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Dvacátého prvního dubna byla na našem náměstí velká
sláva. Zněla řízná dechovka hasičů z Lysé nad Labem,
náměstí bylo plné hasičské techniky z Hořátve, Kostelní
Lhoty, Tatců, Třebestovic, Pňova‑Předhradí a dokonce
až z Veltrub. K vidění byly i historické kousky pana Ho‑
lana. Prostě nádhera a ukázka toho, že dobrovolní hasiči
si umí své broučky vyšperkovat. A co se to vlastně dělo?
Kluci a děvčata, hasiči ze Sadské si splnili svůj dlouholetý sen. Uvá‑
děli do života a samozřejmě i do služby zcela nové zásahové vozidlo
CAS 30, TATRA 6x6 ve speciálním provedení pro velkoobjemové
hašení. Vozidlo splňuje nejpřísnější evropské normy, uveze 8 500
litrů vody a 510 litrů pěnidla, je vybaveno požárním čerpadlem
o výkonu 3 000 litrů za minutu, může jezdit po všech komunikacích
a částečně i mimo ně. Tedy stroj, který jednotku SDH Sadská posou‑
vá v tom pomyslném žebříčku použitelnosti o stupeň výše.
Myšlenka nového auta pro sadské hasiče se rodila velmi dlouho.
Až před dvěma lety svitla naděje ve formě využití evropských dotací
z projektu, který otevíral cestu ke zlepšení vybavenosti jednotek In‑
tegrovaného záchranného systému. Něco napovídalo, že Sadská má
„životní“ šanci nové auto získat a tak jsme spojili síly se společností
LK Advisory s. r. o., která pomohla v přípravě žádosti o dotaci. Cena
vozidla dosahuje téměř 8 milionů Kč, z čehož město platilo cca 800
tisíc Kč. Cesta k dosažení nového vozidla skutečně nebyla jednodu‑
chá. Překonávali jsme papírové závěje, potřebovali jsme pomoc při

ZDARMA

výběru a vybavení vozidla, odolávali jsme řadě posudků, ale nako‑
nec díky pochopení Ministerstva vnitra ČR, HZS Nymburk, kraj‑
ského ředitelství Hasičů, složek IZS a zastupitelstva našeho města
se společná věc podařila. Všem patří upřímné poděkování. Sláva
neměla toho odpoledne konce. Novému vozu to na náměstí velmi
slušelo, však si jej také příslušníci SDH Sadská bedlivě střežili. To
i při tom, když farář, pan páter Jaroslav Krajl prováděl jeho vysvě‑
cení s přáním, aby požárů bylo co nejméně a aby nové auto sloužilo
svému poslání.
(pokračování na straně 3)

ZPRÁVY Z RADNICE

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

Vymleté Podskalí
Na začátku měsíce naše město
postihly přívalové deště. Bylo vy‑
topeno několik sklepů a garáží
a museli zasahovat i naši hasiči
s čerpadly. V nejvíce zasažených
ulicích Na Lávkách a Mládežnická
provedeme do léta úpravu a roz‑
šíření dešťových vpustí, abychom
předešli opětovnému vytopení ne‑
movitostí.

ZNAČKA IP6 BUDE OSAZENA NA
SLOUPU PŘISVĚTLENÍ PŘECHODU
PRO CHODCE
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Městský úřad oznamuje
že z důvodu nemoci je až
do 31.7.2018 omezen provoz
matriky (včetně ověřování
dokumentů a podpisů)
pouze na úřední dny, tj.
pondělí a středa, vždy
od 8:00 do 12:00 hodin
a od 13:00 do 17:00 hodin.
Omlouváme se za případné
komplikace.

Tento měsíc začínají v našem městě další dvě větší stavební akce. V první
řadě se jedná o vybudování nového přechodu pro chodce na Poděbradské
mezi ulicemi Hlouškova a Na Valech. Tuto stavbu provede firma Stavby
Jech & Hoffmann s.r.o. za cenu 1.074.904,72 Kč. Na Poděbradské vznikne
nový přechod, který zajistí bezpečnější cestu do města pro občany bydlící
v ulicích Na Valech a U Nadjezdu. Hlavně děti z této lokality mají problém
při cestě do školy. Tento přechod je součástí většího projektu opravy chod‑
níků v Poděbradské ulici a vybudování nového chodníku v Hlouškově ulici.
Stavba chodníků naváže na přechod hned, jak se na ní podaří najít v roz‑
počtu města peníze.
Další akcí, která začíná tento měsíc je oprava povrchu Pístecké cesty. Pís‑
tecká cesta získá nový povrch z lomového prachu a stane se tak opět sjízd‑
nou pro cyklisty a schůdnou pro chodce. Zakázku získala firma KENVI CZ
s.r.o., která práce provede za 1.461.556,50 Kč.
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STÁVAJÍCÍ ZNAČKA BUDE
PŘEMÍSTĚNA A UPEVNĚNA
NA
SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLE NOVÝ
NÍ

OZNÁMENÍ

Rada města schválila: Kupní
smlouvu na dodávku a montáž
mobilní Smart toalety od firmy
TOILETDESIGN s.r.o., Zruč nad
Sázavou, za cenu 140.958.,‑ Kč bez
DPH (170.559,‑ Kč včetně DPH).
Toaleta bude umístěna v prosto‑
rách autobusových zastávek na Hu‑
sínku.
Rada města schválila: Pojistnou
smlouva na pojištění členů JSDH
města Sadská pro případ úrazu
a pojištění odpovědnosti za újmu
č. 0516599018 s Hasičskou vzá‑
jemnou pojišťovnou, a.s. Praha 2.
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na základě které město Sadská od‑
koupí technické zhodnocení v po‑
době stavebních úprav v budově
ZŠ Sadská za částku 5.000,‑ Kč.
Rada města schválila: Zapůj‑
čení hřiště v Lázeňské ulici SDH
Sadská ve dnech 26. a 27. 5. 2018
za účelem konání hry PLAMEN
2018, dále odběr vody z podzem‑
ního hydrantu v Lázeňské ulici
a součinnost Městské policie při
parkování hasičských vozidel v Lá‑
zeňské ulici.
Rada města schválila: Cenovou
nabídku firmy M & Z Elektro Sad‑
ská na opravu veřejného osvětlení
v ulici Riegrova za cenu 269.432,‑
Kč bez DPH (326.012,72 s DPH).
Rada města schválila: Smlou‑
vu o dílo s firmou Stavby Jech
& Hoffmann s.r.o., na prove‑
dení akce „Přechod pro chod‑
ce Poděbradská – Hlouškova“
za cenu 888.351,01 Kč bez DPH
(1.074.904,72 Kč s DPH).
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badmintonového oddílu v roce
2018, konkrétně na ubytování
a startovné v rámci víkendového
turnaje pořádaného TJ Milín. Rada
zároveň schválila veřejnoprávní
smlouvu na poskytnutí této dotace.
Rada města schválila: Smlouvu
o zajištění a provozu SSL certifiká‑
tu pro web města Sadská v návaz‑
nosti na podmínky GDPR se spo‑
lečností Galileo Corporation s.r.o.,
Chomutov, za cenu za pořízení cer‑
tifikátu 2.490,‑ Kč bez DPH a roční
poplatek za provoz ve výši 1.950,‑
Kč bez DPH.

