadská
Sadská B
B
4.
TJ
Kovohutě
4. TJ Kovohutě Příbram
Příbram B
B
5.
5. TJ
TJ Sokol
Sokol Tehovec
Tehovec B
B
6.
6. Spartak
Spartak Vlašim
Vlašim B
B
7.
7. TJ
TJ Sokol
Sokol Kostelec
Kostelec n.
n. Č.
Č. L.
L. A
A
8.
8. TJ
TJ Sparta
Sparta Kutná
Kutná Hora
Hora B
B
9.
9. TJ
TJ Sokol
Sokol Benešov
Benešov C
C

88
88
88
88
88
88
88
88
88

88
66
66
44
33
22
22
22
00

00
11
11
00
11
22
11
00
00

00
11
11
44
44
44
55
66
88

51,0:13,0
51,0:13,0
44,0:20,0
44,0:20,0
38,5:25,5
38,5:25,5
30,0:34,0
30,0:34,0
27,0:37,0
27,0:37,0
27,0:37,0
27,0:37,0
29,5:34,5
29,5:34,5
25,0:39,0
25,0:39,0
16,0:48,0
16,0:48,0

60,5:35,5
60,5:35,5
52,5:43,5
52,5:43,5
53,5:42,5
53,5:42,5
46,5:49,5
46,5:49,5
44,5:51,5
44,5:51,5
48,5:47,5
48,5:47,5
52,5:43,5
52,5:43,5
39,0:57,0
39,0:57,0
34,5:61,5
34,5:61,5

2587
2587
2491
2491
2509
2509
2353
2353
2394
2394
2422
2422
2422
2422
2424
2424
2398
2398

16
16
13
13
13
13
88
77
66
55
44
00
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INZERCE A POZVÁNKY

PŘIVÝDĚLEK S FAIR CREDITEM.
KATEŘINA, 28 LET, ZDRAVOTNÍ
SESTRA. U NÁS SI ZA MINULÝ
ROK PŘILEPŠILA KAŽDÝ
MĚSÍC O 9 950 KČ.
že být
Jsem ráda mezi lidmi. To mů
.
na mateřské dovolené problém
Ale ne u Fair Creditu.

NYNÍ
NÁBOROVÝ
PŘÍSPĚVEK
5 000 KČ/MĚS.

Bezplatná linka: 800 050 288
E-mail: info@faircredit.cz
Web: www.vydelejtesivic.cz

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

Restaurace
Bowling squash
Sadská s.r.o.
přijme do svého
kolektivu číšníka
praxe v oboru
podmínkou
Nástup možný ihned.
Mob.: 604 482 498
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