Ze zasedání Rady města Sadská dne 16. 05. 2018
Rada města schválila: Smlouvu
o užívání nebytových prostor v bu‑
dově čp. 266 v Tylově ulici s Diva‑
delním spolkem Klicpera Sadská,
za účelem provozování divadla.
Nebytové prostory Poskytovatel
přenechává Uživateli bezúplatně.
Rada města schválila: Výjimku
z počtu dětí pro školní rok 2018 –
2019 ve všech třídách Mateřské
školy z počtu 24 na 26 dětí a na od‑
loučeném pracovišti na Palackého
nám. čp. 3 z počtu 24 na 25.
Rada města schválila: Prodej
starého hasičského vozidla LIAZ
101.860 RZ NBA 82‑16 obci Ra‑
tenice za cenu ve výši 250.000,‑ Kč
a prodej starých vrat od stávající
garáže za cenu 3.200,‑ Kč.
Rada města schválila: Dohodu
o úhradě nákladů vynaložených
na technické zhodnocení budovy
ZŠ s firmou Česká telekomuni‑
kační infrastruktura, Olšanská
2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
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ZNAČKA IP6 BUDE OSAZENA
NA
SLOUPU PŘISVĚTLENÍ PŘECHOD
U
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záměru na pronájem pozemků u Je‑
zera v Sadské p.č. 2391/1 (2 místa)
a 2185/4 (1 místo) za účelem po‑
skytování občerstvení v letní sezóně
2018.
Rada města schválila: Finanční
dotaci ve výši 25.000,‑ Kč na zajiš‑
tění provozu Protialkoholní záchyt‑
né stanice Kolín v roce 2018 s měs‑
tem Kolín. Rada zároveň schválila
veřejnoprávní smlouvu na poskyt‑
nutí této dotace.
Rada města schválila: Dota‑
ci ve výši 5.000,‑ Kč na činnost

V Sadské pokračují stavební práce na akcích plánovaných
na tento rok. Tento měsíc byla dokončena oprava v Pražské uli‑
ci. Je dokončena první etapa oprav Pražské ulice a na přelomu
srpna a září počítáme se spuštěním druhé etapy, která bude
spočívat ve vybudování nových chodníků v úseku mezi Třebíz‑
ského ulicí a starou lékárnou. Dále pokračují práce na rekon‑
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strukci ulice Podskalí. Zde bude stavba hotova začátkem léta
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kde
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Rada města potvrdila: Ředitel‑
ku MŠ Sadská Danu Kaplanovou
ve funkci od 1. 8. 2018 do
31. 7. 2024.
Rada města schválila: Dodatek
č. 3/2018 ke smlouvě na zabez‑
pečení odpadového hospodářství
s firmou NYKOS, a.s., Ždánice,
kterým se zavádí svoz směsného
komunálního odpadu z rekreačních
oblastí 1 x týdně v úterý a přidává se
1 kontejner 1 100 l na BIO do ulice
Dr. Sokola.
Rada města schválila: Zveřejnění

Stavební práce v Sadské pokračují

C4a

Ze zasedání Rady města Sadská dne 02. 05. 2018
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č. 3 ke Smlouvě o dílo s firmou
Prostav s.r.o., Poděbrady, kterým
se stanovuje cena za provedené
vícepráce a méněpráce v rámci re‑
konstrukce čp. 78 ve výši 501.555,‑
Kč s DPH a sankce za opožděné do‑
končení akce ve výši 251.314,‑ Kč.
Rada města schválila: Pojist‑
nou smlouvu č. 22692801729
o havarijním pojištění vozi‑

R10,0

Rada města schválila: Dodatek
č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou
Stavby Jech & Hoffmann na akci
„Sadská – rekonstrukce ulice
Pražská střední část“, kterým se
posouvá termín dokončení prací
na 10. 05. 2018 a vyčíslují se prove‑
dené vícepráce ve výši 297.759,38
bez DPH (360.288,84 s DPH).
Rada města schválila: Dodatek

del – PARTNER H59 na pojiště‑
ní vozidla TATRA T815‑231R35
RZ 2SM0811 s Kooperativa pojiš‑
ťovnou, a.s., Praha 8, za roční po‑
jistné ve výši 66.578,‑ Kč.
Rada města schválila: Kupní
smlouvu s firmou PEKASS a.s.,
Praha 10, na nákup Radlice Snow
Master 3406 za cenu 48.510,‑ Kč
bez DPH (58.697,‑ Kč s DPH).

R150,00

Ze zasedání Rady města Sadská dne 25. 04. 2018

ZPRÁVY Z MĚSTA

STÁVAJÍCÍ ZNAČKA, VČ. SLOUPKU
BUDE PŘEMÍSTĚNA BLÍŽE K VOZOVCE

2

V našem městě probíhají i další menší opravy a stavby, například opravy ve‑
řejného osvětlení. V souvislosti s probíhajícími pracemi prosím o schovíva‑
vost při různých dopravních omezeních a opatrnost při pohybu v prostoru
opravovaných komunikací.

Milan Dokoupil,
starosta

Ze zasedání Zastupitelstva města Sadská dne
16. 05. 2018
Zastupitelstvo města schválilo:
Že se inženýrská síť definovaná
v nájemní smlouvě č. 31 ze dne
25. 1. 2007, ve znění dodatku č. 1
ze dne 14. 7. 2014, vkládá jako ne‑
peněžitý vklad do základního ka‑
pitálu společnosti Vodovody a ka‑
nalizace Nymburk, a.s. V souladu
s rozhodnutím valné hromady spo‑
lečnosti o zvýšení základního kapi‑
tálu budou městem Sadská upsány
akcie v počtu 335, nominální hod‑
notě 335.000,‑ Kč.

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

(dokončení z titulní strany)

Překvapením bylo i vysvěcení sošky Svatého Floriána, který je pa‑
tronem všech hasičů a dnes na nás dohlíží z průčelí hasičské zbroj‑
nice. Celé odpoledne velmi vhodně doplňovala i výstava ke 100. vý‑
ročí vzniku republiky, kterou zinscenoval Pepa Doležal a kterou
nám zapůjčil pan Bidmon ze Slovče. Vše pak dokreslovala přítom‑
nost krojovaných vojáků z I.světové války v dobových uniformách
Rakouska, Francie a Itálie. Bylo to opravdu milé a krásné odpoled‑
ne, které doplňovalo i lahodné občerstvení ze strany našich hasičů.
Konečně, účast hojného počtu občanů to jen potvrdila. Mě osobně
bylo děkováno až moc. Pravda, impuls k novému vozu jsem dal já,
šel jsem někdy až tvrdě za naším cílem, ale bez spolupráce a pomoci

samotných hasičů, především Pepíka Doležala, zastupitelů, spo‑
lupracovníků města, kde například Věra Šťastná odnesla veškeré
papírové útrapy, děvčat na účtárně a již výše zmíněných složek, by
se nám dílo podařilo jen velmi těžko. Rád bych také při této příleži‑
tosti upřímně poděkoval kolektivu hasičů a také jejich manželkám
za pochopení a podporu. Naši dobrovolní hasiči se mají čím chlubit
nejen v e své odbornosti, ale také v práci s dětmi a v oblasti kulturní‑
ho života města. A k tomu poděkování patří také nové auto TATRA,
včetně přistavěné garáže.
Václav Frank,
místostarosta
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Z HISTORIE MĚSTA

„Bejvávalo“ – Kouřit, či nekouřit?!
Nyní se často mluví o zákazu kouření v restauracích a jiných místech. Protikuřácký zákon platí od konce loňského května a uvažuje se o jeho změkčení. Pamatuji si, že
dříve na nádražích bývaly čekárny pro kuřáky a nekuřáky, ve vlacích vagóny pro kuřáky a nekuřáky, v restauracích místnosti též vyhrazené pro nekuřáky. Vždy bývalo
více plno u kuřáků.

tonín, též pan Dědeček
měl postavenou samostatnou budku v úzké
uličce (tudy tehdy tekla
mlýnská strouha přes
křižovatku mezi Pizzerií
a prodejnou s prádlem), Samostatná budka Husova ulice za Snopv Pražské ulici prodával kovými, pan Antonín
pan Němeček, u hlavní křižovatky stála trafika Aničky Horové,
naproti mlýnu prodávali Janákovi. Já si pamatuji Anču Trejdlovou z kopečka i druhou Andulku, manžele Veselých, dále obchod
za čistírnou v Pražské ulici vedle Šmídů a nová trafika byla též
u Kafků v ulici Dr. Sokola. Nyní se cigarety kupují v prodejnách
s potravinami a kouří se i z uměle vyrobených cigaret. I když každý
ví, že kouření škodí, nedaří se kouření omezit. V rámci boje proti tabákovému kouři vyhlásila Světové zdravotnická organizace
31. květen „Světovým dnem bez tabáku“.

Nyní zvítězila druhá strana, hlavně v parlamentu. I když jsou cigarety dost drahé a na jejich obalech je poukazováno na vznik rakoviny, je kuřáků stále více a kouří i těhotné ženy. Dříve se kouřilo
z dýmek, lulek, čibuků, fajfek, dámy si dávaly cigarety do dlouhých špiček, kouřily se doutníky, viržinka a ti chudší si kupovali
tabák v pytlíkách a sami si
cigarety ubalovali či vyráběli ve strojcích za pomocí dutinek. Podle Světové
zdravotnické organizace
zabije tabák 6 miliónů lidí Já nyní navrhuji vykouřit si spolu dýmku míru a slibme si, že buročně, z toho je půl mi- deme na sebe hodnější a tolerantnější, a to nejen v kouření.
liónu nekuřáků. Ve škoMiluše Borovenová
lách se pořádají akce jako
Maraton proti kouření na místní škole
Maraton proti
kouření, besedy, hudební pořady a akce proti drogám.
Akce se dětem líbí, ale přesto zkoušejí dál kouřit.
V Sadské bývalo trafik hodně. Pro kuřivo se chodívalo
nejen do trafik, ale i večer do bytů obchodníků. Televize nebyla, a tak se vedly rozhovory o všem možném –
počasí, úrodě, politice, lidé si sdělovali zkušenosti
a novinky z rodiny. V ulici Jindřichova měl trafiku pan
Sokol, v Husově v samostatné budce prodával pan An- Trafika Kostelní ulice č.78
„Tabák“ na Pražské

Ještě jednou loutkové divadlo v Sadské
V minulém čísle Sadských novin jsem si se zájmem přečetla o historii loutkového divadla v Sadské. Protože
jsem dlouhá léta v souboru pracovala i jej vedla, chtěla
bych článek doplnit a některé informace ve zveřejněném
článku poopravit.

Navazuji na zmínku hraní divadla v přízemí radnice v šedesátých
letech. Loutkový soubor hrál jenom několik málo let a to loutkami (marionetami), které městu daroval závod Asbestos Zvěřínek.
Soubor loutek je znám pod názvem „Králova řada“ podle autora
předlohy pro sériovou výrobu. Když soubor přestal hrát, loutky
byly uloženy na půdě radnice. Při rekonstrukci střechy doznaly
značné úhony. V roce 1972 byly loutky sneseny, opraveny a iniciací pana učitele O. Houžvičky byl založen loutkový soubor pod
Osvětovou besedou Sadská. Hráli v něm původní loutkáři a členové Osvětové besedy. Divadlo bylo umístěno v 1. patře restaurace
U Šubrtů nejdříve v jedné místnosti, později byla připojena vedlejší menší místnost. V ní bylo zabudováno tzv. kukátkové jeviště – vodiči, kteří loutky vodili, byli skryti za horizontem, mluviči
seděli pod průzorem do hlediště, diváci viděli pouze loutky na jevišti. Nutno podotknout, že loutky nebyly z technického hlediska dobře konstruované a vodění bylo velice náročné – někdy se
vznášely nad podlahou, jindy se pohybovaly s pokrčenými koleny.
Také synchronizace pohybu a slova přinášela úsměvné situace,
kdy např. mluvila postava, která na jevišti ještě nebyla.
Po roce 1986 byla Osvětová beseda zrušena a její všechny soubory (loutkové divadlo, divadelní soubor Klicpera, hudební soubor)

a kursovní činnost převzalo Střediskové kulturní zařízení Sadská.
Tato kulturní instituce byla řízena Okresním kulturním střediskem Nymburk včetně personálního zajištění. Loutkové divadlo si
dalo název Kohoutek, později byl založen dětský loutkový soubor
Matějíček. Z důvodu rozšíření repertoáru bylo zakoupeno několik loutek nových z moravské výrobny loutek v Unanově. Velikostí
a typem se podobaly starým loutkám. Soubor se snažil hrát i mimo
domovskou scénu, ale vždy to obnášelo velkou technickou náročnost. V krajích probíhaly soutěže, nejlepší loutkáři se pak představovali na celostátní přehlídce Loutkářská Chrudim. Náš soubor
byl kritizován za dramaturgii, vodění loutek apod. Proto jednou
do roka nastudoval pohádku s vlastnoručně vyrobenými loutkami, s jednoduchou scénou a vlastní dramaturgií. Dařilo se pak
nejen na vystoupeních doma i v okolí, soubor se vyhoupl na špici
krajských souborů. Vzestup ukončil rok 1992. V rámci restitucí se
areál restaurace vrátil původní rodině a s městem bylo projednáno
pronajmutí pouze kinosálu. Loutkové divadlo se muselo vystěhovat do místnosti Kulturního centra města Sadské a doufat, že se
najdou nové prostory – třeba jen pro práci členů souboru. I když
se Kulturní centrum nyní jmenuje Kulturní a informační centrum,
marionety stále visí na svých nitích na stejném místě.
Jestli se jednou dají loutkáři znovu dohromady, přimlouvám se
za to, aby tyto loutky s nostalgií oprášili a hráli s nimi pouze pro
občasnou divadelní recesi. A pak je pověsili do zasklené vitrínky
jako muzejní exponáty.
Eva Sommerová
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Co se nám podařilo?

Na to si odpovíme krátkým ohlédnutím na minulé pětileté ob‑
dobí. Proč? Rok 2018 je rokem sjezdu Svazu postižených civi‑
lizačními chorobami v České republice, zapsaným spolkem.
Předchází mu předsjezdové schůze základních organizací,
okresní a krajské shromáždění.
To naše okresní se uskutečnilo v první polovině května a delegáti si na něm
vyslechli, co vše se za těch pět let podařilo zlepšit.
Cílem výboru okresní organizace je zkvalitňovat přínos jednotlivých akcí,
ale také se pokusit zvyšovat nejen jejich počet, ale také množství účastníků.
A tak bychom rádi pohlédli pár roků zpět. Před 15 lety, kdy tato organizace
začala svou činnost, jsme i okrese začínali s 267 členskou základnou. Dnes
máme členů již 879. Je to poměrně velký nárůst, za který můžeme podě‑
kovat všem základním organizacím: v Lysé nad/Labem, Nymburce a Po‑
děbradech. Domnívám se, že nebude neskromné, když se k tomuto růstu
přihlásí i výbor okresní organizace.
Je to především rozšiřování oblastí, které zajímají čím dál více lidí, v našem
případě té starší generace. Ta si je vědoma, že není dobré zůstat v osamě‑
ní doma, ale i po odchodu do důchodu žít plným životem. Setkávat se na‑
vzájem při společných akcích z oblasti kultury, sportu, zdravého životního
stylu, ale i sebevzdělávání. Krátce řečeno: pečovat o své tělo i duši. A právě
to jsou akce základních organizaci i okresního výboru, které toto poměrně
velké členské základně umožňují.
V současné době jsme početně druhou největší organizací Středočeského
kraje a možná, že jsme i o stupínek výše v kvalitě i množství pořádaných
akcí. A co je neméně důležité, je skutečnost, že přes stále vzrůstající ceny
v ubytovacích zařízeních se nám daří nezvyšovat doplatky na pobyty, stravu
i dopravu. Je to jednak tím, že si nás ubytovatelé váží jako své zákazníky,
že se k nim rádi vracíme nejen pro již uvedené cenové relace, ale také pro
kvalitu služeb, jednak tím, že se stále snažíme získávat pro tyto akce finanč‑
ní prostředky kvalitním zpracováním projektů do státních organizací i dary
sponzorů. Nechceme Vás unavovat řadou čísel, ale pro malé porovnání uve‑
deme alespoň několik.
Před pěti lety jsme začínali se 190 členy v 7 akcích, dnes už jich máme
víc jak 400 v 10 akcích. Důležitější je ale
ukazatel, že se rozšiřují vícedenní pobyty
před krátkodobými akcemi. I když jsou ty
jednodenní velice oblíbené, o čem svědčí
skutečnost, že se nám vždy podaří zařadit
všechny zájemce, klademe důraz přede‑
vším na vícedenní rekondiční pobyty, které
mají význam pro každého jednotlivce hlav‑
ně ze zdravotních důvodů.
Každou takovou akci doprovází lékař a zde

bychom chtěli poděkovat paní MUDr. Neprašové, která s námi jezdí pra‑
videlně, a i stabilní cvičitelky paní Nováčková a Šmidová, které svou dlou‑
holetou praxí jsou zárukou doslova protažení všech částí našeho těla. Tyto
naše týdenní pobyty doplňujeme třídenními kurzy, ať jsou to o zdravé živo‑
tosprávě, udržování si váhy, duševního zdraví, bezpečnosti doma i na ulici,
orientovat se v sociální politice, jak předcházet nemocem. Krátce řečeno:
snažíme se program pobytu plně využít pro zdraví ve starším věku, ale také
si ho zpříjemnit návštěvou kulturních akcí, za historií i jak se orientovat
v současném přetechnizovaném věku.
Výbor naší organizace se každým rokem zapojuje do akce Centra služeb
SPCCH Praha v akci „ Rozchodíme civilky“, kde jsme se umístili mezi prv‑
ními 10 v republice.
Třetím rokem jsme zapojeni i do akce SEN SEN, kde jsme vloni vystavovali
v Praze naše práce a hlavně ukázali kroniky, které jsou dokladem našich
celoročních akcí. Pokud v nich zalistujeme, dovídáme se, kde všude už jsme
pobývali, co navštívili, v čem se zapojili.
Za posledních pět let výbor okresní organizace uskutečnil 43 akcí, většinou
s týdenním pobytem, kterých se účastnilo 1.403 členů základních organiza‑
cí. Lze říci, že to je potěšující číslo. Na tyto výsledky chceme navázat i v roce
2018 ve kterém bychom chtěli dosáhnout ještě výše. Věříme, že se nám to
usilovnou prací okresní i základních organizací podaří.
Co dodat závěrem? Snad už jen poděkování Městským úřadů v Nymbur‑
ce, Lysé nad Labem a Sadské a podniku Vodovody a kanalizace Nymburk
i Středočeskému krajském úřadu za peněžní příspěvky, které účastníkům
pobytu zlevňují platby.

Hana Navrátilová

Jízdenky Pražské integrované
dopravy v prodeji i v Sadské
Nejezdíte do Prahy pravidelně, nemáte žádnou průkazku na sle‑
vu jízdného, a přesto byste chtěli cestovat levněji?
Na sadském vlakovém nádraží bylo možné označit v automatu jízdenku
Pražské integrované dopravy (PID) několik let, ale zakoupit jste ji prostě
nemohli. Chyběl totiž automat na prodej jízdenek. A tak si je cestující ku‑
povali v Českém Brodě, Pečkách, Poříčanech nebo v Praze. Od 1. dubna si
můžete jízdenku PID koupit přímo na osobní pokladně nádraží v Sadské
a přesednout s ní z vlaku na autobus nebo pražské metro.
Středočeský kraj je rozdělen na 7 tarifních pásem, Sadská leží v 5. pásmu.
Cena jízdenky se odvíjí od počtu pásem Pražské integrované dopravy, který‑
mi cestující skutečně projede. Zákazník si musí hlídat časovou platnost, zá‑
leží na tom, jak dlouho bude cestovat. V době platnosti jízdenky lze neome‑
zeně jezdit ve vybraných tarifních pásmech. Nejlevnější jízdenka za 18 Kč
platí 30 minut a pokrývá dvě pásma, ta nejdražší vyjde na 160 Kč a držitel
s ní může cestovat až 24 hodin po celém Středočeském kraji i po Praze. Bez
problémů lze používat také tramvaje i pražské přívozy. Na rozdíl od klasic‑
kých jízdenek na městskou hromadnou dopravu se jízdenka z pokladny že‑
lezniční stanice už neoznačuje.
Podrobnosti naleznete na www.pid.cz a www.idsk.cz.

Nová podlaha v místní Sokolovně

Naše milá, stará Sokolovna se letos dočkala další modernizace. Po rekon‑
strukci šaten a sociálního zařízení, výměně oken, vybudování plynové ko‑
telny, přestavbě prostor, kde je provozována hospůdka, dokončení fasády
a nové plechové střeše, došlo letos na výměnu podlahy. Původní parkety
po více jak 90 letech dosloužily.
Akce byla zahájena začátkem května a bude dokončena v polovině června.
Dílo provádí firma P.I. PARKET, s.r.o. z Brna, která v rámci výběrového ří‑
Cecilie Pajkrtová zení předložila nejvýhodnější nabídku.

ZE ŠKOLY
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Cesta do pravěku

V půl osmé jsme se vypravili
do Mladé Boleslavi. Navštívi‑
li jsme tam pravěké muzeum
Templ.
Byli jsme rozděleni do dvou
skupin. Na prvním stanovišti
se moje skupina dozvěděla o nálezu kostry pra‑
věkého člověka. Dožil se až 45 let, což bylo tehdy
neskutečné.
Na druhém stanovišti jsme dělali otvory do dře‑
va a do kamene. Udělat díru do dřeva bylo jedno‑
dušší než do kamene. Na třetím stanovišti jsme
poslouchali vyprávění o tehdejších špercích.
Sami jsme si mohli vyrobit svůj amulet. Na čtvr‑
tém stanovišti nám paní průvodkyně vyprávěla
o výrobě mouky. Mohli jsme si to vyzkoušet
sami.
Potom jsme se nasvačili a koupili jsme si suve‑
nýry. Na pátém stanovišti jsme viděli různé pra‑
věké nože a přeřezávali jsme jimi kůži. Nejvíce
se mi líbilo čtvrté a třetí stanoviště. Byl to krásný
výlet.
Valerie Borecká, 4. B

Čtvrté třídy
na dopravním hřišti

V úterý 24. dubna jsme se vydali autobusem
na dopravní hřiště v Nymburce. V učebně jsme
si zopakovali chování a dopravní situace na sil‑

ZE ŠKOLKY

na statku a získaly nové poznatky. Viděly domácí i divoká zvířata, která
mohly krmit. Na chvíli se ze všech stali velcí hospodáři. Děti pomohly
nanosit trávu, seno i slámu, napumpovaly vodu, připravily krmení. V mi‑
nimuzeu zjistily, jak vypadal život lidí dříve na statku. Řadu exponátů si
vyzkoušely. Mezi výběhy se děti dozvěděly, jaký užitek nám zvířata přiná‑
ší. Naše šikovné paní kuchařky ze školky připravily dětem skvělé svačiny
a výborné řízky, které přišly vhod, protože na čerstvém vzduchu všem pěk‑
ně vytrávilo. Výlet byl krásný a děti si odnesly nezapomenutelné zážitky.

valy na školním dvoře. Mladší žáci se umístili
na 6. místě a starší žáci na 2. místě.
Soutěžilo se v jízdě zručnosti, jízdě na doprav‑
ním hřišti. Své znalosti si žáci prověřili ve vědo‑
mostních testech a testech první pomoci. Celý
den jsme si pěkně užili.
Za 8. A Eliška Urbanová

Výhra v okresním kole
ve vybíjené

Koncem měsíce dubna se postupně ve všech třídách konal ‚,Čarodějnický
den“. Děti si zábavný rej řádně užily. Děkujeme všem rodičům za úžasné
převleky, které pro tuto akci dětem připravili.

Čarodějnický den

Fyzika + Kutil = mezipředmětové vztahy
Žáci Pavel Skála, Jakub Lochmann, Samuel
Kroulík a Sebastián Balaš ze 7. A se iniciativně
zapojili do výroby „hydraulických kleští“. Stroj
vyrobili ve volitelném předmětu Kutil a před‑

Dne 30. dubna se to u nás ve škole hemžilo sa‑
mými čaroději a čarodějkami. Černé hábity, oz‑
dobné pláště, nápadné klobouky, čarodějnické
hůlky a košťata, to byly kostýmy a pomůcky pra‑
vých čarodějů a čarodějnic. Někteří malí čarodě‑
jové a čarodějnice nás dokonce přišli se svými
čarodějnickými učitelkami začarovat. Ptáte se,
v co nás začarovali? Např. v žáby, ropuchy, hady,
netopýry, … A my jsme se hned chovali a pohy‑
bovali jako ta zvířata, do kterých nás začarovali.
Chvíli jsme skotačili, ale brzy jsme se zase rádi
proměnili v děti.
Někteří čarodějové a čarodějky se rozhodli, že
pomohou s přípravou stanovišť tzv. Čarodějné
stezky. Udělali tak hezké odpoledne pro děti.
Tímto bychom jim chtěli poděkovat.

Náročný měsíc pro ŠBK

nicích. Všechno se týkalo chodců a cyklistů.
Někteří z nás už jezdí na kole, proto jsme se se‑
známili s křižovatkami a složitými dopravními
situacemi. Pozorně jsme poslouchali, protože
nás čekal závěrečný test. Test byl náročný, pro‑
tože jen šest žáků z naší třídy získalo řidičský
průkaz na kolo.
Co jsme si zopakovali v učebně, využili jsme po‑
tom na hřišti plném dopravních značek a křižo‑
vatek. Byli jsme rozděleni do dvou skupin. První
skupina jezdila na kolech. Druhá skupina stála
u dopravních značek a pozorovala, jaké chyby
cyklisté dělali.
Teď už víme, že silnice je nebezpečná pro chodce
i cyklisty, a proto budeme pozorní a ohleduplní.
Na dopravním hřišti se nám všem líbilo.
Za 4. A Anička Hérová a Nikola Neubauerová

Bezpečnost silničního
provozu

Naše škola se zúčastnila okresního kola sou‑
těže BESIP v Nymburce. Reprezentovaly nás
dva týmy ve dvou kategoriích. Oba týmy tréno‑

V měsíci květnu naší školku navštívilo maňáskové divadélko Kašpárek
a divadlo pana Kupce.

vedli ho svým spolužákům v hodině fyziky, kde
zrovna probíráme téma – hydraulika. Hydrau‑
lické kleště se otáčí, zvedají a přenáší předměty.
Žákům se výrobek podařil a náleží jim pochvala.

Tým dětí ze 4. a 5. tříd pod vedením paní učitelky
Havránkové obsadil v okresním kole ve vybíjené
první místo. Vybojoval si tak postup do krajské‑
ho kola. Přejeme všem mnoho štěstí a další úspě‑
chy i do budoucna.
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Úspěšná sezóna znamenala nejen výborné
umístění v nejvyšší soutěži pro žákyně, 1.místo
v nadregionální soutěži U19, ale hlavně účast
na všech mistrovstvích republiky v kategoriích
U11, U12 a U13. Postupně jsme tak absolvo‑
vali náročné turnaje v Litoměřicích, Klatovech
a Ostravě.
Nejmladší tým byl na Mistrovství poprvé a tak
jsme nevěděli, co od jeho účasti čekat. Postup
si vybojoval celkem jednoznačně, ale republikovou úroveň jsme neznali. Ve skupině jsme nara‑
zili na Jičín a Strakonice. S oběma jsme si poradili a postoupili do čtvrtfinále, kde na nás čekala
Sparta. I tento zápas jsme zvládli a byli v semifinále! Tam na nás čekal silný tým Hradce Králové.
Tento klub naprosto dominuje dívčím soutěžím a tak jsme od zápasu žádné překvapení neoče‑
kávali. Naopak holky nebraly dopředu nic za ztracené a pustily se do bojů opravdu jako vosy.
Postupně jsme získali náskok a nakonec dotáhli zápas do vítězného konce! Bohužel jsme tady
nechali spoustu fyzických i psychických sil a ty nám chyběly ve finále, které jsme prohráli o 5
bodů a brali stříbro!
Starší U12 odjely na Mistrovství do Klatov a my se trochu obávali, že mladší hráčky, které již
měly náročné zápasy za sebou, budou trochu zaostávat. Opak byl však pravdou. Právě stříbr‑
né medailistky byly tahouny našich výher. I tady jsme postoupili do čtvrtfinále a i tady narazi‑
li na Hradec. Bohužel byl tentokrát nad naše síly a prohra s ním nás odsoudila do bojů o 5. –
8. místo. Oba zápasy jsme vyhráli a brali konečné 5. místo. Hradec se stal mistrem ČR.
Nejstarší holky dosáhly v minulosti na stupně vítězů již 2x a i letos se od nich podobný výkon
očekával. Prošly bez problémů skupinou, pak
i čtvrtfinálem a v semifinále se utkaly OPĚT
s Hradcem Králové, opakovaným mistrem ČR.
Vyrovnaný zápas bohužel skončil v náš nepro‑
spěch a tak jsme po výhře o 3. místo brali bronz.
Hradec pak opět výrazně zvítězil ve finále.
Účast na všech vrcholných turnajích i dosažené
výsledky jsou významným úspěchem malého
klubu, který může v klidu fungovat i díky výraz‑
né podpoře rodičů, města Sadská a firmy Par‑
ker‑Hannifin Sadská.

Ve školce není nuda
Během měsíce dubna i května proběhla v MŠ Sadská řada akcí, které
se dětem velmi líbily. Předškoláci jezdí na kroužek keramiky a infor‑
matiky do DDM v Nymburce. Přihlášené děti navštěvují plavecké kur‑
zy v AquaBella Baby Club spol s.r.o v Poděbradech.

V pátek 18. května proběhl v naší školce naučný program ‚,Zábavná prv‑
ní pomoc pro MŠ “. Děti se seznámily se základy první pomoci tak, aby
i v tomto raném věku všemu porozuměly a odcházely plni zážitků a s úsmě‑
vem na tváři. Učily se například obvazovat svého zraněného plyšáčka. Vše
probíhalo formou her, scének a děti si tak rozšířily obzory do budoucna.
Připravujeme děti na situace, které mohou opravdu ve svém věku řešit.
Začátkem měsíce června nás čeká oslava Mezinárodního dne dětí a slav‑
nostní šerpování předškoláků na školáky.

Duben byl také spojený s dopravně‑bezpečnostní prevencí a návštěvou
Policie ČR Obvodního oddělení v Sadské. Děkujeme všem policistům,
kteří děti seznámili s policejní prací. Poučili je o tom, jak vypadá uniforma
a v jakých situacích se mohou s policisty setkat. Dále dětem ukázali poli‑
cejní vozidlo a ochranné prostředky. Děti si mohly toto vybavení vyzkoušet
a byly poučeny o jejich bezpečném používání. Děkujeme policistům za pří‑
jemný a vstřícný přístup.
V pátek 27. dubna vyrazila třída Kuřátek, Delfínků, Berušek a Žabiček
na celodenní výlet do Licibořic
na Babiččin dvoreček a Dědeč‑
kovu obůrku. Děti trávily celý
den na zdravém vzduchu pro‑
voněném teplým sluníčkem.
Měly možnost vidět ekologické
hospodářství a zároveň cesto‑
vat časem o století zpět. Zábav‑
nou formou si vyzkoušely práci

V zahradě mateřské školky byl nově zbudován přístřešek, který bude sloužit jako venkovní učebna.

Pedagogický sbor MŠ Sadská
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Z KULTURY A KNIHOVNY
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VÝLET DO SENÁTU

Kam vyrazit v červnu? Napište si do diáře

Ve čtvrtek 17. 5. jsme se se seniory ze Sadské vydali do senátu.
Byla to dlouho plánovaná návštěva.
Přivítal nás asistent paní senátorky Emilie Třískové Dr. Lukáš Dukay a vě‑
noval se nám po celou dobu naší návštěvy. Ačkoliv probíhalo mimořádné
zasedání senátu a Valdštejnský palác byl pro veřejnost uzavřen, my měli to
štěstí, že jsme si Valdštejnskou zahradu i nádherné sály Valdštejsnkého pa‑
láce mohli prohlédnout i s odborným výkladem. Dokonce jsme se na galerii
pro veřejnost alespoň na chvíli zúčastnili jednání senátu. V salonku nás pak
osobně přijala a pohostila paní senátorka Emilie Třísková a mile si s námi
popovídala. Velmi paní senátorce i jejímu asistentovi děkujeme za krásný
zážitek, který nám připravili.

Zdenka Hamerová.
KIC

LOUTKOVÉ DIVADLO v Sadské
V minulých Sadských novinách vyšel v seriálu „Bejvávalo“ paní
Miluše Borovenové článek na téma loutkové divadlo. Vzpomín‑
ky paní Borovenové mám velmi ráda, pomáhají mi tvořit obrá‑
zek o životě našich předků a nejednou v nich hledám inspiraci.
I tento článek byl velmi zajímavý a byl zakončen otázkou: Kdepak asi loutky
jsou? Pak tedy musím odpovědět: Neztratily se, ani se nezničily. Loutky
z divadélka ze Sadské jsou velmi pečlivě zabaleny a uloženy v budově
Palackého nám. 257. A to včetně rekvizit a některých kulis. Několik jsme
jich půjčili některým základním školám a vždy se nám vrátily v pořádku.
Loutky, rekvizity, látky i oblečky jsou vedeny v majetku KIC, potažmo města
Sadská a čekají na svou příležitost, až se jich chopí ruce, které s nimi budou
umět zacházet, případně až bude důstojný prostor, v němž by se bez úhony
mohly vystavit. Loutkové divadlo se Sadské nevyhýbá. Téměř každý měsíc
se v parketovém sále KIC odehraje pohádka loutková, nebo kombinovaná
(herci + loutky). A i když se nehraje s našimi loutkami a jsou to herci
hostujících divadel, rodiče i děti se vždycky dobře pobaví a dobro zvítězí.
Zdenka Hamerová, KIC

Jubilanti květen
Drahomíra Suchomelová
Jaroslav Karol
Jana Škarvadová
Jiří Stybor
Marie Pracná

V šem jubilantům přejeme

pevné zdraví a hodně štěstí.

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

Dne 11. 6. V pondělí navštíví Sadskou pan léčitel Rudolf Pitra.
Objednat se můžete v KIC Palackého nám. 257,tel. 325 595 378 nebo 325 594 329

Knižní novinky v městské knihovně
Ota Kars – Jmenuju se Tomáš
První skutečný životopis Tomáše Holého je psán tak,
abyste snadno viděli a cítili, jak opravdu žil, co se ko‑
lem něj dělo, co ho ovlivňovalo a jak působil na své nej‑
bližší okolí. Díky své čtivosti vás provede všemi ově‑
řenými základními životopisnými a rodinnými fakty
a nakonec vtáhne do Tomášova příběhu a doby, v níž
jej prožil. Kniha je vybavena základními faktografický‑
mi informacemi o Tomášově životě a filmování, stejně
jako obrazovou přílohou s řadou známých i širší veřej‑
nosti zcela neznámých fotografií a dokumentů z archivu rodiny a blízkých.

Michal Viewegh – Muž a žena
Nejznámější český spisovatel se ve dvou novelách
vrací k tomu, co na něm jeho čtenáři oceňují nejví‑
ce. Svůj humorně ironický pohled na vztahy mezi
muži a ženami propůjčuje v novele Family Frost
zkrachovalému restauratérovi. Ten, si z nutnosti
a trochu i na truc pronajme mrazicí vůz známé fir‑
my a živí se jako řidič. Během několika dní se jeho
zbabraný život dostane do spirály událostí, které
skončí až na svatbě jeho bývalé manželky (která si
bere jeho bývalého společníka). Vincent se potká
i s otcem, kterého nikdy předtím neviděl, a setkání proběhne vpravdě neče‑
kaným způsobem. Druhá novela, Čarodějka z Křemelky, si pohrává s mír‑
ně fantastickým námětem. Krásná Dominika má celý život smůlu na muže
a svou přitažlivost považuje spíš za prokletí. Jako dar naopak chápe svou
schopnost číst lidem myšlenky. S přibývajícími lety a vztahy to ale vypadá,

že i to druhé je spíš na obtíž – dokud nepotká ve vlaku známého spisovatele
a nezamiluje se do něj. Ale dá se žít se ženou, která doopravdy ví, co si její
muž myslí?

Jo Nesbø – Macbeth
Když se nepodařený zátah na dealery zvrhne v krve‑
prolití, přichází inspektor Macbeth se svým týmem
rychlého nasazení, aby zachránil situaci. Macbeth je
ale vyléčený feťák s problematickou, trýznivou minu‑
lostí. Za jeho úspěchy ho čeká odměna. Peníze. Moc.
Respekt. To všechno má na dosah. Jenže chlap s jeho
původem nemůže dosáhnout až na vrchol. Nebo
může? Macbetha pronásledují halucinace a paranoid‑
ní představy o tom, jak mu osud brání v oprávněném
vzestupu. Jak se má dostat k tomu, na co má právo? Přece tak, že začne
vraždit.

Oldřiška Ciprová – Zhubni a nezblbni!
Super deník pro náctileté s recepty k sežrání
Kája Nováková je obyčejná puberťačka. Tedy ne úplně
obyčejná. Je totiž trochu při těle, a teď, když se na tělá‑
ku stal ten trapas a kluk s těma nejmodřejšíma očima si
jí vůbec nevšímá, rozhodne se, že začne hubnout. Ko‑
nec tlusté Káji! Teď bude štíhlá – a samozřejmě krás‑
ná – Karolína. Velmi vtipně popsané lapálie na cestě
za vysněnou váhou jsou ozvláštněny zdravými recepty,
které si každý zvládne uvařit sám bez dozoru rodičů.
Mnoho dalších novinek najdete na našem on‑line katalogu na webu
knihovny http://www.knihovnasadska.cz
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Pozvánka na Noc kostelů 25. 5. 2018

ČARODĚJNICE

Již desátým rokem v naší zemi probíhá Noc kostelů. V mnoha městech či vesnicích jsou otevřeny kostely
nejen k prohlédnutí, ale zároveň i k prožití připravených doprovodných programů. K této akci jsme se
také my připojili s našim kostelem sv. Apolináře v Sadské. Připravili jsme pro Vás následující program:

Letos jako by počasí přeskočilo jaro a vrhlo se rovnou na léto.
A tak byl poslední duben nejen magický a zalitý svitem měsíce
v úplňku, ale také zelený, rozkvetlý a horký.
Teplo a sucho dokonce
zapříčinilo zvýšenou ostražitost
hasičů a někde dokonce zákaz
zapalování ohňů. Naštěstí
nikoliv v Sadské. U nás na skále
byla „Filipojakubská noc“,
či „Valpuržina noc“ pořádně
divoká a pečlivě vyskládaná
hranice, kterou postavili hasiči,
vzplála v sedm hodin večer.
Přátelské setkání uprostřed
přírody v kynologickém areálu
přilákalo spoustu návštěvníků
ze Sadské i z okolí a čarodějnou
stezku plnou úkolů prošlo
na dvě stovky dětí. Téměř
do půlnoci se tančilo, povídalo a slavilo jaro. Svátek, který v kalendáři
nenajdeme, ale zatím se žádnému režimu nepodařilo ho vymýtit, byl jako
vždy oslaven vesele, s radostí a hojnou účastí.

Chtěli bychom velmi poděkovat kynologické organizaci za prostor konání,
za skvělou spolupráci a trpělivost. SDH Sadská za náročné připravení
hranice a zajištění ohně, Městu Sadská za údržbu a podporu, Městské
policii za spolupráci. Dále moc děkujeme ZŠ Sadská za pomoc při obsazení
stanovišť. Děti „ze základky“ byly opravdu skvělé, ochotné a hlavně
nadšené. Bylo na nich vidět, že si práci na stanovištích, které ještě před pár
lety samy procházely se svými rodiči, užívají a chopily se jich zodpovědně.
Děkujeme i dospělým čarodějům a čarodějkám, že nám i letos vypomohli.
V neposlední řadě děkujeme Vám, že jste přišli a opět vytvořili krásnou jarní
atmosféru.

KIC

16:30 – otevření kostela
16:50 – zahájení večera
17:00 – vystoupení žáků ZUŠ B.M. Černohorského Nym‑
burk – Sadská na akordeon pod vedením p. uč. Sedláčkové
(bude to poprvé v historii ZUŠ v Sadské)
18:00 – vystoupení dětí z MŠ Třebestovice věnované nejen
jejich maminkách (ke dni matek), ale zároveň všem, kteří si
rádi chtějí poslechnout roztomilé dětské hlásky
19:00 – 20:55 první Sadské přepisování části Bible
(pro zájemce bude připravena kniha k vlastnoručnímu
přepisu úryvku)
21:00 – 21:25 tichá modlitba při svíčkách
21:30 – 22:00 společná modlitba za náš národ
22:00 – 22:05 Ukončení

Celovečerní:
Možnost osobní prohlídky kostela
Koutek pro děti – výtvarná dílna s překvapením
Boží slovo pro tebe – kdo bude chtít, může si z košíku vytáh‑
nout úryvek z Bible pro osobní povzbuzení a posilu
Přijďte si zapálit zcela netradiční svíčku za své blízké s tichou
vzpomínkou na ně.
Srdečně Vás zveme k jakékoli části našeho programu
s přáním, abyste mohli společně s námi prožít netradiční
a krásný večer.
Helena Sasková

FOTOSOUTĚŽ
V minulém čísle byl na obrázku „zátaras“ oddělující od sebe ulice Poděbradská (hlavní silnice
na Prahu) a Třebízského jižní část. Jako první
správně odpověděl pan Stanislav Červenka.

FOTOHÁDANKA NA KVĚTEN:
Víte kde v Sadské najdete tuto veřejnou studnu?
Své odpovědi s popisem místa a ulice, případně i Č.P. před nímž studna stojí, zasílejte
od pátku 1.června (ne dříve!) na e‑mail sadskenoviny@seznam.cz ‚ nebo svou odpověď
doručte osobně v písemné podobě na Podatelnu Městského úřadu Sadská.

Michal Němeček

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